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Tóm tắt
Tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia đang phát triển khác, lao động là nguồn thu 

nhập chính của các hộ gia đình. Mức sống hộ gia đình vì thế phụ thuộc vào phương 
thức các cá nhân hội nhập vào thị trường lao động. Ngoài ra, phần lớn các cú « sốc » 
kinh tế vĩ mô (ví dụ như các cú sốc khi Việt Nam gia nhập WTO và/hoặc khủng hoảng 
tài chính quốc tế) cũng lan truyền đến các hộ gia đình thông qua thị trường lao động. 
Trình độ mỗi hộ, mức độ và biến động lương và thu nhập cũng như khối lượng công 
việc đóng vai trò trung tâm quyết định khả năng các gia đình tận dụng – hoặc tự vệ 
chống lại – các tác động của biến động kinh tế vĩ mô. Không thể bỏ qua việc xem 
xét cụ thể các đặc điểm của thị trường lao động và khả năng hội nhập vào thị trường 
lao động của các cá nhân, nhằm phân tích nguyên nhân nghèo đói và biến động 
nghèo đói.

Bài trình bày có mục tiêu giới thiệu tình hình lao động và việc làm tại Việt Nam 
và biến động trong những năm vừa qua cũng như tác động của các đặc điểm thị 
trường lao động đến điều kiện sống các hộ gia đình, đặc biệt về bất bình đẳng và 
nghèo đói. 

Bài trình bày có những nội dung như sau:   
+ Bối cảnh: thực trạng phân bổ việc làm theo khu vực thể chế (khu vực nông 

nghiệp, khu vực Nhà nước, khu vực tư nhân chính thức, khu vực tư nhân phi 
chính thức) và điều kiện lao động trong từng lĩnh vực cũng như những biến động 
trong thời gian gần đây;

+ Một vài vấn đề cơ bản: 
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 - Phương thức gia nhập thị trường lao động được thể hiện như thế nào thông 
qua điều kiện sống của các hộ gia đình? Chiến lược đa dạng hóa hoạt động của 
các hộ gia đình có tác động đến mức sống hay không? 

 - Với tầm quan trọng trong việc tạo việc làm của khu vực phi chính thức, khu 
vực này có vai trò gì trong phân phối thu nhập? Các nhân tố ảnh hưởng đến tính 
năng động của khu vực này?

 - Đâu là những tác động dự kiến và/hoặc đã được quan sát của khủng hoảng 
kinh tế đến việc làm và điều kiện sống của các hộ gia đình?

+ Các thách thức chính về chính sách công: chính sách khuyến khích tạo việc làm, 
hỗ trợ khu vực phi chính thức, chính sách bảo vệ hay cải thiện điều kiện lao đông, 
chính sách hỗ trợ lao động mất việc làm, v.v.

(Nội dung gỡ băng)

[Stéphane Lagrée]
Phiên toàn thể đề cập đến thị trường lao động, khu vực phi chính thức và điều kiện 

sống của các hộ gia đình tại Việt Nam. Xin cảm ơn nhóm nghiên cứu của IRD-DIAL 
tham gia vào phiên toàn thể lần thứ ba liên tiếp.

[Mireille Razafindrakoto]
Cám ơn anh Stéphane. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quí vị nghiên cứu được 

thực hiện với sự tham gia của Jean-Pierre Cling, François Roubaud và bản thân tôi 
trong khuôn khổ dự án hợp tác với Viện Khoa học thống kê (Tổng cục thống kê) và 
IRD-DIAL1. Với thời gian làm việc tại Việt Nam từ ba năm nay, chúng tôi muốn hoan 
nghênh chất lượng làm việc của nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam và Pháp. 

Bài trình bày gồm bốn phần: 
+ Trong phần giới thiệu, chúng tôi trình bày tình hình xóa đói giảm nghèo trong các 

nước đang phát triển, tiếp đến là phân tích việc làm tại khu vực phi chính thức 
và tác động của khu vực này đối với điều kiện sống của các hộ gia đình tại Việt 
Nam trên qui mô quốc gia;

+ Trong phần thứ hai, chúng tôi tập trung giới thiệu các đặc điểm của khu vực phi 
chính thức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu này đã được thực 
hiện nhờ những số liệu cụ thể của một cuộc điều tra chuyên biệt mà chúng tôi 
tiến hành tại hai địa phương này;

+ Trong phần thứ ba, Jean-Pierre Cling sẽ so sánh tình hình Việt Nam với các nước 
đang phát triển tại châu Phi, điều này cho phép chúng ta mở rộng tầm nhìn ra 
bình diện quốc tế;

1 Những phân tích về khu vực phi chính thức được trình bày ở đây nằm trong cuốn sách của các 
tác giả Cling J.-P., Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thị Ngọc Trâm, Razafindrakoto 
M. và Roubaud F., 2010. The Informal Sector in Vietnam: A focus on Hanoi and Ho Chi Minh City, 
Thê Gioi, Hanoi (bản tiếng Việt do Nhà xuất bản Quốc gia in, Hà Nội).
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+ Cuối cùng, chúng tôi sẽ bàn đến một vấn đề mang tính thời sự: cuộc khủng 
hoảng hiện nay và tác động của nó đến thị trường lao động và khu vực phi chính 
thức tại Việt Nam. 

Dẫn đề D!n "#

! 1980&1990:()i*u ch+nh c, c-u

! 2000:(cu1c chi2n ch3ng nghèo trên th2 gi4i

! M4i 6ây:(quan tâm 62n v-n 6* vi>c làm

! TrCDng hEp cFa Vi>t Nam:(Quan tâm t4i v-n 6*
nghèo 6.i 6/ bKt 6Lu s4m(h,n

! NhCng m3i liên h> giOa vi>c làm và nghèo 6.i
vSn bT sao nhVng (6Xc bi>t là vi>c làm trong Yhu
vZc phi(ch\nh th]c)

Các chính sách về việc làm có vai trò và vị trí gì trong chiến lược phát triển của các 
nước đang phát triển? Ban đầu, trong giai đoạn từ năm 1980 đến 1990, nhiều chương 
trình điều chỉnh cơ cấu được thực hiện tại các nước đang phát triển. Đó là những 
khoản vay kèm theo những điều kiện bắt buộc tiến hành cải cách, chủ yếu dựa vào sự 
ổn định kinh tế vĩ mô và tự do hóa kinh tế - luôn song hành với việc củng cố các quy 
tắc trên thị trường lao động. Sau thất bại của những chính sách trên về điều chỉnh cơ 
cấu và sự gia tăng nghèo đói tại các nước đang phát triển, cuộc chiến chống nghèo 
đói trở thành ưu tiên và được đưa vào trọng tâm của các chính sách phát triển. Các 
chiến lược quốc tế xóa đói giảm nghèo đã đi một bước trước những chính sách về 
việc làm, đặc biệt trong những nước châu Mỹ La tinh. Chỉ mới gần đây người ta mới 
thấy hết lợi ích của vấn đề việc làm và các chính sách liên quan đến việc làm. Điều 
này giúp khẳng định vai trò của việc làm như là sự tiếp nối giữa kinh tế vĩ mô và kinh 
tế vi mô và tác động của nó tới điều kiện sống của các hộ gia đình. 

Việt Nam quan tâm đến vấn đề nghèo đói trước khi đưa ra một loạt những chiến 
lược xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa việc làm và nghèo đói cũng như 
vai trò của khu vực phi chính thức chưa thực sự được các cơ quan chính quyền quan 
tâm. Đến tận 2006, ở Việt Nam có rất ít chỉ tiêu đáng tin cậy liên quan đến thị trường 
lao động, đặc biệt là khu vực phi chính thức, mặc dù Bộ Lao động và Thương binh 
xã hội có thực hiện cuộc điều tra thường niên về lao động và việc làm. Dần dần, tình 
trạng này được cải thiện với, từ năm 2007, những số liệu mới cho phép đo lường qui 
mô của khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức và phân tích cụ thể hơn tình 
hình biến động thị trường lao động. Trong khuôn khổ hợp tác giữa nhóm nghiên cứu 
của chúng tôi và Viện Khoa học thống kê, chúng tôi đã lập ra được dự đoán các cuộc 
điều tra và những công cụ hiện có liên quan đến vấn đề việc làm. Trên cơ sở đó, chúng 
tôi đã đưa ra những khuyến cáo và đề xuất. Sau đó, chúng tôi đã hỗ trợ quá trình đối 
mới điều tra về lao động và việc làm do Tổng cục thống kê tiến hành điều tra trên qui 
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mô toàn quốc. Đồng thời, chúng tôi tiến hành hai đợt điều tra chuyên đề về khu vực 
lao động phi chính thức tại Hà Nội (12/2007) và Thành phố Hồ Chí Minh (1/2008). Hai 
cuộc điều tra thực địa được tái thực hiện vào tháng 10 năm 2009. 

NhNh$$ngng ss%% lili&&uu mm''ii vv## vivi&&cc llààmm vvàà khukhu vv((cc
phiphi chchíínhnh thth))cc ** ViVi&&tt NamNam

+o+o l,l,--ngng khukhu vv((cc kinhkinh tt.. phiphi chchíínhnh thth))cc vvàà phânphân ttííchch nhnh$$ngng ""//cc
"i"i00mm cc11aa khukhu vv((cc nnààyy

D( án IRD-DIAL/GSO-ISS (2006-2010)

1. Ch2n "oán d(a trên nh$ng "i#u tra s3n có và nh$ng công c4
phân tích

2. Xây d(ng "i#u tra chuyên bi&t v'i nh$ng công c4 phù h5p v'i
hoàn c6nh c1a Vi&t Nam

! H7 tr5 cho vi&c xác "8nh các b6ng h9i c1a các cu:c "i#u tra LFS 
2007 & 2009 ;

!Th(c hi&n hai chu trình c1a m:t "i#u tra chuyên bi&t v# khu v(c
phi chính th)c (1-2-3) t;i Hà N:i và TP H< Chí Minh (tháng 12/2007 

".n 01/2008 và tháng 10/2009)
! Ch2n "oán v# LFS (T=ng c4c th%ng kê GSO & B: L+TBXH

MOLISA n>m 2007) và nh$ng "# xu?t cho t,@ng lai
3. Phân tích "i#u tra

C"ch ti.p cAn v# khu v(c phi,ch-nh th)c
1. 2a. 2b.

C'ch ti,p c.n theo : !! thu"t s#n xu$t %i&u ti't c(a Nhà
n)*c

%i*u ti2t cFa Nhà n)4c

H4c thuy,t 7inh t, !eynes/ T+ do/ M4c5x6t

T'c gi: (8IT,/1972)/ (De/Soto,/1987)/ (Castells,/1989)/
;ng x= 7inh t, 5Chi'n l),c c(a

c4c h- gia .Fnh t+
t/o vi0c làm
5 t1n t/i./Nghèo .Ki

5Tho4t Lh2i nh3ng
ch6nh s4ch can thi0p
mang t6nh ch$t ràng
bu-c c(a Nhà n)*c
5Chi/ph6 giao d4ch cho
ph4p lu"t

5Chi'n l),c v5n qu5c t' nh6m
gi#m chi/ph6 lao/.-ng
5T6nh b$p bênh

C'c >?c >i@m chBnh Doanh nghi0p vi/
mô s7 d8ng nhi&u

lao .-ng

Doanh nghi0p vi/mô,/
ch$t l),ng ch( doanh
nghi0p/(t)/t)9ng làm

ch()

Doanh nghi0p l*n/(.a/qu5c gia)
Lao .-ng Lhông .),c b#o h-

ChBnh s'ch 7inh t, %ào t/o,/t6n d8ng
vi/mô,/th:u ph8
Ch);ng trFnh h<
tr, lao .-ng

Ch6nh s4ch th4 tr)=ng
(market friendly),/t+
do/hKa,/Nhà n)*c rTt
lui,/ph4p lu"t s9 h3u

Tuân th( c4c quy&n xV h-i,
ph4p lu"t lao/.-ng và an/sinh

xV h-i

Ngu1n:&'ased on&Roubaud&(1994)

Vì khu vực phi chính thức là trọng tâm trong nghiên cứu của chúng tôi nên chúng 
tôi nghĩ cần phải định nghĩa về nó cũng như nêu lên những trường phái lý luận chính 
liên quan đến khu vực phi chính thức. Có ba cách tiếp cận chính:

+ Học thuyết kinh tế « Keynes » đưa ra khái niệm khu vực phi chính thức từ những 
năm 1970. Theo cách tiếp cận này, khu vực phi chính thức bắt nguồn từ chiến 



91Thị trường lao động, khu vực không chính thức và điều kiện sống hộ gia đình

lược của các hộ gia đình nhằm tự tạo thu nhập để sống và tồn tại. Trong khuôn 
khổ này, đó là những đơn vị sản xuất vi mô sử dụng rất nhiều nhân lực và có kỹ 
thuật sản xuất truyền thống. 

Hai cách tiếp cận tiếp theo nhấn mạnh đến Nhà nước và các quy định công, đó là 
hai cách tiếp cận đối lập nhau:

+ Cách tiếp cận « tự do », được phát triển chủ yếu bởi tác giả Hernando de Soto 
vào cuối những năm 1980, coi khu vực phi chính thức là cách để thoát khỏi 
những chính sách can thiệp của Nhà nước hoặc những quy định công bị cho là 
quá khắt khe. Cách tiếp cận này nhấn mạnh đến tính năng động và mong muốn 
làm chủ của các đơn vị sản xuất vi mô vốn tìm cách thoát khỏi những quy định 
quá ràng buộc;

+ Theo cách tiếp cận « tân Mác-xít », khu vực phi chính thức được bắt nguồn từ 
chiến lược của các doanh nghiệp hoặc các công ty đa quốc gia nhằm giảm chi 
phí lao động và phát triển hình thức thầu phụ mà không phải tuân thủ những quy 
định pháp luật. 

Cần thấy rằng, tùy theo các cách tiếp cận khác nhau về khu vực phi chính thức, các 
chính sách kinh tế được thực thi để khuyến khích và hỗ trợ khu vực này hay, ngược lại, 
để chính thức hóa khu vực này hoàn toàn khác biệt nhau. Với cách tiếp cận đầu tiên 
(coi khu vực phi chính thức là chiến lược tự tạo việc làm của các hộ gia đình gặp khó 
khăn) các chính sách đề xuất thường là những chính sách liên quan đến đào tạo và 
tín dụng vi mô. Hình thức thầu phụ sẽ được khuyến khích nhằm thiết lập mối liên hệ 
giữa khu vực phi chính thức và khu vực chính thức. Cách tiếp cận thứ hai ủng hộ các 
chính sách phó mặc và dẫn đến việc hạn chế tối đa những chính sách can thiệp của 
Nhà nước. Cuối cùng, cách tiếp cận thứ ba nhấn mạnh đến việc tôn trọng quyền xã 
hội và tuân thủ pháp luật lao động. 

Việc làm và khu vực phi chính thức tại Việt Nam
Theo những khuyến cáo được đưa ra trên qui mô quốc tế và đã được áp dụng trong 

nhiều nước đang phát triển, khu vực phi chính thức được định nghĩa là tổng thể các 
doanh nghiệp cá thể và đơn vụ sản xuất không có đăng ký kinh doanh. Liên quan 
đến định nghĩa quốc tế về việc làm phi chính thức, đó là những việc làm không được 
đăng ký theo dõi ở cơ quan An sinh xã hội. Như vậy, việc làm không chính thức không 
chỉ bao gồm việc làm của khu vực phi chính thức mà còn bao gồm cả việc làm thuộc 
khu vực không được hưởng chế độ an sinh xã hội. 

Để có ý tưởng về việc làm phi chính thức và thu nhập của khu vực phi chính thức 
trước năm 2007, ta cần dựa vào điều tra VHLSS, nhưng những kết quả điều tra cũng 
chủ đưa ra một ý tưởng cơ bản tương đối (« proxy ») về khu vực này, vì những cuộc 
điều tra này không được thiết kế để ước lượng chính xác khu vực này. Tuy nhiên, trong 
thời gian đầu, ta có thể tự bằng lòng với những số liệu này. Sau khi đã nêu một số 
những lưu ý trên, chúng tôi xin chuyển sang nội dung chính của bài trình bày về đối 
chiếu khu vực phi chính thức của Việt Nam trên quy mô quốc tế. Quí vị có thể thấy 
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thu nhập từ việc làm chiếm tỉ trọng lớn trong tổng thu nhập của hộ gia đình: khoảng 
80 %, không tùy thuộc vào mức độ thu nhập của các hộ gia đình. 

Lao ":ng là ngu<n thu nhAp ch-nh * Vi&t Nam
C, c$u thu nh"p % Ng^ vi

phâ
n I

Ng> v4
phâ
n II

Ng> v4
phâ
n III

Ng> v4
phâ
n IV

Ng> v4
phâ
n V

T?ng s5

Thu nh"p t@ lC,ng phi 
chính thAc:

18,0% 20,1% 15,6% 10,6% 4,9% 9,9% 

Thu nh"p c, s9 s#n xu$t phi 
chính thAc

8,3% 11,8% 13,6% 14,9% 11,2% 12,3% 

Thu nh"p t@ lC,ng chính
thAc

3,3% 7,5% 13,3% 21,3% 27,5% 20,8% 

Thu nh_p c, s` san xu-t
chính th]c

1,2% 1,6% 4,5% 5,8% 16,0% 9,9% 

Thu nh"p t@ nông nghi0p 47,3% 43,0% 36,2% 28,9% 15,3% 25,8% 

TDng :4thu nh.p tE lao
"Fng

78,1% 84,0% 83,3% 81,5% 74,9% 78,6%

Thu nh_p tb chuycn giao
công c1ng

7,4% 5,8% 5,7% 6,2% 4,0% 5,1%

Thu nh"p t@ chuyBn giao tC
nhân

13,0% 8,8% 8,3% 8,1% 9,4% 9,1% 

Thu nh"p t@ chuyBn giao
qu5c t' 0,3% 0,4% 1,5% 2,4% 7,1% 4,2%

Khác (l,i tAc, cho thuê, v.v) 1,2% 1,0% 1,2% 1,3% 4,6% 3,0%

T?ng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Ngu1n : VHLSS 2004; tính toán c(a các tác gi#

Vi&c làm cBng là ngu<n chính t;o ra b?t bình
"Cng v# thu nhAp * Vi&t Nam

B?t bình "Cng v# thu nhAp h: gia "ình tính theo "Du ng,-i và
ngu<n thu nhAp

Ph,@ng pháp tách c1a Shorrocks
Nhân tI Jô thL Nông

thôn
T?ng

Thu nh"p t@ lC,ng phi chính thAc 2,1 1,5 1,9 
Thu nh"p c(a CSSX phi chính thAc 7,2 9,0 8,9 
Thu nh"p t@ lC,ng chính thAc 22,7 13,1 23,1 
Thu nh_p CSSX chính th]c 30,4 21,2 26,5 

Thu nh"p t@ nông nghi0p 2,6 34,1 9,4 

TDng : thu nh.p tE viMc làm 65,1 78,8 70,0
Thu nh_p tb chuycn giao công 1,5 2,0 2,3 
Thu nh"p t@ chuyBn giao tC nhân 10,6 6,8 9,2 

Thu nh"p t@ chuyBn giao qu5c t' 10,4 10,7 10,2 

Khác (l,i tAc, cho thuê, v.v.) 12,4 1,7 9,3
T?ng 100 100 100

Ngu1n : VHLSS 2004; tính toán c(a các tác gi#
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Như vậy, lao động là nguồn thu nhập chính tại Việt Nam, nhưng đây cũng là nguồn 
gốc cơ bản gây bất bình đẳng. Như chúng ta có thể quan sát trên bảng (phân chia 
theo phương pháp Shorrocks), lao động đóng góp tới 70% tổng bất bình đẳng tại Việt 
Nam tại cả khu vực thành thị và nông thôn. 

T>ng l,@ng
V8 trí c1a l,@ng trong thu nhAp h: gia "ình 1997-2004

(Theo vùng và ng^ vT phân)
% 1997 2004 1997 2004

+ông BTc 9.8 36.0 
NgU vL
phân 1 15.6 23.5 

Tây BTc 5.6 29.6 
NgU vL
phân 2 14.5 29.9 

+Vng bWng sông HVng 18.2 38.4 
NgU vL
phân 3 16.3 33.6 

Duyên h:i BTc trung bF 13.8 30.1 
NgU vL
phân 4 17.6 38.0 

Duyên h:i nam trung bF 24.1 39.8 
NgU vL
phân 5 26.5 43.5 

Cao nguyên 4.2 29.4 
+ông nam bF 34.1 44.0 +ô thL 33.4 43.1 
+Ing bWng sông C=u
Long 16.7 32.6 Nông thôn 12.3 32.6 

TDng 20.8 37.6 TDng 20.8 37.6 

Thu$nh"p t@ l);ng .* tCng cho t$t c# mDi ng)=i nh)ng v*i ng)=i gi0u th1 nhi&u$h;n
TCng$vi0c l0m c2 tr# l);ng 4nh)ng ch)a .( cho t$t c# l+c l),ng nh6n công .ang tCng l8n9

NguVn:$VLSS$1998,$VBLSS$2004,$FSOH$tInh toJn c(a cJc tJc gi#

Hôm qua, chúng ta đã nói đến tầm quan trọng của việc thành lập các doanh 
nghiệp sử dụng nhiều nhân công tại Việt Nam, các doanh nghiệp đó đã góp phần 
hạn chế gia tăng bất bình đẳng. Khi quan sát bảng này, ta thấy rõ ràng dù mức thu 
nhập cao hay thấp, tỉ trọng lương trong thu nhập của hộ gia đình tăng cả ở khu vực 
thành thị và nông thôn. Tuy nhiên, tỉ trọng lương của người giàu tăng nhiều hơn so 
với người nghèo. Tỉ trọng lương trong tổng thu nhập của ngũ vị phân có thu nhập cao 
nhất gần bằng 44%, trong khi nó chỉ ở mức 25% đối với ngũ vị phân thu nhập thấp 
nhất. Như vậy ta thấy có sự gia tăng của lao động hưởng lương góp phần làm tăng 
thu nhập, nhưng mức tăng này không đủ mạnh để bù đắp được mức tăng mạnh của 
số lao động. 

Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét đường đầu tiên trong bảng. Chúng ta tìm cách 
đo lường chính xác tỉ trọng của khu vực kinh tế phi chính thức phi nông nghiệp trong 
tổng việc làm phi nông nghiệp. Tỉ trọng này lớn, chiếm gần 70 %. Rất lý thú khi ghi 
nhận là tỉ trọng này lớn đối với đối tượng hộ nghèo nhất: khoảng 88 % (so với 30 % ở 
các hộ giàu nhất). 
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C@ c?u vi&c làm v'i m7i khu v(c th0
ch. theo ngB v8 ph1n thu nhAp,32004

(%) NgB v8 phDn (tE ng,-i nghèo nh?t
".n ng,-i giàu nh?t)

IY II III IV VY Tdng

Vi&c làm t( t;o “PCT” 5.3 10.8 15.6 17.5 14.9 12.9

L+ ",5c tr6 l,@ng “PCT” 14.8 19.3 17.6 13.5 9.0 14.8
Vi&c làm nông nghi&p t(
t;o 77.0 62.1 50.6 39.5 23.2 50.2

Vi&c làm t( t;o “CT” 0.6 2.1 3.8 7.2 15.6 5.9
L+ ",5c tr6 l,@ng “CT” 2.3 5.7 12.4 22.3 37.4 16.1
T=ng 100 100 100 100 100 100
Phi chính th)c phi3nông
nghi&p /3t=ng phi3nông
nghi&p

87.5 79.3 67.2 51.2 31.1 55.7

- % lao 61ng nông nghi>p giam dLn theo m]c thu nh_p: tb 77% trong ng^ vT
phân nhOng ngCDi nghèo nh-t sang 23% ng^ vT phân nhOng ngCDi giàu nh-t.
- Không có vi>c làm nông nghi>p, ` Vi>t Nam h1 càng nghèo thì te l> lao 61ng
fphi(ch\nh th]cg càng cao (bang sau cùng). 
- % vi>c làm fphi(ch\nh th]cg ting 6áng kc, tb 31% ng^ vT phân nhOng ngCDi

giàu nh-t lên 62n 88% nhOng ngCDi nghèo nh-t

Vai trò c1a khu v(c phi chính th)c
trong v?n "# vi&c làm * Vi&t Nam

Vi&c làm * Vi&t Nam theo khu v(c th0 ch.

Khu vZc
S3 vi>c làm C; c-u
(6,n vT 1000) (%)

Nhà nC4c 4 950 10.7
Doanh nghi>p nC4c ngoài 910 2.0

Doanh nghi>p trong nC4c 2 650 5.7

Doanh nghi>p tC nhân chính th]c 3 600 7.8
Khu vZc phi chính th]c 10 900 23.5
Nông nghi>p 23 100 50.0
Tdng s3 46Y100 100

Ngujn: LFS2007, GSO ; tính toán cFa các tác gia

Bảng số liệu này được trích từ kết quả điều tra lao động và việc làm năm 2007, nó 
cho phép đo lường chính xác tỉ trọng của khu vực phi chính thức tại Việt Nam. Khu 
vực phi chính thức chiếm gần 25% việc làm ở qui mô toàn quốc và gần 50% việc làm 
phi nông nghiệp. Điều này rất ấn tượng. 
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Vi&c làm và khu v(c phi chính th)c * Vi&t Nam
Vai trò kinh t. c1a khu v(c phi chính th)c * Vi&t Nam

"10.9 tri0u vi0c làm (+1.5 tri0u ng)=i làm nhi&u ho/t .-ng);
"23% l+c l),ng trong .- tu?i lao .-ng có vi0c làm; 50% lao .-ng phi nông
nghi0p
8.4 tri0u c; s9 s#n xu$t (doanh nghi0p r$t nh2; quy mô trung bình: 1.5 ng)=i )
228.767 tE VND (20% GDP, 25% GDP phi nông nghi0p)

T^Ytr4ngY7huYvacYphiYchBnhYthbcYtciYViMtYNamYndmY2007Y
Khu v+c phi chính 
thAc ViMcYlàmY JgnYvLYs:nYxuht Gi'YtrLYgiaYtdngY

(t^)
Ch/nh0 Ph20 T4ng0 Ch/nh0 Ph20 T4ng LFS0 LFS*P20

S5 l),ng (tri0u) 10,866 1,547 12,413 7,338 1,042 8,381 141,298 228,767 

TF trDng trên t?ng s5 23.5% 18.4% 22.7% 87.6% 12.4% 100% 12.4% 20.0% 
TF trDng phi nông 
nghi0p

47.3% 78.1% 49.8% - - - 15,5% 25.1% 

TF trDng Hà N-i +TP 
HCM / toàn qu5c

14.0% 2.9% 12.6% 14.3% 2.3% 12.8% 19.4% 19.4% 

NguVn  : %i&u tra lao .-ng và vi0c làm 2007 (LFS), TCTK; %i&u tra khu v+c phi chính thAc t/i Hà N-i và TP HCM, 
IRD/ISS. Tính toán c(a các tác gi#. Do .i&u tra LFS chF có s5 li0u v& thu nh"p t@ vi0c làm, giá tr4 tCng thêm c(a khu v+c
phi chính thAc .),c tính t);ng .5i b6ng t?ng t$t c# các thu nh"p. 

Nếu ta tính cả việc làm phụ (nhiều người có việc làm chính tại khu vực chính thức 
và việc làm phụ trong khu vực phi chính thức), con số này còn lớn hơn nhiều. Vậy khu 
vực phi chính thức chiếm tỉ trọng bao nhiêu trong GDP của Việt Nam? Khi kết hợp số 
liệu điều tra lao động và việc làm năm 2007 cùng các điều tra khác, kết quả cho phép 
đo lường cụ thể giá trị gia tăng của các đơn vị sản xuất phi chính thức, chúng tôi ước 
lượng khu vực phi chính thức đóng góp khoảng 20% vào GDP tổng và 25% GDP phi 
nông nghiệp.

Vi&c làm và khu v(c phi chính th)c * Vi&t Nam
Vai trò cFa khu vZc phi chính th]c trong v-n 6* vi>c làm

nói chung và te l> nghèo tính theo t+nh
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Để có cái nhìn tổng thể về khu vực phi chính thức theo vùng miền, chúng tôi để 
phía bên phải bản đồ nghèo đói, bên trái là tỉ trọng khu vực phi chính thức trong tổng 
việc làm. Và thật mâu thuẫn, tỉ trọng khu vực phi chính thức không hề cao tại các vùng 
nghèo nhất. Kết quả đáng ngạc nhiên này được lý giải như sau: trong thời gian qua, 
các hoạt động nông nghiệp vẫn chiếm ưu thế lớn. Ngoài ra, ta còn thấy tỉ trọng khu 
vực phi chính thức trong tổng việc làm ở mức lớn nhất tại các khu đô thị và ven đô 
(tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng). 

T>ng tr,*ng vi&c làm trong khu v(c
phi chính th)c (1998-2006)

Ngu<n : VLSS 1998, VHLSS 2002, 2004 và 2006; tính toán cFa các tác gia

%ô th4 Hà N-i và TP HCM

%ô th4 khác

Vùng ven .ô HN và HCM

Vùng nông thôn khác

T?ng

Những số liệu tiếp theo được trích từ những nghiên cứu và phân tích về hiện tượng 
đô thị hóa và tác động đô thị hóa đến thị trường lao động đã khẳng định điều này1. Sự 
sụt giảm các hoạt động nông nghiệp có lợi nhiều nhất cho khu vực phi chính thức. 

Khi quan sát các đặc điểm chủ yếu của việc làm phân theo khu vực thể chế, rất lý 
thú khi thấy khu vực phi chính thức là nguồn thu nhập thấp nhất sau nông nghiệp. 
Tỉ trọng lao động hưởng lương cực kỳ thấp (25 %) trong khu vực phi chính thức, do 
ở đây, chủ yếu là lao động tự làm hay người lao động là thành viên gia đình không 
được trả thù lao. 

Từ đầu đến giờ, chúng ta chủ yếu tập trung vào các đơn vị sản xuất phi chính thức, 
bây giờ xin chuyển sang việc làm phi chính thức, trong đó bao gồm cả việc làm không 
có đăng ký của khu vực chính thức. Ở đây cũng vậy, việc làm phi chính thức đóng vai 

1 Xem chi tiết tại Cling J.-P., Nguyễn Hữu Chí, Razafindrakoto M. và Roubaud F., 2010. “Đô thị 
hóa và gia nhập thị trường lao động tại Việt Nam: Tỉ trọng và đặc điểm khu vực phi chính 
thức” – “Urbanisation et insertion sur le marché du travail au Vietnam : Poids et caractéristiques 
du secteur informel”, in Center for urban and development Studies, Trends of Urbanization and 
Suburbanization in Southeast Asia tp. Hồ Chí Minh. 
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trò quan trọng: 82% việc làm là không chính thức (có nghĩa là không có đăng ký) trên 
quy mô toàn quốc. Việc làm không chính thức tồn tại trong tất cả các khu vực thể chế 
và ta thấy thậm chí nó chiếm đến 13% khu vực công. 

+/c "i0m c@ b6n c1a vi&c làm
theo khu v(c th0 ch.

Khu v+c thB ch' Thâm niên
(nim) )C,c tr#

lC,ng (%)
Có BHXH 

(%)
Gi=/nhân công
(Trung bình)

Thu nh"p trung
bình /
1,000

VND/tháng)
Nhà nC*c 11.3 98.7 87.4 44.4 1,717

Doanh nghi0p
nC*c ngoài

4.1 99.4 82.8 51.0 1,622

Doanh nghi0p
trong nC*c

4.5 92.4 42.8 51.5 1,682

Doanh nghi0p tC
nhân chính thAc

7.2 34.4 1.9 52.4 1,762

Khu v+c phi chính
thAc

8.0 23.9 0 47.5 1,097

Nông nghi0p 17.0 7.2 0.1 39.5 652

TDng sI l ViMt
Nam

12.5 30.0 14.2 43.8 1,060

Ngujn: LFS2007, GSO ; tính toán cFa các tác gia

TE khu v(c kinh t. phi chính th)c
".n vi&c làm phi chính th)c

Vi&c làm phi chính th)c trong tình hình vi&c làm nói chung
theo khu v(c th0 ch., Vi&t Nam 2007

ViMc làm SI lnong Cg chu
Nhà
nnpc

DNYnnpc
ngoài

DNYtrong
nnpc

DNYtn
nhân

chBnh thbc
PhiYchBnh
thbc

Nông
nghiMp

Ch#nh
thAc 8,518,000 18.4% 87.4% 82.8% 47.1% 52.0% 0% 1.0%

Phi3ch#nh
thAc 37,693,000 81.6% 12.6% 17.2% 52.9% 48.0% 100% 99.0%

T5ng s5 46,211,200 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
:Phi
ch#nh
thAc 611,000 156,000 1,400,000 1,719,000 10,866,000 22,887,000

Ngujn: LFS2007, GSO ; tính toán cFa các tác gia
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Vi&c làm * Hà N:i và TP,H< Ch/ Minh
Vi&c làm theo khu v(c th0 ch.

NguVn:,LFS2007,,GSO ;,t/nh toCn cta cCc tCc gi:

Ehu v(c phi,ch/nh th)c là n@i t;o nhi#u vi&c làm nh?t (chi.m gDn 30%,c1a
t=ng s% và m:t nTa ho/c,h@n,nTa cCc vi&c làm,t,,nhKn và phi,nông nghi&p)
#Trung,bPnh,,h@n,1/3,s% h: gia "Pnh cS toàn b: ho/c m:t phDn thu nhAp tE
cCc ho;t ":ng trong khu v(c phi,ch/nh th)c

uEhu v(c

Vi&c làm (s% l,5ng) C@ c?u (%)

Hà NFi TP,HV Ch/
Minh Hà NFi TP,HV Ch/

Minh

Nhà n,'c 452,200 625,119 28,6 19,7

DN,n,'c ngoài 72,900 211,292 4,6 6,7

DN,trong n,'c 222,800 600,291, 14,1 18,9

DN,t,,nhKn ch/nh th)c 137,300 554,119 8,7 17,5

Ehu v(c phi,ch/nh th)c 473,200 1,044,000 29,9 32,9

Nông nghi&p 209,100 110,525 13,2 3,5

T=ng s% 1,582,
400 3,175,400 100 100

Việc làm, điều kiện làm việc và thu nhập trong khu vực 
phi chính thức
Bây giờ chúng ta cùng nhau xem xét các đặc điểm của khu vực phi chính thức tại 

Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh. Xin nêu vài con số: khoảng 30% việc làm và trên 50 % việc 
làm tư nhân phi nông nghiệp. Trung bình, hơn 1/3 tổng số hộ gia đình có toàn bộ hoặc 
một phần thu nhập từ khu vực phi chính thức. 

+/c "i0m c1a các c@ s* s6n xu?t (CSSX)
phi chính th)c (PCT)

SI c@ sl
s:n xuht

C@ c!u
(%  

CSSX)
C@ c!u (% 
vi"c làm) 

Mô hình
trung

bình cta
các

CSSX

Không
có "La
"i@m
(phI
ho?c
cho)

+La "i@m:
l nhà

Hà N-i

Công nghi0p 58 361 18.2 27.8 2.2 6.5 85.4 
ThC,ng m/i 119 746 37.3 32.6 1.3 45.3 32.5 
D4ch v8 143 063 44.5 39.6 1.3 49.1 36.9 
TDng CSSX  PCT 321 170 100/80.5 100/72.5 1.4 39.9 44.1
TDng CSSX CT 77 685 19.5 27.5 2.3 5.8 35.3
TDng CSSX 398 855 100 100 1.6 33.3 42.4

TP H1 Chí Minh

Công nghi0p 163 852 21,9 29,6 2,0 2,0 91,5
ThC,ng m/i 241 499 32,2 28,7 1,3 42,5 41,5
D4ch v8 344 007 45,9 41,1 1,4 50,2 38,1
TDng CSSX  PCT 749 358 100/74,6 100/62,4 1,5 37,2 50,9
TDng CSSX CT 255 707 25,4 37,6 2,6 2,9 36,3

TDng CSSX 1 005 065 100 100 1,8 28,5 47,1

Ngujn: )i*u tra 1-2-3, Pha 2: )i*u tra khu vZc PCT ` Hà N1i và TP Hj Chí Minh; 
OGS-ISS/IRD-DIAL
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Điều kiện hoạt động của các đơn vị sản xuất này như thế nào? Nhìn chung, việc 
làm tại khu vực này mang tính bấp bênh cao, vì đó là những cơ sở rất nhỏ (trung bình 
là 1,5 người) không có trụ sở cụ thể. 

Vi&c làm b?p bênh trong khu v(c kinh t. phi chính th)c

TU l& lao
":ng

",5c tr6
l,@ng

(%) 

+i#u ki&n làm vi&c c1a các lao ":ng “t( do” (không có ch1
CSSX)

% lao 
":ng th-i

v4

% không
cv h5p
"<ng

% không
cv h5p

"<ng vi.t

% ",5c
h,*ng
BHXH

% ",5c
th,*ng

b\ng ti#n
ho/c cv

ngày ngh]
phép

HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM HN HCM

Công nghi0p 37,
9

35,2 34,
2 20,7 41,5 46,4 3,6 0,0 0,0 11,4 29,1 39,5

ThC,ng mki 3,5 7,1 23,
8 13,7 92,1 84,4 0,0 0,0 1,1 0,6 2,9 19,1

DTch vl 9,0 10,0 25,
0 17,9 71,8 69,7 0,1 0,0 0,7 0,0 21,5 25,9

TDng CSSX 
PCT

15,
3 16,9

29,
4 18,3 60,7 61,9 2,0 0,0 0,4 5,4 21,5 30,8

T=ng CSSX 
CT

31,
4 41,4 9,8 8,3 62,2 36,8 9,1 7,1 1,5 2,9 40,4 51,2

TDng CSSX 19,
7 26,3

21,
4 12,9 61,3 48,4 4,9 3,8 0,9 4,1 29,1 41,721

Ngu1n: %i&u tra 18283,9Pha 2:9%i&u tra khu v+c PCT99 Hà N-i và TP9H1 ChA Minh;9
OGS8ISS/IRD8DIAL

Tính bấp bênh được thể hiện rõ trong bảng này. Trên thực tế, ta thấy 30% việc làm 
tại Hà Nội trong khu vực phi chính thức là những việc làm bấp bênh, hơn 60 % việc 
làm không có hợp đồng lao động và dưới 5 % được hưởng bảo hiểm xã hội. Ngoài 
ra, ở đây ta có thể thấy sự khác biệt cơ bản giữa khu vực phi chính thức và các doanh 
nghiệp tư nhân chính thức, điều này giải thích lý do nghiên cứu về các đặc điểm và 
tác động của khu vực phi chính thức. 
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Làm vi&c nhi#u và thu nhAp th?p
SI gix làm viMc
trung bình theo

tuyn

Thu nh.p trung
bình theo tháng

(1000 VND)

Thu nh.p l giza
theo tháng
(1000 VND)

Hanoi HCM Hanoi HCM Hanoi HCM

!"CD# sm dln" 'ao 61n" 52,2 54,8 4 410 5 835 3 090 3 800

+#>c '-. /Z /ko 49,1 52,1 3 114 2 850 1 733 1 586

0ao 61n" c1o "#a 62n1 3-
415n" 6CEc /ra 'C,n" 41,8 48,4 0 0 0 0

!"CD# '-. c5n" in 'C,n" 53,6 53,4 1 354 1 303 1 400 1 200

!"CD# 1nc 3#>c 6CEc /ra
'C,n" 60,4 56,7 902 1 108 900 900

!"CD# 1nc 3#>c 415n" 6CEc
/ra 'C,n" 60,0 58,6 0 0 0 0

+E 1oXc c1jn" 52,6 55,4 2 703 3 281 1 300 2 562

T=ng s% CSSX PCT 49,3 52,1 2Y573 2Y415 1Y500 1 371

T=ng CSSX có ">ng kE KD 54,4 59,9 3Y589 3Y737 1Y500 1 500

T=ng CSSX (DN t, nhân) 50,7 55,0 2Y852 2Y912 1Y500 1 400

!"ujn: )#*u /ra 1:;:<= >1a ;: )#*u /ra 41u 3Zc >?@ ` A- !1# 3- @> Aj ?1B
C#n1D EFS:HSSIHRK:KHL0

Đây là các mức thu nhập. Ta thấy thu nhập tháng trung vị là gần 1,5 triệu đồng 
tại Hà Nội và 1,4 triệu đồng tại tp. Hồ Chí Minh, như vậy hai mức này tương đối 
gần nhau. 

(3) Phân b= thu nhAp (t;i Hà N:i)
Tính theo nghìn VND 

Ngu1n: %i&u tra 1-2-3, Pha 2: %i&u tra khu v+c PCT 9 Hà N-i và TP H1 Chí Minh; 
OGS-ISS/IRD-DIAL

Đây là phân phối thu nhập: thu nhập trung vị rất thấp và có sự chênh lệch lớn. 
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Trước khi chuyển lời cho anh Jean-Pierre, tôi muốn nhấn mạnh đến hai kết quả bổ 
sung quan trọng từ các cuộc điều tra mà chúng tôi đã tiến hành, ở đây tôi không đi 
vào giới thiệu chi tiết:

+ Không có liên kết thực sự giữa khu vực chính thức và khu vực phi chính thức; 
chúng ta cần đặt câu hỏi về tác động của tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Liệu 
tăng trưởng kinh tế có mang lại lợi ích cho khu vực phi chính thức ?;

+ Về mặt chính sách, các doanh nghiệp trong khu vực phi chính thức mà chúng 
tôi đã phỏng vấn cho biết họ không hề nhận được hỗ trợ hay hoạt động đào tạo 
nào, nhất là từ Nhà nước.  

So sánh với các nước đang phát triển khác
[Jean-Pierre Cling]
Bây giờ chúng ta sẽ so sánh đặc điểm của khu vực phi chính thức tại Việt Nam với 

các nước đang phát triển khác ở châu Phi. Chúng tôi dựa vào kết quả điều tra được 
tiến hành theo cùng một phương pháp (điều tra 1-2-3) tại 10 thành phố lớn tại Tây 
phi (7), Cameroun (2) và Madagascar (1).

So sánh v'i châu Phi
C@ c?u vi&c làm trong khu v(c PCT

Vi0t Nam Ca m, run Ma 6a gas car Tây Phi

Hà N-i TP HCM Douala Yaoundé Antananarivo 7 th( 6ô

Lo#i vi&c làm (%)
Vi>c làm tZ tko 72,7 70,7 69,5 72,1 69.5 73,6

Không 6CEc tra lC,ng 17,5 18,6 23,2 16,8 16.9 16,4

)CEc tra lC,ng 7,4 7,8 6,2 9,5 12.2 8,0

Hon hEp 2,4 2,8 1,1 1,6 1.4 2,1

T=ng 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0

% lao .-ng .),c tr# l);ng 15,3 16,9 10,9 16,8 16.4 13,6
Quy mô trung trung bình
c(a các CSSX PCT 1,4 1,5 1,5 1,6 1.5 1,5

.i/u ki&n làm vi&c
GiD làm trung bình theo
tuLn 49,3 52,1 44,4 48,8 41,0 46,1

Thu nh6p (USD)
Thu nh#p trung bình
tháng 133 121 100 135 46 128

Thu nh#p $ gi%a theo
tháng 84 77 55 92 17 36

Ngujn: )i*u tra 1-2-3, Pha 2: PARSTAT (2001-2003), EESI (2005), Madagascar 
(2001) và ESI GSO/ISS-IRD/DIAL. Hà N1i và TP HCM

 

Nhìn chung, khu vực phi chính thức tại Việt Nam có những đặc điểm tương đối gần 
gũi với khu vực phi chính thức tại châu Phi. Khu vực phi chính thức tạo việc làm nhiều 
nhất chỉ sau nông nghiệp. Lao động tự làm chiếm đa số (khoảng 70%) việc làm phi 
chính thức. Rất ít doanh nghiệp tư nhân có lao động hưởng lương (khoảng 15% tại 
Việt Nam và một tỉ lệ tương ứng tại các nước châu Phi mà chúng tôi đã tiến hành điều 
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tra). Đặc điểm cuối cùng: các đơn vị cá thể có qui mô rất nhỏ, trung bình 1,5 lao động. 
Thời gian làm việc dài (trên 50 tiếng/tuần tại tp. Hồ Chí Minh). Thu nhập rất thấp. 

So sánh v'i châu Phi
+/c "i0m nhân kh2u h^c c1a ng,-i lao ":ng trong khu

v(c PCT so v'i khu v(c chính th)c (CT) 
Vi0t Nam Ca(m, run Ma(6a gas(ca WAEM

U

Hà N-i TP(HCM Douala ;aoundé Antananarivo

% ph& n%
?@hu v'c PCT 50,3 55,5 47.5 44.4 51.8 52.0
?@hu v'c CT 48,3 42,3 21.8 31.2 41.9 23.5
?T(ng 49,0 46,8 40.4 40.3 47.1 45.0
% lao <)ng tr* tu(i (<25 tu(i)
?@hu v'c PCT 11,9 10,9 28.7 27.7 23.6 32.4
?@hu v'c CT 7.3 7.7 19.9 11.9
? T(ng 22.8 21.6 21.8 27.3
Tu"i trunh bình
?@hu v'c PCT 39,1 39,6 32.5 31.6 35.4 31.8
?@hu v'c CT 37,4 36,1 37.4 37.1 35.3 36.7
? T(ng 38,0 37,3 33.9 33.3 35.3 33.0
S# nEm h$c trung bình
?@hu v'c PCT 9,4 7,9 7.8 8.0 6.6 3.6
?@hu v'c CT 11.7 12.4 9.5 9.3
? T(ng 8.9 9.4 8.0 5.0
Thâm niên (tháng)
?@hu v'c PCT 6,2 7,3 4.6 4.0 7.2 6.2
?@hu v'c CT 12,0 8,2 6.2 5.0 6.1 7.6
? T(ng 10,0 7,9 5.0 4.3 6.7 6.5

Ngujn: )i*u tra 1?2?3,(Pha 1:(PARSTAT((2001?2003),(EESI((2005),(
Madagascar((2001)(và LFS((2007)(GSO.

Các nước được nghiên cứu có đặc điểm nhân khẩu học trong khu vực phi chính 
thức tương đối giống nhau. Tuy nhiên, có một ngoại lệ: tại châu Phi có nhiều nữ trong 
khu vực phi chính thức hơn trong khu vực chính thức, nhất là tại Tây Phi, đây là một 
trong những biểu hiện phân biệt đối xử với nữ giới. 

Liên quan đến tuổi, ta thấy có ít thanh niên trong khu vực phi chính thức tại Việt 
Nam. Điều này được lý giải bằng cấu trúc nhân khẩu học rất khác biệt (Việt Nam đã 
thành công công cuộc quá độ) đa phần thanh niên được đi học. Đặc điểm khác biệt 
nữa giữa Việt Nam và các nước châu Phi là thời gian (số năm) học (ít hơn 4 năm đối 
với phần lớn các nước châu Phi, trừ Cameroun, đây là con số rất thấp so với khu vực 
chính thức). Thâm niên lao động rất thấp và tính bấp bênh cao ở tất cả các nước.
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So sánh v'i châu Phi
Thu nh_p trung bình / trung vT trong khu vZc PCT là m1t

ch+ s3 t3t nói lên m]c 61 phát tricn
So sánh thu nhAp * gi$a và GDP/"Du ng,-i trong 

": tu=i lao ":ng gi$a Vi&t Nam và châu Phi
(Vi&t Nam=100)

Vi>t Nam Ca!m, run Ma!"a!gas car UEMOA

Thu!nh_p ` giOa
Khu vZc PCT

100 92 21 45

GDP/"Lu ngCDu

(2006)

100 89 38 49

#Tình trkng c^ng nhC v_y 63i v4i các 6Xc tính khác cFa khu
vZc PCT (6i*u ki>n làm vi>c, trình 61 hnc v-n, v.v.)

Ngujn: )i*u tra 1-2-3, Pha 2: PARSTAT (2001-2003), EESI (2005), 
Madagascar (2001) et ESI GSO/ISS-IRD/DIAL. Hà N1i và TP HCM

Có nhiều đặc điểm giống nhau trong khu vực phi chính thức tại Việt Nam và các 
nước châu Phi. Tuy nhiên, có thể thấy Việt Nam và Cameroun đã tạo khoảng cách 
nhờ trình độ phát triển (GDP/đầu người) tương đối gần nhau. Nhìn về tổng thể,  thang 
thu nhập trung vị trong khu vực phi chính thức tương ứng với thang GDP/đầu người, 
Việt Nam có vị trí cao nhất và Madagascar ở vị trí thấp nhất trong số những nước được 
so sánh.

Có sự khác biệt cơ bản giữa Việt Nam và các nước châu Phi: cách thức các chủ 
doanh nghiệp nhìn nhận về tương lai. Dưới 50% chủ đơn vị sản xuất phi chính thức tại 
Việt Nam (chỉ có 1/3 tại tp. Hồ Chí Minh) cho rằng cơ sở sản xuất của mình có tương 
lai phát triển. Trong khi đó con số này ở châu Phi là từ 60 đến 85 %. Cũng như vậy, 
một số lượng nhỏ chủ cơ sở sản xuất tại Việt Nam (dưới 20 %) mong muốn con cái 
tiếp tục công việc này, con số này tại châu Phi lớn gấp hai lần (và lên tới 65% tại các 
nước tây Phi). Rõ ràng chúng ta thấy có tác động rất khác biệt nhau của tăng trưởng 
đối với việc làm tại những khu vực địa lý này: tại Việt Nam còn có hy vọng những việc 
trong các khu vực khác, đặc biệt là đối với những thế hệ trẻ. Còn tại châu Phi, cơ hội 
việc làm ngoài khu vực phi chính thức rất hạn chế.
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D( "oán tr,'c và cái nhìn v# t,@ng lai c1a
các c@ s* s6n xu?t phi chính th)c

Ngu1n: %i&u tra 1-2-3, Pha 2: %i&u tra khu v+c PCT 9 Hà N-i và TP H1
Chí Minh; OGS-ISS/IRD-DIAL

2007
()i&u tra L) và VL)

2010
(D+ báo)

2015
(D+ báo)

Khu vac th@ ch, SI l,ong
(1 000)

T^ tr4ng SI l,ong
(1 000)

T^ tr4ng SI l,ong
(1 000)

T^ tr4ng

Khu vac Nhà n,pc 4 954 10,8% 4 898 10,3% 4 842 9,5%
Doanh nghiMp n,pc ngoài 908 2,0% 1 518 3,2% 2 539 5,0%

Doanh nghiMp trong n,pc 2 646 5,7% 3 959 8,4% 5 922 11,6%

Doanh nghiMp cá th@ chính thbc 3 584 7,8% 3 703 7,8% 3 827 7,5%
Khu vac phi chính thbc 10 866 23,6% 10 880 23,0% 12 294 24,0%
Nông nghiMp 23 111 50,1% 22 402 47,3% 21 715 42,5%
TDng 46 069 100% 47 360 100% 51 139 100%
Thht nghiMp 917 2,0% 967 2,0% 1 044 2,0%
Dân sI trong "F tuDi L+ 46 986 100% 48 327 100% 52 183 100%

Ngu<n : LFS2007, GSO ; RGPH1999-2009, GSO ; dZ báo dân s3 theo nhóm tudi, LHQ, 2009.
Gi6 thi.t :
1. T+ l> ting dân s3 (RGPH2009) : a) ch_m lki (1,2%/an) ; b) 6ô thT hóa (thành thT 3,4% ; nông thôn 0,4%)
2. Dân s3 trong 61 tudi lao 61ng (sZ gia nh_p thT trCDng lao 61ng: nhOng ngCDi tb 15 62n 65 tudi ting tb 59% nim
2000 lên 68% nim 2015)
3. T+ l> hokt 61ng không 6di theo nhóm tudi
4. ting trC`ng vi>c làm trong các khu vZc liên tlc ting trong giai 6okn 2003-2007 (nông nghi>p : -1%/nim ; khu vZc
Nhà nC4c : -0,4% ; doanh nghi>p nC4c ngoài : +18,7% ; doanh nghi>p trong nC4c : +14,4% ; doanh nghi>p tC nhân
chính th]c : +1,1%)
5. T+ l> th-t nghi>p không 6di (2% ; trong quá kh] có giam nhp)
q Khu vZc phi chính th]c (s3 dC) ting s3 vi>c làm (và t+ trnng vi>c làm phi chính th]c trong tdng vi>c làm) 

D( báo v# vi&c làm t;i khu v(c phi chính th)c t;i Vi&t
Nam ".n n>m 2015

(không tính kh1ng ho6ng 2008/09: kéo dài các xu
h,'ng trong quá kh))
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Ảnh hưởng của khủng hoảng
Bây giờ, chúng tôi chuyển sang phần giới thiệu về các triển vọng phát triển của 

khu vực phi chính thức và tác động của khủng hoảng đến khu vực này. Đây là bảng 
tổng hợp dự báo biến động việc làm từ 2007 đến năm 2015 tại Việt Nam. Về sự gia 
tăng số lượng người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam, cần nhắc lại là chúng ta đang 
trong quá trình chuyển dịch dân số cực kỳ nhanh. Tỉ lệ sinh con trung bình/bà mẹ là 
6 con năm 1980, 4 con năm 1990 và 2,1 con năm 2009. Mức tăng dân số giảm với tỉ 
lệ tăng trên 1%/năm (1,2 % theo kết quả tổng điều tra dân số năm 2009). Sự chuyển 
dịch dân số rất nhanh này biểu hiện « số bị chia trong dân số » được thể hiện bằng sự 
gia tăng số lượng người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số. Đây là một nhân tố 
tích cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nhưng lại là yếu tố tiêu cực trong bối cảnh 
khủng hoảng kinh tế. 

[François Roubaud]
Năm gốc là năm 2007, năm trước khủng hoảng. Chúng tôi đã kéo dài xu hướng gia 

tăng việc làm quan sát được ở kỳ trước (2003-2007) trong khu vực kinh tế chính thức 
và trong nông nghiệp. Điều này có nghĩa là ta sẽ coi tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP 
tăng 8%/năm), năng suất lao động và tốc độ cải cách nông nghiệp sẽ ở mức ổn định 
trong những năm tới. Về tổng thể, việc làm tại khu vực công tương đối ổn định và việc 
làm trong nông nghiệp giảm chậm; tiếp theo đó chúng tôi dự báo tiếp tục có mức 
tăng trưởng mạnh trong khu vực doanh nghiệp nước ngoài, khoảng 20 %/năm nhưng 
ở xuất phát điểm rất thấp (chiếm 2 % trong tổng thể). Dự báo tiếp theo là có sự gia 
tăng mạnh của việc làm trong khu vực doanh nghiệp trong nước (khoảng 15%/năm). 
Chúng tôi giả thiết rằng tỉ lệ thất nghiệp không đổi, khoảng 2% trong tổng dân số 
trong độ tuổi lao động. Ngay cả khi đưa ra những giả thiết tăng trưởng kinh tế cao, 
chúng tôi ước lượng rằng việc làm trong khu vực phi chính thức (tính như số dư) sẽ 
giữ nguyên hoặc thậm chí tăng thêm, vì vậy cần quan tâm đến khu vực này vì những 
lý do kinh tế. 

[Jean-Pierre Cling]
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những dự báo này để đo lường tác động của khủng 

hoảng1. Làm thế này để phân tích tác động của khủng hoảng đến việc làm và khu vực 
phi chính thức tại Việt Nam? Việt Nam chịu khủng hoảng như thế nào trong năm nay 
(2009)? Khủng hoảng mang tính tương đối: có hai nước không bị suy thoái kinh tế là 
Trung Quốc (tăng trưởng dự báo bằng 8 %) và Việt Nam (tăng trưởng dự báo bằng 
5 %). Khủng khoảng có thực vì tăng trưởng cách đây hai năm bằng 8 %, nhưng đó 
phải gọi đây là tăng trưởng chậm lại chứ không phải là suy thoái. Việt Nam đã xoay 
sở khá tốt, có lẽ vì Việt Nam chịu khủng hoảng trước những nước khác (năm 2008 với 
khủng hoảng trầm trọng về cán cân thanh toán). Khi khủng hoảng ập đến, chính phủ 

1 Toàn bộ các nghiên cứu được giới thiệu ở đây là nội dung một bài viết của Cling J.-P., Razafindrakoto 
M., và Roubaud F., 2010. Assessing the potential impact of the global crisis on the labour market 
and the informal sector in Vietnam, Journal of Economics and Development, National Economics 
University, Hanoi, June.
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Việt Nam đã kịp áp dụng những biện pháp khác nhau để bình ổn kinh tế. Có cách giải 
thích khác là nông nghiệp và dân số nông thôn của Việt Nam cao, điều này đã giúp 
Việt Nam biệt lập với khủng hoảng lan truyền từ những nước công nghiệp phát triển. 

Kh1ng ho6ng 6nh h,*ng th. nào
t'i vi&c làm?

#rnh hC`ng kinh t2 vs mô cFa khFng hoang vSn còn khó 6ánh giá do 
thi2u nhOng s3 li>u (GDP, vi>c làm v.v.). Ngân hàng th2 gi4i, Taking

Stock, Tháng 6/2009
# NhOng 6ánh giá 6Lu tiên v* anh hC`ng t4i vi>c làm tb nhOng tính
toán linh hokt giOa vi>c làm / san xu-t (UNDP; VASS; IRC):

Theo UNDP,  te l> giOa vi>c làm và ting trC`ng GDP là 0,24 (2005-
2007)
Do 6ó, te l> ting trC`ng cLn 6kt 8.5% / nim 6c có thc 6áp ]ng 6CEc
m]c ting cFa lZc lCEng trong 61 tudi lao 61ng (2% moi nim, tC,ng
6C,ng 1 tri>u vi>c làm + 200 000 vi>c làm nông nghi>p bT tb bt).
V4i m]c ting dC4i 5% vào nim 2009, UNDP dZ báo rung te l> th-t
nghi>p có thc vCEt tb 4,6% lên 62n gLn 7% vào nim 2009 (8% theo
EIU).

G = Te l> ting trC`ng vi>c làm, %

Te l> ting trC`ng GDP, %

Tại Việt Nam, không có số liệu trong năm (tháng, quí…) về việc làm. Tại thời điểm 
tổ chức khóa học này, những số liệu mới nhất được công bố là số liệu điều tra giữa 
năm 2007. Chúng ta cũng không có số liệu về biến động hoạt động kinh tế tổng quan. 
Tác động kinh tế vĩ mô của khủng hoảng vì vậy khó được đánh giá, nhất là về lĩnh vực 
việc làm. Chúng ta buộc phải sử dụng những ước lượng và dự báo, vốn không chính 
xác. Những nghiên cứu được thực hiện vào hai quí đầu năm 2009 để đánh giá tác 
động của khủng hoảng đối với việc làm thường dự báo thất nghiệp tăng sau khi tăng 
trưởng sụt giảm. Các nghiên cứu này dựa vào việc sử dụng hệ số co giãn được coi là 
không đổi giữa việc làm và GDP. 

Về phía mình, chúng tôi cho rằng lịch sử phát triển kinh tế gần đây của Việt Nam 
cho thấy tỉ lệ thất nghiệp không phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng. Ví dụ khủng hoảng 
kinh tế năm 1997, mức sụt giảm tăng trưởng bằng năm 2009, cho thấy tỉ lệ thất nghiệp 
chỉ tăng nhẹ ở qui mô toàn quốc (tăng thêm dưới một điểm so với mức thất nghiệp 
trước đó). Tại Việt Nam cũng như trong nhiều quốc gia đang phát triển khác, tỉ lệ thất 
nghiệp không phải là chỉ tiêu thích đáng để đo lường những biến động trên thị trường 
lao động: do không có bảo hiểm thất nghiệp, không ai có thể ở trong tình trạng thất 
nghiệp và gần như tất cả mọi người phải đi làm dù với thu nhập rất thấp ở khu vực 
phi chính thức. 
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M)c t>ng GDP và tU l& th?t nghi&p

Ngujn: Tdng clc th3ng kê

GDP         TE l0 th$t nghi0p (t?ng)            TE l0 th$t nghi0p (.ô th4)

Như vậy, để ước lượng tác động của khủng hoảng đối với việc làm theo lĩnh vực 
hoạt động, chúng tôi phải sử dụng cùng một phương pháp như trong các dự báo 
về việc làm đến năm 2015, có nghĩa là tính biến động của việc làm trong khu vực 
phi chính thức như số dư sau khi đã ước lượng biến động của thất nghiệp (chúng 
tôi coi không đổi mặc dù có khủng hoảng). Theo giả thiết của chúng tôi, khoảng 
900.000 người sẽ bước vào thị trường lao động nhưng không có việc làm chính thức 
năm 2009 và vì thế đa phần làm việc trong khu vực phi chính thức (chỉ có một phần 
rất nhỏ thất nghiệp).
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Kh1ng ho6ng 6nh h,*ng th. nào
".n khu v(c phi chính th)c ?

#PhC,ng pháp cFa UNDP 6Xt ra m1t v-n 6*: không tính 62n
khu vZc phi chính th]c.
#V* nhu cLu v* v_t ch-t (+/-)
# V* cung lao 61ng: (+).
#rnh hC`ng toàn cLu (vi>c làm/thu nh_p): r-t x-u

V4i gia thi2t v* m1t m]c ting gLn 5% vào nim 2009, gLn
900.000 lao 61ng m4i không tìm 6CEc vi>c làm tki khu vZc PCT
(v4i gia 6Tnh không giam vi>c làm nông nghi>p và không kéo dài 
thDi gian hnc)
#Ting vi>c làm phi chính th]c và ting (có gi4i hkn) th-t nghi>p.
)i*u tra LFS (qu3c gia) et Phi chính th]c (Hà N1i và TP Hj Chí
Minh) nim 2009 sv cung c-p cho chVng ta nhOng thông tin c,
ban v* chF 6* này
...và chVng ta có thc giai quy2t 2 v-n 6* : ting th-t nghi>p so v4i
ting khu vZc PCT

Trong khi chờ kết quả cuộc điều tra LFS2009, dưới đây là kết quả chi tiết những 
nhận định của chúng tôi:

Bi#n %&ng lao %&ng và th0t nghi1p t3i
Vi1t Nam n7m 2009

Nh;n %<nh trên c@ sB t7ng trCBng GDP và t7ng sG lao 
%&ng có vi1c làm :
1/ T%ng tr*+ng d- ki0n là 5% (ho8c h:n)
2/ C%n c> vào quan hC thDt nghiCp/t%ng tr*+ng vF dài hGn, tI lC
thDt nghiCp quy mô quMc gia có thO t%ng tP 2,4% R0n 3%
3/TiFu này có nghUa là có thêm 300 .000 ng*Yi thDt nghiCp.
4/ SM ng*Yi trong R[ tu\i lao R[ng có viCc làm t%ng kho]ng
1 triCu m[t n%m và t\ng lao R[ng t%ng 700.000 (=1 triCu-
300.000).
5/ C%n c> R[ co giãn lao R[ng-t%ng tr*+ng là 0,19 trong khu 
v-c t* nhân chính th>c (nguen UNDP) và t%ng tr*+ng d- ki0n
là 6%,  có kho]ng 100.000 lao R[ng R*kc tGo ra trong khu v-c
chính th>c (+1,2%).
6/ SM d* 600.000 lao R[ng (=700.000-100.000) >ng vmi gia 
t%ng lao R[ng trong khu v-c phi chính th>c, + Ró tnp trung Ra
sM nhpng ng*Yi mmi tham gia vào thq tr*Yng lao R[ng.
7/ TGi khu v-c phi chính th>c, sM viCc làm t%ng kho]ng 5% 
n%m 2009 so vmi n%m tr*mc.
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Như đã nêu trong bài giới thiệu này, điều tra lao động và việc làm (LFS2009) đã tìm ra câu 
trả lời liên quan đến biến động của việc làm và thất nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. Điều tra 
này làm nổi bật tính linh hoạt của thị trường lao động tại Việt Nam, điều này đã làm giảm nhẹ 
tác động tiêu cực của khủng hoảng. Theo các tính toán của chúng tôi dựa vào những kết quả 
sơ bộ của điều tra LFS2009, có gia tăng việc làm trong khu vực phi chính thức từ năm 2007 đến 
2009, mặc dù mức tăng này nhỏ hơn so với phần dự báo nêu ở trên (nhưng điều tra LFS2009 
được thực hiện vào tháng 9/2009, có nghĩa là vào thời điểm đã có dấu hiệu phục hồi kinh tế). Tỉ 
lệ thất nghiệp toàn quốc không đổi trong cả kỳ (khoảng 2%). Biến chính điều chỉnh với cú sốc 
kinh tế là số thời gian làm việc. Để đối mặt với việc giảm thời gian làm việc, một bộ phận ngày 
càng lớn người lai động làm thêm công việc thứ hai để bổ sung thu nhập, điều này làm tăng tỉ 
lệ đa hoạt động (bình luận được viết vào tháng 4 năm 2010).

Kết luận

(…) K.t luAn

Khuy.n ngh8 v# chính sách:

#Trong ngKn hkn, nhu cLu chính sách ho trE khu vZc phi 
chính th]c (khFng hoang)

#Nhu cLu 6ào tko

#Nhu cLu ti2p c_n tín dlng dw dàng h,n

#H> th3ng lu_t thu2 6c c-p v3n cho các chính sách ho trE?

#Cai thi>n môi trCDng

#Khuy2n khích ting 6ing ký kinh doanh

#Giam nhp các yêu sách v* nh_p cC

#H> th3ng giám sát và 6ánh giá

#Nhu cLu v* ki2n th]c và nhOng nghiên c]u bd sung

Trong bài trình bày này, chúng tôi đã giới thiệu những đặc điểm cơ bản của việc làm 
tại Việt Nam và biến động về việc làm, chủ yếu tập trung vào khu vực phi chính thức 
vốn là khu vực tạo việc làm nhiều nhất sau nông nghiệp. Các phân tích của chúng tôi 
dựa vào kết quả của hai cuộc điều tra do Tổng cục thống kê thực hiện: điều tra lao 
động và việc làm 2007 (LFS2007) và điều tra HB&IS về khu vực phi chính thức được 
thực hiện theo sáng kiến của chúng tôi tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh cuối năm 2007-
đầu 2008. Đây là lần đầu tiên có những thông tin thống kê cụ thể và những phân tích 
sâu về khu vực phi chính thức và việc làm khu vực phi chính thức tại Việt Nam.

Khu vực phi chính thức chiếm tỉ trọng lớn trong việc làm tại Việt Nam. Đồng thời khu 
vực này có mức thu nhập thấp nhất (sau nông nghiệp) và tập trung nhiều đối tượng 
người nghèo ngoài nông nghiệp. Đây là khu vực của những chủ doanh nghiệp nhỏ 
bấp bênh, thường làm tại nhà hoặc vỉa hè và không có liên hệ nhiều với các khu vực 
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khác của nền kinh tế. Đa phần các đặc điểm này giống với các nước đang phát triển, 
đặc biệt là các nước châu Phi. Cuối cùng, khủng hoảng làm tăng việc làm trong khu 
vực phi chính thức, và các dự báo của chúng tôi cho rằng - ngoài thời gian khủng 
hoảng - việc làm tại khu vực này của Việt Nam sẽ tăng lên trong những năm tới.

Mặc dù có những khó khăn, mặc dù tầm quan trọng của khu vực phi chính thức 
ngày càng gia tăng, khu vực này là lĩnh vực bị bỏ quên trong các chính sách công 
cộng; khu vực phi chính thức không được tiếp cận với tín dụng (ví dụ như tín dụng vi 
mô chẳng hạn), điều này hạn chế khả năng phát triển. Các chính sách hỗ trợ chính 
thức hóa khu vực phi chính thức là điều cần thiết (chính sách khuyến khích đăng ký) 
với mục tiêu cải thiện điều kiện lao động và thu nhập. Nhưng do các chính sách này 
chỉ thực sự phát huy tác dụng trong dài hạn, cần đồng thời hỗ trợ những người tiếp 
tục làm việc trong khu vực phi chính thức (tín dụng, đào tạo nghề). Thu thập thông tin 
nhiều hơn về khu vực phi chính thức cần phải được coi là một ưu tiên.

Bài đọc tham khảo (www.tamdaoconf.com)
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độc giả lượng thứ.


