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I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Diễn biến đại dịch trong đợt 4 (từ 27/4 đến nay) 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 xuất 

hiện ở Việt Nam vào ngày 23/1/2020 cho đến ngày 27/11/2021, tổng số ca 

nhiễm COVID-19 là 1.181.313 người và tổng số ca tử vong là 24.293 (Cục Y tế 

dự phòng, Bộ Y tế 2021). Từ khi bắt đầu đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021) tới 

ngày 27/11/2021, cả nước đã có thêm gần 1.175.000 ca nhiễm với 24.257 ca tử 

vong (chiếm tương ứng hơn 99% tổng số ca nhiễm và gần 99,9% tổng số ca tử 

vong kể từ khi đại dịch xuất hiện lần đầu). Tính đến ngày 27/11/2021, năm 

tỉnh/thành phố có số ca nhiễm cao nhất đều ở phía Nam (là TP. HCM, Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An và Tiền Giang) với tổng số ca nhiễm lên tới hơn 

888.000 ca (chiếm 75,2% tổng số ca nhiễm của cả nước). Tính tích lũy tới ngày 

27/11/2021, tổng số ca tử vong của năm tỉnh/thành phố này là 21.930 ca (chiếm 

90,3% tổng số ca tử vong trên cả nước). Số ca khỏi bệnh đã tăng nhanh nhưng 

số ca nhiễm mới lại có xu hướng tăng trở lại trong một tuần gần đây. 

Để chống sự lây lan nhanh chóng của chủng Delta, từ ngày 19/7/2021 đến 

giữa tháng 9/2021, có 19/22 tỉnh/thành phố ở khu vực phía Nam đã áp dụng Chỉ 

thị 16, trong khi đó một số tỉnh/thành phố khác trên cả nước áp dụng các biện 

pháp thấp hơn. Khi đại dịch được kiểm soát trong một thời gian nhất định, nhiều 

tỉnh/thành phố đã nới lỏng các biện pháp chống dịch để đưa cuộc sống trở lại 

bình thường, trong đó từ ngày 20/9/2021 có 25 tỉnh đã cho các công sở, trường 

học, các cơ sở hoạt động sản xuất - kinh doanh … quay trở lại hoạt động bình 

thường, trong khi một số tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện mở cửa trở lại chậm hơn để 

tránh dịch bùng phát. Do các ca nhiễm mới vẫn tập trung chủ yếu ở các 

tỉnh/thành phố như TP. HCM, Bình Dương… nên  các tỉnh/thành phố này thực 

hiện nới lỏng từng phần để thực hiện bình thường mới và chống đại dịch an 

toàn. Đặc biệt sau khi Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về quy định tạm 

thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được 

ban hành vào ngày 11/10/2021, các tỉnh tiến hành mở cửa và cho phép hoạt 

động trở lại hầu hết các hoạt động kinh tế nhưng an toàn chống đại dịch và việc 

khoanh vùng chỉ diễn ra trong khu vực có ca lây nhiễm và được phân loại theo 

                                                           
*
 PGS. TS. Vũ Hoàng Ngân; TS. Hoàng Thị Huệ (Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực) 

và PGS. TS. GIANG THANH LONG (Khoa Kinh tế học). Các câu hỏi liên quan tới vấn đề nguồn 

nhân lực, xin liên hệ với PGS. Vũ Hoàng Ngân và TS. Hoàng Thị Huệ. Các câu hỏi liên quan tới vấn 

đề an sinh xã hội, xin liên hệ PGS. Giang Thanh Long. 



2 

nguy cơ, thay vì giãn cách hoặc khoanh vùng quy mô lớn khiến cho nhiều hoạt 

động kinh tế - xã hội bị đứt gãy như trong thời gian trước đây.  

2. Tác động của dịch COVID-19 đến lao động - việc làm  

Đợt dịch COVID-19 kéo dài từ tháng 7 đến nay tại các tỉnh Đông Nam 

Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội trong thời gian dài đã ảnh hưởng 

nặng nề đến thị trường lao động Việt Nam trong quý III năm 2021, đặc biệt là 

vùng Đông Nam Bộ. Kết quả điều tra lao động việc làm quý III năm 2021 của 

Tổng cục Thống kê và khảo sát 154 doanh nghiệp của trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân đều cho thấy thị trường lao động có tín hiệu không khả quan.  

Theo Tổng cục Thống kê, trong quý III năm 2021, cả nước có hơn 28,2 

triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao 

gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, 

giảm thu nhập… Như vâỵ, so với quý II năm 2021, dịch COVID-19 đa ̃làm tăng 

thêm 15,4 triêụ lao đôṇg rơi vào tình traṇg bi ̣ ảnh hưởng tiêu cưc̣ . Nhóm bị ảnh 

hưởng nhiều nhất ở đô ̣tuổi từ 25 - 54 với khoảng 73,3% lao đôṇg bi ̣ tác đ ộng. 

Trong tổng số hơn 28,2 triệu người bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19 

trong quý III năm 2021, có 4,7 triệu người bị mất việc (tương đương 16,5%); 

14,7 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản xuất kinh doanh (tương đương 

51,1%); 12,0 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ 

luân phiên (tương đương 42,7%) và 18,9 triệu lao động bị giảm thu nhập (tương 

đương 67,2%). 

Số người lao động ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cho 

biết công việc của họ chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch chiếm tỷ lệ cao nhất, 

lần lượt là 59,1% và 44,7%. Trong khi đó, người lao động ở các vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên thấp hơn nhiều, với các mức lần lượt là 

17,4% và 19,7%. 

Lao đôṇg khu vưc̣ thành thi ̣ chiụ thiệt hại nhiều hơn với 46,2% bị ảnh hưởng 

tiêu cực (cao hơn 24,3 điểm phần trăm so với quý II năm 2021), trong khi đó con số 

này ở nông thôn là 32,4% ( cao hơn 18,1 điểm phần trăm so với quý trước). 

Gần một nửa số người đang có việc làm (48,7%) cho biết công việc của họ 

gặp khó khăn do đại dịch (tăng 26,1 điểm phần trăm so với quý trước). Hơn 2/3 

tổng số người thất nghiệp (80,9%) cho biết công việc của họ bị bệnh dịch gây hại 

(tăng 32,8 điểm phần trăm so với quý trước). Cuối cùng, trong số 23,7 triệu người 

từ 15 tuổi trở lên không tham gia hoạt động kinh tế thì 14,5% cho biết phải chiụ 

tác động tiêu cực bởi đaị dịch (tăng 10,7 điểm phần trăm so với quý trước).  

COVID-19 cũng đã làm 44% việc làm trong quý II năm 2021 chuyển đổi 

sang ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó các công việc trong ngành dịch vụ 

TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi sang ứng dụng CNTT nhiều nhất (70,3%). 
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3. Chính sách an sinh xã hội 

Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp, người lao động và người dân nói chung. Các tỉnh/thành phố đã 

triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ với 12 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19. Đặc biệt, gói hỗ trợ lần thứ hai theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP đươc̣ thiết kế với mục tiêu kép, đó là tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế trong 

điều kiện bình thường mới cùng lúc với đảm bảo an sinh xã h ội cho các đối 

tươṇg yếu thế (như gói hỗ trơ ̣lần thứ nhất theo Ngh ị quyết số 42/NQ-CP). Nội 

dung gói hỗ trơ ̣hướng đến phục hồi sản xuất - kinh doanh, giảm thiểu những tác 

động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh (như giảm đóng bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử 

tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; cho doanh nghiêp̣ vay 

để trả lương ng ừng việc, trả lương ph ục hồi sản xuất..). Tiếp đó, ngày 

08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP nhằm sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 68/NQ-CP nhằm hỗ trợ hơn nữa cho người lao động và 

người sử dụng lao động thông qua việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử 

tuất, cũng như hỗ trợ người lao động bị nghỉ việc, hoãn hợp đồng lao động… do 

phải cách ly y tế hoặc doanh nghiệp phải dừng hoạt động do thực hiện chống 

dịch… với các mức hỗ trợ một lần 1.855.000 đồng/người và 3.710.000 

đồng/người tương ứng cho những người rơi vào các trường hợp trên từ 15 ngày 

liên tục tới dưới 01 tháng và từ 01 tháng trở lên. 

Vào ngày 24/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV đã ban hành 

Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 

116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 

hỗ trợ khoảng 38.000 tỷ đồng và dự kiến gần 13 triệu người lao động và khoảng 

386.000 đơn vị sử dụng lao động được hưởng chính sách hỗ trợ này.  

Tính tới ngày 27/11/2021, có hơn 50 chính sách khác nhau được ban hành 

để cụ thể hóa việc thực hiện các gói hỗ trợ này. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 

9 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê (2021a) cho biết, tính đến ngày 

21/9/2021, tổng kinh phí đã hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 

06/8/2021 là gần 13,8 nghìn tỷ đồng cho gần 17,6 triệu đối tượng, trong đó có 

11,4 nghìn tỷ đồng được chi cho 23 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nhiều do dịch 

bệnh (gồm có Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên và 19 tỉnh, thành phố vùng 

Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long). Báo cáo của Cơ quan BHXH Việt 

Nam, tính đến hết ngày 15/11/2021, số người lao động đã nhận hỗ trợ là gần 



4 

11,65 triệu người, trong đó có 10,88 triệu người đang tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp và số còn lại là lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tổng số 

tiền chi là khoảng 27,37 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ lên tới 99%.  

Gói hỗ trợ lần thứ hai (Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021) đa daṇg và 

thiết thưc̣ và c ụ thể hơn so với gói hỗ trơ ̣thứ nh ất (Nghị quyết số 42/NQ-CP 

năm 2020) ở một số điểm nổi bật là: i) có thêm 5 chính sách mới nh ằm hỗ trợ 

doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng của COVID-19, hướng đến 

phục hồi sau đại dịch; ii) có các chính sách ưu tiên hỗ trợ bổ sung cho người lao 

động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi và trẻ em và hỗ trơ ̣tiền ăn cho đối 

tươṇg F0 và F1; và iii) các chính sách hỗ trợ đã bao phủ gần như toàn b ộ lao 

động khu vực chính thức. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG PHỤC HỒI KINH TẾ 

1. Những vấn đề về lao động và nguồn cung lao động  

Theo Tổng cục Thống kê, đến hết quý III năm 2021, tình hình bệnh dịch 

COVID-19 trở nên phức tạp trên cả nước khiến việc giãn cách xã hội kéo dài, 

hàng loạt các doanh nghiệp, dịch vụ không thiết yếu buộc phải đóng cửa làm số 

lượng lớn lao động bị ảnh hưởng nặng nề và nhiều người buộc phải rời khỏi thị 

trường lao động. Quý III năm 2021 chứng kiến sự sụt giảm nghiêm trọng của lực 

lượng lao động (49,1 triệu người, giảm 2,0 triệu người so v ới quý trước và 2,2 

triệu người so với cùng kỳ năm trước). Sự sụt giảm nghiêm trọng này kéo theo tỷ 

lệ tham gia lực lượng lao động trong quý xuống thấp nhất trong 10 năm trở lại 

đây với 65,6%, giảm tương ứng 2,9 và 3,9 điểm phần trăm so với quý trước và 

cùng kỳ năm trước. Trong cơn bão đại dịch, Đông Nam Bộ là vùng chứng kiến sự 

sụt giảm mạnh nhất về tỷ lệ người tham gia lực lượng lao động, với 62,8% (giảm 

7,9 điểm phần trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước), tiếp đến là Đồng 

bằng sông Cửu Long với 65,4% (giảm lần lượt so với quý trước và cùng kỳ năm 

trước là 3,3 và 5,4 điểm phần trăm). 

Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III năm 2021 tiếp tục 

giảm sâu, xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua (đạt 47,2 triệu người, giảm 

lần lượt gần 2,6 và 2,7 triệu người so với quý trước và cùng kỳ năm trước), đặc 

biệt vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (giảm lần lượt 14,5% và 

8,3% so với quý trước). Trong các khu vực kinh tế chỉ có việc làm trong nông - 

lâm - thủy sản tăng (đạt 14,5 triệu người, tăng 673,1 nghìn người so với quý 

trước) còn công nghiệp - xây dựng và dịch vụ giảm mạnh chưa từng có trong 

nhiều năm gần đây (giảm lần lượt 952,5 nghìn người và 2,3 triệu người so với 

quý trước). 

Thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý III năm 2021 cũng tăng so với 

quý trước (tăng 700,3 nghìn người), thành thị cao hơn so với nông thôn (tương 
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ứng là 5,33% và 3,94%, xu hướng này khác biệt so với những năm trước khi 

tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn thường cao hơn so với thành thị). 

Xét theo 6 vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ này cao nhất ở Đông Nam Bộ với 7,73% 

và đặc biệt cao ở Thành phố Hồ Chí Minh, với 8,50%, cao hơn 3,6 lần so với 

thành phố Hà Nội (2,39%). Trong ba khu vực kinh tế, tỷ trọng lao động thiếu 

việc làm ở dịch vụ là cao nhất (36,1%, tương đương với hơn 666 nghìn người 

thiếu việc làm). 

Diễn biến bất thường của đại dịch COVID-19 đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp tăng 

đột biến, vượt xa con số khoảng 2% như thường thấy. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ 

tuổi lao động quý III năm 2021 là 3,98%, tăng lần lượt 1,36 và 1,25 điểm phần 

trăm so với quý trước và cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong 

vòng 10 năm trở lại đây. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long là hai 

vùng có tỷ lệ thất nghiệp tăng cao nhất, và tỷ lệ này đặc biệt cao ở TP. Hồ Chí 

Minh với 9,93%, cao gấp 4 lần so với thành phố Hà Nội (2,49%). Xét theo trình 

độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi của nhóm 

không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và nhóm sơ cấp ở quý III năm 2021 đều 

tăng, tương ứng là tăng 2,39 và 0,72 điểm phần trăm. Trong khi đó, tỷ lệ thất 

nghiệp trong độ tuổi của nhóm lao động có trình độ từ trung cấp trở lên giảm so 

với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, khi đối mặt với cú sốc về kinh tế - xã 

hội lao động không có trình độ hoặc trình độ thấp gặp khó khăn hơn về cơ hội 

việc làm so với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn. 

Quý III năm 2021 ghi nhận mức tiền lương bình quân của người lao động 

thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây (5,2 triệu đồng, giảm 877 nghìn đồng so 

với quý trước và giảm 603 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt biến 

thể Delta đã cuốn đi khoảng một phần tư mức tiền lương bình quân tháng của 

người lao động vùng Đông Nam Bộ và làm sụt giảm 2,6 triệu đồng (tương ứng 

31,0%) so với quý trước của người lao động tại tâm dịch TP. Hồ Chí Minh. Tiền 

lương bình quân cũng được ghi nhận mức sụt giảm ở tất cả các khu vực kinh tế, 

đặc biệt giảm mạnh ở khu vực dịch vụ (6,2 triệu đồng, giảm khoảng 1,0 triệu 

đồng, tương ứng giảm 14,3% so với quý trước). Kết quả điều tra khảo sát của 

Đại học Kinh tế Quốc dân trên 154 doanh nghiệp cũng cho thấy, thu nhập bình 

quân 1 lao động quý 3 năm 2021 chỉ bằng 75,21% so với quý 3 năm 2020: 

ngành da giày là ngành có thu nhập giảm mạnh nhất trong tất cả các ngành được 

khảo sát (thu nhập bình quân 1 lao động quý 3/2021 chỉ vào khoảng 30% so quý 

3/2020); ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu có sự biến động về 

lao động và thu nhập thấp hơn. Cụ thể, quý 3 năm 2021 các doanh nghiệp tham 

gia xuất nhập khẩu có số lao động và thu nhập giảm lần lượt là 26,02% và 

19,57% so với quý 3 năm 2020, trong khi đó các doanh nghiệp không tham gia 

xuất khẩu con số này lần lượt là 35,29% và 31,03%. 
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Trong số 10 khó khăn mà 154 doanh nghiệp được Đại học Kinh tế Quốc 

dân khảo sát phải đối mặt trong thời gian giãn cách do dịch COVID-19, khó 

khăn lớn nhất đến từ việc người lao động chưa thích nghi được với quá trình 

chuyển đổi số/hình thức làm việc của doanh nghiệp (7,78/10 điểm), đặc biệt một 

số ngành như da giày, dệt may, nông - lâm - thủy sản và điện tử (lần lượt là 9,0; 

8,67; 8,67 và 8,5 điểm). Xét theo loại hình, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài gặp khó khăn này nhiều hơn so với ngoài Nhà nước và Nhà nước (8,48 so 

với 7,88 và 7,11 điểm). Các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu cũng gặp 

khó khăn nhiều hơn khi người lao động chưa thích nghi được với quá trình 

chuyển đổi số/hình thức làm việc so với các doanh nghiệp không tham gia xuất 

nhập khẩu (8,19 so với 7,53 điểm). 

Thiếu hụt lao động cũng là khó khăn lớn thứ ba mà doanh nghiệp phải đối 

mặt trong thời gian giãn cách (7,57/10 điểm), đặc biệt một số doanh nghiệp 

thuộc các ngành như nông - lâm - thủy sản, da giày, logistics (lần lượt là 8,33; 

8,00 và 8,00 điểm).  

Kết quả khảo sát của Đại học Kinh tế Quốc dân cũng cho thấy, trong số 9 

khó khăn dự kiến sau giãn cách, khó khăn do phải đào tạo lao động đáp ứng sự 

thay đổi/dịch chuyển lĩnh vực/ngành nghề hoạt động/hình thức việc làm chiếm 

38,31%; khó khăn trong tuyển dụng lao động chiếm 33,12%. Cụ thể các doanh 

nghiệp như logistics, điện tử, nông – lâm - thủy sản và dệt may gặp hai khó khăn 

này nhiều hơn. 

2. Về các chính sách an sinh xã hội cho người lao động 

Việc thực thi các chính sách an sinh xã hội cho người lao động còn nhiều 

hạn chế, bất cập và chưa kịp thời với một số đối tượng.   

Về đối tượng thụ hưởng 

Điều kiện hộ kinh doanh nhận được hỗ trợ là phải có đăng ký kinh doanh. 

Tuy nhiên, trên thực tế thì rất nhiều hộ kinh doanh lao đao vì đại dịch và cần hỗ 

trợ nhưng lại không tiếp cận được vì họ không đăng ký kinh doanh . Việc lập 

danh sách những đối tượng lao động theo quy định này (ví dụ người bán hàng 

rong, quà vặt, buôn chuyến…) rất khó khăn, thậm chí rất khó xác định. 

Các chính sách trong Nghị quyết số 68/NQ-CP đã bỏ sót một nhóm lao 

động có giao kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã 

hội trong cơ sở kinh doanh vì Quy ết định số 23/2021/QĐ-TTg không quy định 

đối tượng làm việc trong các hộ kinh doanh cá thể. Cùng lúc đó, nhiều lao động 

không ký kết hợp đồng lao động và không tham gia BHXH (hay còn gọi là lao 

động phi chính thức, tự do) đã hoàn toàn mất sinh kế khi các tỉnh/thành phố thực 

hiện Chỉ thị số 16 hoặc 16+ nhưng họ không là đối tượng trong các quy định hỗ 

trợ hiện nay. Số liệu Điều tra lao động - việc làm quý II/2021 và quý III/2021 
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của Tổng cục Thống kê cho thấy có tới tương ứng 57,4% và 54,4% lao động có 

việc làm phi chính thức (tương đương với khoảng gần 20 triệu người). Như đã 

nêu, những diễn biến khó lường của đại dịch không chỉ ảnh hưởng đến khu vực 

chính thức làm số lao động trong khu vực này giảm mà còn lan rộng sang cả khu 

vực phi chính thức khiến người lao động không còn cơ hội tìm được việc làm 

phi chính thức như thường thấy trước đây. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều 

người lao động không thể tìm được việc làm, kể cả việc làm tạm thời trong giai 

đoạn này. Đặc biệt, khoảng 25 - 30% lao động ở HCM, Đồng Nai và Bình 

Dương, khoảng 50% lao động ở Đồng Tháp, Bến Tre… là lao động phi chính 

thức. Theo vùng kinh tế - xã hội, vùng có số lượng người di cư đến nhiều nhất là 

Đông Nam Bộ, hiện chiếm gần một nửa trong tổng số người di cư 15 tuổi trở lên 

(47,8%), trong đó, riêng TP HCM có gần 280.000 người (chiếm 32% tổng số 

người di cư) và phần lớn đều là lao động phi chính thức. Mất sinh kế và không 

được trợ giúp kịp thời về điều kiện sống tối thiểu sẽ gây nguy cơ lớn, mang lại 

những bất ổn tiềm ẩn về xã hội. 

Nghị quyết số 68/NQ-CP không bao phủ các nhóm đối tượng được hưởng 

trợ giúp xã hội thường xuyên như người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi từ 80 

tuổi trở lên mà không có lương hưu hay trợ cấp BHXH khác… (là những nhóm 

thụ hưởng trong Nghị quyết số 42/NQ-CP). Thực tế cho thấy, trong điều kiện 

kinh tế như hiện nay, đây là những nhóm rất dễ tổn thương với an sinh thu nhập 

cũng như sức khỏe và vì thế mà không được nhận thêm trợ giúp bên cạnh những 

khoản trợ giúp thường xuyên - những khoản mà vốn dĩ đã rất hạn chế vì mức 

hưởng thấp - thì họ có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro.  

Mặc dù công tác tổ chức thực hiện đã áp dụng công nghệ thông tin để 

thống kê số lượng đối tượng, kinh phí phê duyệt, kinh phí chi trả… nhưng trên 

thực tế thì không ít địa phương vẫn lập danh sách đối tượng thụ hưởng một cách 

thủ công qua hệ thống nhân lực từ cấp tổ dân phố, cấp xã/phường, huyện/quận 

tổng hợp nên việc bỏ sót đối tượng hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là đối tượng 

lao động di cư, lao động tự do.  

Về mức hưởng và thời gian hưởng 

Các mức hỗ trợ của cả hai gói theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, Nghị quyết 

số 68/NQ-CP đều thấp và không đáp ứng mức sống tối thiểu. Mức phổ biến cho 

lao động có hợp đồng là 3.710.000 đồng/người; đối với chủ hộ kinh doanh cá 

thể là 3.000.000 đồng/hộ; đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

mức hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày (hay 1.500.000 đồng/người/tháng) thực 

sự không đáp ứng mức sống tối thiểu hoặc thấp hơn tiền lương tối thiểu theo quy 

định hiện nay. Quan trọng hơn, phần lớn các chính sách ch ỉ hỗ trợ một lần , tính 

linh hoaṭ và kip̣ thời chưa cao khi trong bối cảnh dic̣h bêṇh kéo dài và diêñ biến 

phức tap̣. Quy định “một đối tượng chỉ hưởng một lần trong một chính sách hỗ 
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trợ” với mức hưởng thấp có thể khiến cho sự phù hợp của mức hưởng (hay sức 

mua của mức hỗ trợ) giảm đi khi thời gian giãn cách kéo dài và nguy cơ lạm 

phát do hàng hóa khan hiếm. Báo cáo của Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

(ILSSA 2021) cho thấy, người lao động di cư đã không còn khả năng chống chịu 

sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam tăng cường thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16 từ ngày 09/7/2021 và hiện nay dòng người hồi hương từ 

TP.HCM và các tỉnh lân cận là hệ quả của việc kiệt quệ về kinh tế, mất sinh kế 

sau nhiều tháng bị giãn cách, không có việc làm. Kết quả khảo sát online về thời 

gian bị mất việc làm của người lao động do Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư 

nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ 

tướng Chính phủ với hơn 69 nghìn người (đến từ khối cơ quan nhà nước, cơ 

quan sự nghiệp, doanh nghiệp và lao động tự do) cho thấy, trong số hơn 42.700 

người bị mất việc làm thì 19% là người mất việc dưới 1 tháng; 50% bị mất việc 

từ 1- 3 tháng và 15% bị mất việc trên 6 tháng. Gần 50% số người lao động bị 

mất việc có nguồn tiền tích lũy chỉ đủ để đảm bảo cho cuộc sống dưới 1 tháng; 

37% người lao động bị mất việc chỉ đủ đảm bảo cho cuộc sống dưới 3 tháng; 

8,6% người lao động bị mất việc chỉ đủ đảm bảo cho cuộc sống dưới 6 tháng là 

8,6%; và chỉ có 4,4% số người lao động đã mất việc làm có nguồn tiền tích lũy 

đủ đảm bảo cho cuộc sống trên 6 tháng. 

Về nguồn tài chính thực hiện chính sách 

Do không có hướng dẫn khung về định mức hỗ trợ nên việc hỗ trợ người 

lao động yếu thế ở các địa bàn khác nhau rất khác nhau vì phụ thuộc vào năng 

lực tài chính của các địa phương và điều này có thể gây ra rào cản tiếp cận chính 

sách khi người lao động di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác. Đặc biệt, 

việc hỗ trợ người lao động lao đôṇg tư ̣do (hay không có hợp đồng lao động) - 

nhóm lao động chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động ở nhiều tỉnh/thành phố - 

đang để mở và phu ̣thuôc̣ vào điều kiêṇ cu ̣thể và khả năng ngân sách của điạ 

phương nên có thể tạo ra gánh nặng lớn cho các tỉnh nghèo (có ngân sách eo 

hẹp) và làm cho tính khả thi và kịp thời của chính sách này có thể không cao. Ví 

dụ, tính tới giữa tháng 9/2021, TP. HCM, Đà Nẵng đã triển khai đợt 3 hỗ trợ 

người lao động nghèo, lao động tự do…, trong khi một số tỉnh/thành phố vẫn 

còn vừa thực hiện hỗ trợ, vừa rà soát danh sách những người có thể thụ hưởng 

(Viện Khoa học Lao động và Xã hội 2021). 

III.  MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Duy trì hoạt động sản xuất cần được coi là chủ trương thống nhất, xuyên 

suốt từ trung ương đến địa phương, là giải pháp duy trì nền kinh tế và sau đó là 

phục hồi nền kinh tế khi đại dịch được kiểm soát tốt hơn. Duy trì sản xuất cũng 

là để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động và gia đình, giảm bớt 

gánh nặng về an sinh xã hội cho các địa phương. Tuy nhiên, việc duy trì sản 
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xuất phải gắn liền với đảm bảo các điều kiện, yêu cầu về phòng chống đại dịch, 

an toàn và sức khoẻ của người lao động và gia đình. Nói cách khác, thực hiện 

các chính sách an sinh xã hội chủ động với vai trò là cầu nối giữa duy trì sản xuất 

với phòng, chống đại dịch là cách tiếp cận bền vững về cả kinh tế - xã hội và y tế. 

Trong bối cảnh hiện nay và từ kinh nghiệm cũng như hậu quả lớn từ đợt bùng 

phát dịch thứ tư, mục tiêu “Zero COVID-19” chuyển sang “sống chung an toàn 

với COVID-19” đòi hỏi các chính sách, trong đó có chính sách đảm bảo nguồn 

cung lao động, an sinh xã hội cho người lao động và những nhóm yếu thế, cần 

phải có sự thay đổi.  

1. Khuyến nghị và các giải pháp đảm bảo nguồn cung lao động 

Giải pháp đảm bảo nguồn cung lao động 

Để khắc phục khó khăn phải đối mặt trong thời gian giãn cách do dịch 

COVID-19, các doanh nghiệp đã thực hiện một số giải pháp, trong đó ba giải 

pháp trọng tâm được doanh nghiệp áp dụng bao gồm: cắt giảm nhân công và giờ 

lao động, đẩy mạnh thương mại điện tử và chuyển đổi số, cắt giảm lương lao 

động (lần lượt chiếm 55,19%; 50,65% và 33,77% trong tổng số 154 doanh nghiệp 

được Đại học Kinh tế Quốc dân khảo sát). Còn để tháo gỡ khó khăn dự kiến trong 

giai đoạn phục hồi liên quan đến nguồn cung lao động, các doanh nghiệp khảo sát 

cho rằng tập trung đẩy mạnh thương mại điện tử và chuyển đổi số là giải pháp ưu 

tiên số 1 (chiếm 57,1% lựa chọn), tiếp đến là thực hành các quy tắc tổ chức lao 

động an toàn trong tình hình dịch COVID-19 để duy trì nguồn lao động (chiếm 

48,1%), tăng cường đào tạo lao động hiện có để đáp ứng kịp thời tiến trình 

chuyển đổi lĩnh vực, ngành nghề và cách thức tổ chức công việc cũng là giải pháp 

căn cơ đối với doanh nghiệp lúc này để phát triển bền vững (42%), và 25% doanh 

nghiệp khẳng định cần tăng cường tuyển dụng lao động mới. 

Khuyến nghị đảm bảo nguồn cung lao động  

Những phân tích về tình hình lao động việc làm quý III năm 2021 đã phản 

ánh những khó khăn và biến động của thị trường lao động Việt Nam trong thời 

gian qua. Những khó khăn này là thách thức rất lớn đối với các nỗ lực của Chính 

phủ trước chủ trương hoàn thành tốt mục tiêu kép: vừa phát triển kinh tế vừa 

chiến thắng đại dịch. Trước tình hình đó, xin đề xuất một số kiến nghị nhằm 

tháo gỡ khó khăn cho thị trường lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn 

diễn biến khó lường. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, tổ chức lao động an toàn: Bên cạnh việc đẩy nhanh tốc độ tiêm 

vaccine, cần thống nhất quy chế phản ứng nhanh trong tình hình COVID-19 

giúp doanh nghiệp có thể hoạt động liên tục, từng bước phục hồi dần hoạt động  

hiệu suất thông thường.  
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Thứ hai, tăng cường chính sách an ninh việc làm: cung cấp động lực cho 

người sử dụng lao động để giữ chân người lao động ngay cả khi doanh nghiệp 

phải đóng cửa hoặc giảm hoạt động. Mục tiêu chính là giữ người lao động theo 

hợp đồng để doanh nghiệp có thể hoạt động trở lại ngay sau khi các hạn chế 

được nới lỏng hoặc dỡ bỏ, bao gồm: lịch làm việc luân phiên, trợ cấp tiền lương, 

giãn thuế và đóng góp an sinh xã hội, và tiếp cận với các hình thức hỗ trợ kinh 

doanh khác nhau để có điều kiện giữ chân người lao động.  

Thứ ba, chủ động và tích cực triển khai hiệu quả 12 chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

theo tinh thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP. Ưu tiên chú trọng thực hiện tốt 

chính sách hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không 

lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng và hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho 

người lao động.  

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cung cầu lao 

động: khi dịch bệnh được kiểm soát qua miễn dịch cộng đồng, hệ thống cơ sở dữ 

liệu, hạ tầng công nghệ thông tin và các chiến lược kết nối thông tin lao động - 

việc làm liên tỉnh thành cần phải được thiết lập để sẵn sàng để nhanh chóng 

phân bổ nguồn lao động, hỗ trợ, thúc đẩy sự phục hồi của thị trường, khôi phục 

và phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nâng cao vai trò, hiệu quả của các 

trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước, tổ chức các phiên giao dịch việc làm 

trực tuyến kết nối lao động và doanh nghiệp giữa nhiều địa phương với nhau. 

Thứ năm, khuyến khích người lao động tham gia đào tạo, đào tạo lại, nâng 

cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp: Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội ban 

hành cơ chế mới cho phép người lao động trực tiếp đăng ký các khóa đào tạo, 

đào tạo lại để nâng cao kỹ năng trình độ sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm thất 

nghiệp mà không cần qua doanh nghiệp. 

Thứ sáu, chuẩn bị các phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm 

việc. Song song với những động thái quyết liệt về kiểm soát dịch bệnh, nhanh 

chóng đưa cuộc sống ở các vùng bị ảnh hưởng trở lại bình thường sớm nhất, 

Chính phủ cần chuẩn bị các phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm 

việc, bao gồm không chỉ nỗ lực kết nối cung - cầu lao động như đã nêu ở trên, 

mà còn là việc kiến tạo các động lực về cơ hội, hỗ trợ tài chính hoặc ít nhất là hỗ 

trợ chi phí di chuyển, ổn định cuộc sống tại các địa bàn có nhu cầu lao động lớn, 

cũng như một số các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn về biện pháp bảo vệ sức 

khỏe phù hợp, giúp tạo tâm lý yên tâm quay trở lại làm việc cho người lao động. 

2. Khuyến nghị và các giải pháp an sinh xã hội 

Song hành với các chính sách về nguồn cung lao động, các chính sách an 

sinh xã hội cho người lao động nói riêng và người dân nói chung cũng cần được 
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thực hiện đồng bộ. Một số đề xuất chính sách như sau: 

Thứ nhất, cần xem xét tiếp tục hỗ trợ các nhóm đối tượng trợ giúp xã hội 

vì phạm vi hỗ trợ trong Nghị quyết số 68/NQ-CP không còn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội (mà chủ yếu là người cao tuổi, người 

khuyết tật, trẻ em). Vì đây là những nhóm yếu thế nhất do ít có khả năng tư ̣ứng 

phó trước các cú sốc đặc biệt nghiêm trọng và dài hạn như COVID -19. Nghiên 

cứu gần đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB 2021) cho thấy, với tác 

động của COVID-19 tới thu nhập của hộ gia đình, các nhóm người nghèo, cận 

nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở nông thôn và người cao tuổi là 

những người có nguy cơ bị nghèo hóa nhiều hơn những nhóm tương ứng. Cũng 

như thế, khảo sát của Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học và Chương trình phát 

triển của Liên hợp quốc (ISMS & UNDP 2020) cho thấy việc thực hiện giãn 

cách và đóng cửa biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã khiến cho nhiều hộ 

gia đình sống dọc biên giới hai nước bị mất sinh kế và những người chịu ảnh 

hưởng nhiều nhất là người cao tuổi, trẻ em trong các hộ gia đình này. Vì thế, 

những nhóm dân số này cần là đối tươṇg ưu tiên hàng đ ầu để bảo đảm mục tiêu 

“không ai bị bỏ lại phía sau”.  

Đặc biệt, hiện cả nước có hơn 2.000 trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa 

do bố hoặc mẹ hoặc cả bố mẹ đều tử vong do đại dịch COVID-19. Đây là 

nhóm đối tượng bảo trợ xã hội rất cần sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh 

thần, giáo dục và y tế.   

Thứ hai, kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy phục hồi kinh tế gắn 

liền với việc sàng lọc rất lớn nguồn lao động cho các hoạt động kinh tế nên lao 

đôṇg phi chính thức vẫn là nhóm lao động dễ tổn thương nhất về việc làm, sinh 

kế nên xem xét hỗ trơ ̣là h ết sức đúng đắn. Tuy nhiên, đây là đối tươṇg rất khó 

xác định hoặc thiếu căn cứ để xác định nên nhiều người không tiếp cận được với 

chính sách, dẫn đến xác định nhầm hoặc bỏ sót. Vì thế, ngoài việc tăng cường rà 

soát ở địa phương thì cần tăng cường sử dụng mã số định danh cá nhân (qua thẻ 

căn cước công dân) để người dân tự đăng ký nhận gói an sinh qua các ứng dụng 

công nghệ phổ biến để vừa xác định đúng đối tượng. Kinh nghiệm của Thái Lan, 

Ấn Độ cho thấy việc tự đăng ký sẽ giảm gánh nặng cho chính quyền địa phương 

cũng như cơ quan lao động - xã hội trong việc xác nhận đối tượng và tránh tính 

trùng, bỏ sót (ví dụ: ở Thái Lan, chỉ trong một tuần đã có 28 triệu đăng ký và chỉ 

còn 14 triệu đăng ký hợp lệ sau khi đã loại bỏ tính trùng do đã nhận các chương 

trình an sinh khác và chỉ trong ba ngày là người dân nhận được tiền qua tài 

khoản). Đây cũng là cơ hội “có một không hai” để Việt Nam có thể “số hóa 

thông tin” người lao động phi chính thức trong tiến trình tăng cường chính thức 

hóa thị trường lao động. 
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Thứ ba, các chính sách hỗ trơ ̣người lao đôṇg và ngư ời sử dụng lao động 

đã được mở rộng (như giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; cho vay trả lương 

phục hồi sản xuất kinh doanh…) và rất thiết thực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp 

đang phải chịu nhiều chi phí cho việc vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất cũng 

như chống nguy cơ thiếu hụt lao động sau khi đại dịch được kiểm soát (vì người 

lao động có thể di chuyển đi nơi khác, tìm kiếm công việc khác). Nghị quyết số 

03/UBTVQH15 và Nghị quyết số 116/NQ-CP đã hỗ trợ giảm mức đóng bảo 

hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0% tới tháng 9/2022 là một chính sách kịp thời và 

chính sách này cần tiếp tục thực hiện để hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi. 

Thứ tư, tăng cường việc chăm lo sức khỏe tinh thần và theo dõi sức khỏe 

thể chất cho người lao động. Cần xem xét triển khai hỗ trợ tư vấn tâm lý cho lao 

động qua hệ thống công tác xã hội ở địa phương và trong hệ thống y tế. Cùng lúc 

đó, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, chăm sóc tại nhà cho người dân có nguy cơ hoặc 

bị nhiễm COVID-19. Triển khai rộng hơn, hiệu quả hơn mạng lưới bác sỹ gia 

đình, đặc biệt tại những tỉnh/thành phố có tình trạng đại dịch căng thẳng như TP. 

HCM, Bình Dương… Cần tăng cường hoạt động khám và tư vấn chữa bệnh qua 

Telehealth cho người dân nói chung và S-Health cho người cao tuổi nói riêng. 
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