
Việt Nam, nền kinh tế với quy mô 170 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phụ
thuộc vào sự hội nhập với các thị trường khu vực và quốc tế. Kim
ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 154,9% GDP, và các
ngành nông nghiệp, công nghiệp dệt may và giày da của Việt
Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu tiêu dùng trên thế giới.
Giao thương với nước ngoài là một động lực chính thúc đẩy tăng
trưởng, giảm nghèo và nâng cao đời sống của người dân trong
những thập kỉ gần đây. 

Là một thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN), Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ và thịnh
vượng trong thập niên tới. Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), với
tầm nhìn là hướng tới một cơ sở sản xuất và thị trường chung
của toàn khu vực, sẽ trở thành hiện thực vào năm 2015. Tự do
hóa thương mại và đầu tư sẽ có các tác động đáng kể tới nền
kinh tế và thị trường việc làm của các nước. Sự tăng trưởng của
các dòng thương mại và đầu tư sẽ đẩy mạnh nhịp độ chuyển
dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành có giá trị cao. Điều này sẽ
cho phép Việt Nam cạnh tranh được trên thị trường toàn cầu trên
cơ sở tăng suất và kỹ năng của người lao động.

Tuy nhiên các lợi ích về kinh tế và việc làm từ AEC sẽ không được
phân chia đồng đều. Nếu quản lý không tốt, các nước sẽ bỏ lỡ
cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo ra, cụ thể là
đẩy mạnh hội nhập để mang lại lợi ích cho tất cả lao động nam
nữ trong khối và để giải quyết hàng loạt vấn đề về sự mất cân
đối trong thị trường lao động hiện tại. Mặc dù Việt Nam đã đạt
được những thành tựu ngoạn mục về tăng trưởng kinh tế trong
thời gian qua, gần một nửa lực lượng lao động Việt Nam vẫn làm
việc trong lĩnh vực nông nghiệp, với năng suất và thu nhập thấp.
Khoảng 3/5 lao động Việt Nam hiện đang làm các công việc dễ
bị tổn thương. Nhìn chung, năng suất và mức tiền lương của Việt
Nam khá thấp so với các nền kinh tế ASEAN khác, như Malaysia,
Singapore và Thái Lan.

Việt Nam chiếm 1/6 tổng lực lượng lao động của khu vực ASEAN
(khoảng 300 triệu người), do đó sự thành công trong quá trình
hội nhập ASEAN của Việt Nam sẽ có những tác động to lớn đến
toàn khu vực. Liệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN có mang lại tiến
bộ xã hội và thịnh vượng của Việt Nam hay không, điều đó chủ
yếu phụ thuộc vào các chính sách thị trường lao động. Để đạt
được mục tiêu đó, Việt Nam cần ưu tiên một số lĩnh vực then

chốt sau: xây dựng một khung chính sách nhằm nâng cao năng
suất của ngành nông nghiệp đồng thời đa dạng hóa các ngành
công nghiệp; mở rộng hệ thống an sinh xã hội; nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo; đầu tư vào quan hệ lao động và thương
lượng tập thể; và tăng cường bảo trợ và công nhận kỹ năng của
lao động di cư.
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Bảng 1: Một số chỉ tiêu kinh tế và thị trường lao động của Việt Nam

Chú ý: Tất cả các chỉ tiêu về thị trường lao động bao gồm nhóm
dân số từ 15 tuổi trở lên và dựa trên số liệu năm 2013, chỉ trừ
số liệu về lương trung bình là dựa vào số liệu của năm 2012.
Nguồn: ADB và ILO: Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hòa nhập
hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung (Bangkok, ILO,
2014), Phụ lục F.

AEC có khả năng sẽ thúc đẩy việc làm trong
các khu vực chính 

Các mô phỏng từ mô hình cho thấy các giải pháp chính
sách về thương mại trong khuôn khổ AEC sẽ mang lại
những lợi ích đáng kể về kinh tế và việc làm cho Việt Nam
bởi Việt Nam phụ thuộc mạnh mẽ vào thương mại quốc
tế (xem biểu đồ 1).  Theo dự báo từ mô hình, đến năm
2025 GDP của Việt Nam sẽ tăng 14,5% so với bối cảnh
không tăng cường hội nhập. Các mô phỏng cũng cho thấy
tổng việc làm sẽ tăng với tỷ lệ thô là 10,5%. Tuy nhiên
khoảng 2/3 số việc làm tăng thêm này là việc làm dễ bị
tổn thương. Điều đó cho thấy chất lượng việc làm còn ở
mức thấp, mặc dù sự hội nhập AEC có thể mang lại
những lợi ích chung cho Việt Nam. 

Bản Tóm lược về Việt Nam này dựa trên báo cáo của ADB và ILO: Cộng đồng ASEAN 2015: Quản
lý hội nhập hướng đến việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung (Bangkok, ILO, 2014). Chỉ tiêu về kinh tế
Việt Nam dựa vào số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): Cơ sở Dữ liệu về Toàn cảnh Kinh tế Thế giới
(Tháng 4 năm 2014).

1 Xem ADB and ILO, chương 3.2
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Những thành tựu kinh tế đáng kể mà Việt Nam đã đạt được
trong những thập niên gần đây là nhờ vào sự chuyển dịch nhanh
chóng cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành công
nghiệp và dịch vụ có giá trị cao hơn. Từ năm 1996 đến 2013,
tỷ trọng việc làm trong ngành nông nghiệp giảm từ 70% xuống
còn 46,8%, trong khi đó tỷ trọng việc làm của ngành công nghiệp
tăng từ 10,6% lên 21,2%.  Tương tự, tỷ trọng việc làm của
ngành dịch vụ tăng từ 12,6% lên 32%. Với thu nhập cao hơn từ
ngành sản xuất chế tạo, Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa và
đẩy mạnh sản xuất chế tạo hơn nữa. Tuy nhiên 2/3 số việc làm
trong khu vực sản xuất chế tạo tập trung chủ yếu vào 3 nhóm
ngành: dệt may, chế biến thực phẩm và luyện kim.

Các mô phỏng cho thấy AEC sẽ đẩy mạnh các xu hướng chuyển
đổi cơ cấu hiện tại. Tỷ trọng việc làm của ngành công nghiệp sẽ
tăng lên tới 23,5% tổng việc làm vào năm 2025, với tỷ trọng của
ngành dệt may và xây dựng tương ứng là 5,7% và 8%. Với sự mở
rộng đáng kể của ngành mậu dịch và vận tải hàng hóa, dịch vụ sẽ
trở thành khu vực tạo việc làm chủ lực trong nền kinh tế, chiếm
41,3% tổng việc làm của cả nước.

Trái lại, tỷ trọng việc làm của ngành nông nghiệp sẽ giảm xuống
còn 35,2% vào năm 2025. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn tạo
ra khoảng 22 triệu việc làm cho người lao động, tăng 2 triệu lao
động so với bối cảnh không hội nhập AEC. Trong bối cảnh đó, nâng
cao năng suất lao động trong ngành nông nghiệp sẽ là yếu tố then
chốt, bên cạnh đó là đẩy mạnh kinh doanh nông nghiệp trong thời
kỳ nông nhàn, nhằm giảm tỷ lệ đói nghèo ở khu vực nông thôn.

Sự hội nhập Khu vực Kinh tế ASEAN sẽ mang lại những lợi ích
quan trọng về việc làm cho các ngành xây dựng, thương mại và
vận tải, bởi dự báo năng suất lao động trong các ngành này cao

hơn 2 lần so với năng suất của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên,
việc làm trong các ngành này thường là việc làm phi chính thức,
hầu như không có sự bảo trợ của pháp luật và an sinh xã hội.
Điều này đã đặt ra nhu cầu cần phải có những chính sách thị
trường lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao
chất lượng việc làm cho người lao động.

Sự chuyển đổi cơ cấu dưới tác động của hội nhập AEC sẽ tạo ra
nhu cầu ngày càng tăng về các trình độ kỹ năng khác nhau (xem
biểu đồ 2).  Các dự báo từ mô hình cho thấy, từ 2010 đến 2025,
nhu cầu đối với lao động có trình độ kỹ năng ở mức trung bình sẽ
tăng mạnh nhất (27,9%), tiếp theo là lao động có trình độ kỹ năng
thấp (22,6%). Các chính sách thương mại trong khuôn khổ hội
nhập AEC sẽ có tác động thúc đẩy tăng trưởng việc làm trong 2
nhóm kỹ năng trên lên gấp đôi trong giai đoạn từ 2010 đến 2025.
Trong khi đó, tăng trưởng về việc làm trong nhóm nghề đòi hỏi trình
độ kỹ năng cao thấp hơn nhiều, chỉ tăng ở mức 13,2%. 

Những cải cách về giáo dục gần đây đối với cấp giáo dục tiểu
học và phổ thông đã giúp Việt Nam đáp ứng được nhu cầu của
nền kinh tế đang chuyển đổi. Những thành tựu này được thể
hiện thông qua tỷ lệ biết chữ đạt 93,4% và tỷ lệ phổ cập giáo
dục tiểu học đạt 98,1%. Hơn nữa, trong chương trình đánh giá
học sinh quốc tế PISA, học sinh Việt Nam 15 tuổi đạt điểm cao
hơn mức trung bình của các nước OECD ở các môn toán và khoa
học, điều đó cho thấy thành tích học tập của học sinh cấp trung
học cơ sở ở Việt Nam là cao. Những xu hướng tích cực này có
được phần nào nhờ vào những sáng kiến nhằm đẩy mạnh cơ
hội tiếp cận giáo dục cơ bản, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu
số và trẻ em gái tại các khu vực khó khăn. Các sáng kiến đó bao
gồm xây dựng trường học và nhà cho giáo viên, phát triển tài liệu
dạy học bằng tiếng dân tộc thiểu số và các chương trình hỗ trợ
các bữa ăn cho học sinh trong trường học. Ngoài ra, cũng cần
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Biểu đồ 1: Thay đổi các chỉ tiêu kinh tế và thị trường việc làm
ở Việt Nam khi hội nhập AEC, so với bối cảnh không hội nhập,
năm 2025 (%)

Biểu đồ 2: Ước tính sự thay đổi nhu cầu cho lao động với trình
độ kỹ năng khác nhau, 2010-25 (nghìn và %)

Nguồn: ADB và ILO (như đã trích dẫn)

Nguồn: ADB và ILO.

Xem ADB and ILO, đã trích dẫn, tham khảo Tổng Cục Thống kê Việt Nam: Báo cáo Điều tra Lực lượng
Lao động (Hà Nội, các năm).

Xem ADB và ILO, chương 4.43

Sự chuyển dịch nhu cầu về kỹ năng đòi hỏi nâng
cao chất lượng giáo dục trung học và dạy nghề 
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phải kể đến các nỗ lực trong việc cải cách giáo trình nhằm ưu
tiên hoạt động học nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Với tỷ lệ biết chữ cao và các thành quả đạt được trong lĩnh vực
giáo dục cơ bản, Việt Nam đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về lao
động có trình độ kỹ năng thấp trong thập kỉ tới. Nhưng để đáp
ứng với sự tăng trưởng nhanh chóng của nhóm việc làm đòi hỏi
kỹ năng trung bình dưới sự tác động của hội nhập AEC, cần có
các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng và sự phù hợp của giáo
dục phổ thông trung học và giáo dục đào tạo nghề (TVET). Theo
dự đoán, với sự mở rộng của các ngành dệt may, xây dựng và
vận tải, việc tập trung vào phát triển các kỹ năng nghề cụ thể
cùng với thúc đẩy nghiên cứu khoa học kĩ thuật sẽ giúp lao động
trẻ Việt Nam có được sự chuẩn bị cho tương lai gần. Bên cạnh
đó, phát triển các kỹ năng cơ bản như như kỹ năng làm việc
nhóm và kỹ năng giao tiếp cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề thiếu
hụt kỹ năng mà các nhà tuyển dụng đang đặt ra. 

Với sự chuyển dịch cơ cấu ngày càng nhanh dưới tác động của
AEC, cùng với một lực lượng lao động có kỹ năng tay nghề cao
hơn, Việt Nam có thể cạnh tranh hơn nữa trên thị trường toàn
cầu dựa vào lợi thế năng suất lao động và điều kiện làm việc.
Các mô phỏng từ mô hình cho thấy năng suất lao động của

Việt Nam sẽ tăng trên hai lần trong giai đoạn 2010-2015 (xem
biểu đồ 3). Năng suất lao động tăng mạnh nhất trong ngành
công nghiệp (138,6%), tuy nhiên các ngành khác cũng có
mức tăng năng suất lao động đáng kể, cụ thể là nông nghiệp
(94,5%) và dịch vụ (83,8%).

Các xu hướng tích cực về năng suất lao động này sẽ tạo ra tiềm
năng to lớn đối với việc tăng thu nhập bền vững. Đây là yếu tố
quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người
lao động, bởi lao động được trả lương chiếm 34,8% tổng lực lượng
lao động của năm 2013, tăng từ 16,8% của năm 1996. Tuy
nhiên, để tăng năng suất lao động có thể mang lại thu nhập tốt
hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn cho người lao động đòi hỏi
phải có các thể chế về thiết lập tiền lương, tiền công vững mạnh.

Trong những năm gần đây, tăng thu nhập ở Việt Nam chủ yếu
là do tăng lương tối thiểu. Năm 2012, thu nhập trung bình đạt
3,8 triệu đồng/tháng (tương đương với 181 đô la Mỹ). Thu nhập
của lao động nam cao hơn lao động nữ 10%. Với kết quả này,
mức thu nhập trung bình của Việt Nam cao hơn Lào (119 đô
la Mỹ), Cambodia (121 đô la Mỹ) và Indonesia (174 đô la Mỹ).
So với các nước khác trong khu vực, mức thu nhập trung bình
ở Singapore là 3.547 đô la Mỹ/ tháng, ở Malaysia là 609 đô la
Mỹ và ở Thái Lan là 357 đô la Mỹ.

Năm 2013, Việt Nam thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia
nhằm tạo điều kiện cho công đoàn và đại diện của người sử dụng
lao động được tham gia trực tiếp vào đàm phán thỏa thuận mức
lương tối thiểu. Hiện tại lương tối thiểu được xác định theo vùng
(thấp nhất là 90 đô la Mỹ đến cao nhất là 128 đô la Mỹ). Trong khi
việc đặt ra mức lương tối thiểu nhằm mục tiêu chính là bảo vệ người
lao động có thu nhập thấp, thì mức lương của người lao động có
tay nghề thường tăng theo mức tăng của lương tối thiểu. Do đó,
tăng lương tối thiểu ở Việt Nam có tác động lớn hơn đến chi phí về
nhân công của các doanh nghiệp so với các quốc gia mà lương của
lao động có thu nhập cao được xác định qua thương lượng tập thể.

Để giảm sự lệ thuộc vào mức lương tối thiểu như là cơ chế chủ yếu
trong việc xác định thu nhập, Việt Nam cần thiết lập các cơ chế
thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp. Hiện nay, thương
lượng tập thể thực sự giữa đại diện của người lao động và người sử
dụng lao động trong khu vực tư nhân chưa phát huy hiệu quả. Do
đó người lao động phải sử dụng đình công như là một công cụ để
đòi hỏi chủ cơ sở tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Theo
đó, thương lượng tập thể cân bằng và hiệu quả dựa trên đối thoại
xã hội sẽ làm giảm nguy cơ về sụt giảm trong cạnh tranh thu nhập
và nâng cao sự hài hòa trong quan hệ lao động.

Với mức lương và chất lượng việc làm thấp trong nước, lao động
Việt Nam đang có xu hướng ra nước ngoài làm việc. Những điểm
đến chính của lao động Việt Nam hàng năm là Nhật Bản và Hàn
Quốc. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, tỷ lệ lao động đi làm việc tại
các quốc gia ASEAN ngày càng gia tăng và thị trường này chiếm
tới 26% tổng lao động Việt Nam di cư trong năm 2012 . Phần
lớn lao động di cư là lao động có trình độ, kỹ năng ở mức thấp
và trung bình, làm việc trong các ngành nông nghiệp, xây dựng
và sản xuất chế tạo.
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Biểu đồ 3: Thay đổi năng suất lao động ở Việt Nam từ hội
nhập AEC, 2010-2025 (%) 

Nguồn: ADB và ILO.

Xem ADB và ILO chương 5.5 Xem ADB và ILO chương 6.6

Đẩy mạnh thương lượng tập thể sẽ giúp phân bổ
các lợi ích từ việc tăng năng suất lao động 

Sự chênh lệch thu nhập trong vùng dẫn đến sự tiếp
diễn của xu hướng xuất khẩu lao động
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Các chính sách hiện tại của AEC nhằm quản lý lao động di cư chỉ
giới hạn trong một số ít ngành nghề có trình độ kỹ năng cao như nha
khoa, kế toán và kỹ sư. Thực tế lao động trong các ngành này chỉ
chiếm khoảng 1% tổng lực lượng lao động củaViệt Nam. Do đó,
triển vọng về dịch chuyển lao động dưới tác động của AEC sẽ chỉ
giới hạn ở những tác động ngắn hạn. Trong vấn đề này, cần có hành
động tổng thể lớn hơn ở tầm khu vực nhằm tập trung các ưu tiên hỗ
trợ lao động di cư có trình độ kỹ năng ở mức thấp và trung bình.

AEC sẽ mang lại những cơ hội to lớn về tăng trưởng kinh tế và thịnh
vượng cho Việt Nam, đồng thời cũng tạo cơ hội cho việc chuyển
dịch nền kinh tế theo hướng năng suất cao dựa trên kỹ năng và sự
đổi mới. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần thực hiện 5 giải
pháp ưu tiên được nêu dưới đây, trên cơ sở xem xét các tác động
có thể có của AEC đối với thị trường lao động của Việt Nam

1)      Nâng cao chất lượng việc làm trong  ngành nông nghiệp và
         đa dạng hóa việc làm trong  ngành sản xuất chế tạo

Như đã nêu tại Luật Việc làm, Việt Nam cần ưu tiên các giải
pháp nhằm nâng cao chất lượng và năng suất lao động trong
ngành nông nghiệp. Điều này bao gồm đầu tư vào hệ thống thủy
lợi và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông nghiệp
nhỏ có thể tham gia vào chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần kết nối
các chính sách phát triển ngành và các chính sách việc làm
nhằm duy trì tăng trưởng của ngành dệt may cũng như thúc đẩy
các ngành sản xuất chế tạo khác mà có tiềm năng tạo việc làm
và năng suất cao. Các giải pháp này sẽ có hiệu quả hơn nữa nếu
gắn liền với các sáng kiến nhằm tăng cường dịch vụ và tư vấn
việc làm, các chương trình việc làm công nhằm vào các nhóm
yếu thế, và sự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2)      Mở rộng độ bao phủ của bảo trợ xã hội 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể
trong việc xây dựng hệ thống bảo trợ xã hội và đầu tư một khoản
chiếm hơn 6% GDP vào chi trả các khoản bảo trợ xã hội công. Bởi
AEC sẽ góp phần đẩy mạnh dịch chuyển cơ cấu kinh tế - tạo ra
nhu cầu mới cho một số ngành nghề trong khi đó giảm nhu cầu
đối với một số ngành nghề khác - việc mở rộng độ bao phủ của
chương trình bảo hiểm thất nghiệp quốc gia sẽ giảm thiểu chi phí
của quá trình chuyển dịch cơ cấu và tạo điều kiện cho lao động di
chuyển sang các ngành nghề có năng suất cao hơn.

3)      Đẩy mạnh các cơ sở đào tạo nghề và phát triển kỹ năng

Nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở và đào tạo nghề
cần phải dựa trên các chính sách và quy định pháp luật của Chính
phủ, cụ thể là Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực 2011-2020,

Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Chiến lược phát triển
đào tạo nghề 2011-2020, Chương trình đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020, và Luật Dạy nghề. Cần tập trung
vào đầu tư cải cách giáo trình, nâng cao chất lượng đạo tạo, và
tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đào tạo với khu vực
tư nhân để đảm bảo sinh viên có thể phát triển các kỹ năng cần
thiết. Bên cạnh đó, thiết lập khung trình độ kỹ năng quốc gia đủ
mạnh để có thể công nhận kỹ năng tay nghề của người lao động
đang tìm việc và đảm bảo chất lượng lao động cho các chủ sử
dụng lao động tiềm năng. Tăng cường hệ thống thông tin, phân
tích và dự báo về thị trường lao động sẽ giúp các cơ sở giáo dục
và đào tạo có thể đáp ứng với nhu cầu về kỹ năng hiện tại và
tương lai của các doanh nghiệp và các ngành kinh tế.

4)      Đẩy mạnh thương lượng tập thể nhằm tăng cường sự liên
         kết giữa thu nhập và năng suất, cũng như giảm thiểu các 
         xung đột về quan hệ lao động 

Để có thể tận dụng được các tiềm năng mà AEC đem lại cho Việt
Nam trong việc nâng cao chất lượng các ngành kinh tế đòi hỏi
Việt Nam phải xây dựng một hệ thống thương lượng tập thể hiện
đại mà có thể làm giảm thiểu các xung đột quan hệ lao động và
tạo ra môi trường kinh doanh ổn định. Thương lượng tập thể sẽ
giúp Việt Nam đạt được những lợi ích về năng suất do AEC mang
lại, tạo điều kiện để việc tăng năng suất lao động sẽ dẫn tới thu
nập cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Để đạt được mục tiêu
đó, việc nâng cao năng lực của các tổ chức đại diện cho người lao
động và chủ sử dụng lao động trong việc đàm phán để đạt được
các thỏa hiệp tập thể là tất yếu quan trọng, cũng như nâng cao
tính hiệu quả của hệ thống giải quyết tranh chấp.

5)      Tăng cường bảo trợ và công nhận trình độ kỹ năng của lao
         động di cư

Sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của Việt Nam vào các cơ chế
của khu vực ASEAN sẽ thúc đẩy hành động bảo vệ quyền của
lao động di cư và mở rộng sự công nhận trình độ kỹ năng giữa
các quốc gia, đặc biệt là trong các ngành có trình độ kỹ năng ở
mức thấp và trung bình như ngành xây dựng. Việt Nam cần hợp
tác với các bên có liên quan trong khu vực nhằm triển khai các
thỏa thuận đặt ra trong Tuyên bố Cebu về lao động di cư, thiết
lập khung trình độ nghề quốc gia và kết nối hệ thống này với
Khung trình độ tham chiếu ASEAN nhằm tạo điều kiện cho sự
công nhận trình độ kỹ năng của lao động di cư.
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