
        §¹i häc Quèc gia Hµ Néi 

        khoa luËt 

 

           Lª ThÞ Hoµi Thu 

 

 

      chÕ ®é b¶o hiÓm 

      thÊt nghiÖp trong nÒn 

      kinh tÕ thÞ trêng ë viÖt nam 
 

Chuyªn ngµnh     : LuËt kinh tÕ 

                                              M· sè     :  5.05.15 

 

              LuËn ¸n tiÕn sü luËt häc 

 

 

                       

              

         

   Hµ Néi – 2005 

 



 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
KHOA LUẬT 

 

LÊ THỊ HOÀI THU 

 

 

 

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM  

THẤT NGHIỆP TRONG NỀN  

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 
  

    

                             CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ 

           MÃ SỐ  :  5.05.15 

 

LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC 

 

      

 

           Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. NGUYỄN HỮU VIỆN 

                                                                   2. PGS. TS. PHẠM CÔNG TRỨ 

 

 

Hà Nội – 2005 



 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU 1 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

 

10 

1.1 Kinh tế thị trƣờng và vấn đề thất nghiệp 10 

 1.1.1 Vấn đề lao động việc làm trong nền kinh tế thị trường 10 

    1.1.1.1 Thị trường sức lao động 10 

    1.1.1.2 Đặc điểm của thị trường sức lao động ở Việt Nam 15 

    1.1.1.3 Tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường 27 

 1.1.2  Một số vấn đề về thất nghiệp   30 

    1.1.2.1 Khái niệm thất nghiệp 30 

    1.1.2.2  Khái niệm người thất nghiệp 37 

    1.1.2.3  Phân loại thất nghiệp 40 

    1.1.2.4 Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của thất nghiệp 43 

1.2 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp 46 

   1.2.1 Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp 46 

   1.2.2 Nội dung của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 49 

      1.2.2.1 Đối tượng tham gia/hưởng bảo hiểm thất nghiệp 51 

      1.2.2.2 Chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  56 

      1.2.2.3 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 62 

      1.2.2.4 Vấn đề giải quyết việc làm cho người thất nghiệp 64 

   1.2.3 Mối quan hệ giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp với chế độ bảo hiểm xã hội 66 

1.3 Ý nghĩa của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền  kinh tế thị trƣờng  69 

CHƯƠNG 2: CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM VÀ SỰ 

CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở 

VIỆT NAM 

 

 

76 



 

2.1 Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm trong thời kỳ kinh tế kế hoạch 

hoá tập trung                                                                                                         

 

 

76 

2.2 Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm trong nền kinh tế thị trƣờng 81 

   2.2.1 Tình hình thất nghiệp 81 

   2 2.2  Chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm 95 

      2.2.2.1 Chế độ trợ cấp mất việc làm 95 

      2.2.2.2 Chế độ trợ cấp thôi việc 101 

      2.2.2.3 Chế độ trợ cấp đối với lao động dôi dư trong việc sắp xếp lại doanh 

nghiệp nhà nước 

 

113 

   2.2.3 Thực tiễn thực hiện chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm ở Việt 

Nam 

120 

      2.2.3.1 Những kết quả đạt được 120 

      2.2.3.2 Những hạn chế 123 

2.3 Sự cần thiết khách quan của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 126 

CHƯƠNG 3:  PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO 

HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

 

134 

3.1 Cơ sở xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao 

động ở Việt Nam  

 

134 

   3.1.1 Cơ sở kinh tế - xã hội 134 

   3.1.2 Cơ sở chính trị 137 

   3.1.3 Cơ sở pháp lý 139 

3.2 Xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 143 

   3.2.1 Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam 

 

144 

  3.2.2  Dự  kiến nội dung chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 149 

     3.2.2.1 Về phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 150 

     3.2.2.2 Về điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm  



thất nghiệp  

    3.2.2.3 Nguồn hình thành và sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp 

154 

164 

    3.2.3 Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 174 

    3.2.4 Một số biện pháp giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động 

Việt Nam 

 

183 

KẾT LUẬN 189 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

194 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO   

 PHỤ LỤC 

                                   

 

195 

206 

 

      ” 

 



1 

LỜI MỞ ĐẦU 

                                                            

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài : 

    Trong nền kinh tế thị trường thất nghiệp mang tính khách quan và được biểu 

hiện như một đặc trưng vốn có của nó mà người ta chỉ có thể hạn chế chứ không 

thể loại bỏ nó ra khỏi đời sống kinh tế - xã hội.  

    Ở nước ta, tuy mới thực hành kinh tế thị trường nhưng thất nghiệp đã và đang 

gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, cản 

trở quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Với tốc độ tăng dân số 

như hiện nay (khoảng 1,4%/ năm) thì dự tính đến năm 2010 dân số nước ta sẽ có 

khoảng 85 triệu người, trong đó có khoảng 56 triệu người ở độ tuổi lao động, 

chiếm khoảng 65 % (nguồn: dự báo dân số Việt Nam đến năm 2010 - Tổng cục 

thống kê). Cùng với việc tăng dân số thì việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi 

công nghệ, sẽ dẫn đến tình trạng không có việc làm của người ở độ tuổi lao động 

ngày càng cao. Vì vậy, thất nghiệp sẽ gia tăng và các nhà xã hội học dự báo đến từ 

năm 2010 trở đi. Tuy nhiên, khi tỷ lệ thất nghiệp ở giới hạn cho phép cũng tạo ra 

sự cạnh tranh lành mạnh về lao động, thúc đẩy quan hệ lao động phát triển theo 

hướng tích cực, tạo ra năng suất chất lượng và hiệu quả cao. Ngược lại, nếu tỷ lệ 

thất nghiệp vượt quá giới hạn cho phép sẽ ảnh hưởng không chỉ đến kinh tế mà còn 

ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội. Hậu quả kinh tế của tình trạng thất nghiệp phụ thuộc 

vào những chi phí liên quan đến thất nghiệp, cả trên giác độ từng hộ gia đình cũng 

như toàn xã hội. Chi phí liên quan đến thất nghiệp bao gồm: chi phí bằng tiền (chủ 

yếu là tiền từ ngân sách và các quỹ xã hội); lãng phí sản phẩm xã hội do không sử 

dụng đầy đủ các yếu tố sẵn có của sản xuất. Tăng nhanh thất nghiệp trở thành một 

trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Thất nghiệp tạo ra các điều kiện để các 

loại tội phạm tăng nhanh, như: trộm cướp, giết người…và các tệ nạn xã hội: 

nghiện hút, mại dâm, làm băng hoại giá trị đạo đức, văn hoá của gia đình cũng như 
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của dân tộc. Ngoài ra, phải kể đến những vấn đề xã hội cơ bản đi kèm với thất 

nghiệp là: suy sụp thể lực và tinh thần, mâu thuẫn gia đình tăng…  

     Trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan hệ lao động được xác lập 

giữa một bên là cơ quan của Nhà nước (doanh nghiệp nhà nước, đơn vị…) và 

người lao động (quan hệ trực tiếp) và được phân phối theo chỉ tiêu đã được duyệt. 

Trong điều kiện nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ 

như vậy, khái niệm “quan hệ lao động” không tồn tại đúng với bản chất và nội 

dung kinh tế. Ở thời kỳ này, vẫn có tình trạng thất nghiệp nhưng được gọi với thuật 

ngữ “việc ít”, “biên chế nhiều người”, “dư thừa lao động”. Khi chuyển sang xây 

dựng kinh tế thị trường thì thất nghiệp ngày càng hiện hữu và vấn đề giải quyết 

thất nghiệp cũng được đặt ra. Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để 

giải quyết vấn đề này như: Quyết định số 176/ HĐBT ngày 09/10/1989 về sắp xếp 

lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc doanh, Quyết định số 111/ HĐBT ngày 

12/04/1991 về một số chính sách trong việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà 

nước…, Pháp lệnh hợp đồng lao động được Hội đồng Nhà nước ban hành ngày 

30/08/1990, Nghị định số 165/ HĐBT ngày 12/05/1992 hướng dẫn thi hành Pháp 

lệnh hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động và một số Thông tư hướng dẫn thực 

hiện của ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Có thể nói các văn bản pháp luật 

này đã bước đầu tạo khung pháp lý để điều chỉnh vấn đề thất nghiệp nhưng vẫn 

chưa đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế thị trường, còn mang nặng dấu ấn của 

thời kỳ bao cấp, nên bất lợi cho cả người sử dụng lao động, người lao động và Nhà 

nước.  

     Theo các văn bản pháp luật trên thì các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất 

việc làm được thực hiện đối với người lao động khi mất việc trong các doanh 

nghiệp Nhà nước và sau này đã được mở rộng ra các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế. Ngoài ra, Nhà nước còn dành một khoản tiền lớn từ ngân sách 

để cho vay hỗ trợ việc làm với lãi suất ưu đãi, cùng với các nguồn vốn đầu tư phát 

triển sản xuất khác nên hàng năm đã giải quyết được trên một triệu người có việc 
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làm mới. Tuy nhiên, đây chỉ là những biện pháp tình thế, tạm thời chưa giải quyết 

được những nội dung thuộc về bản chất của thất nghiệp. Vì vậy, Đảng và Nhà 

nước chủ trương xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng yêu cầu của 

nền kinh tế thị trường. Chủ trương đó được ghi trong Nghị quyết Trung ương 7 

khoá VII của Đảng cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VIII của Đảng và trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có nêu: 

“Sớm xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động thất 

nghiệp”. Gần đây, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khoá IX đã ghi rõ: “Khẩn trương bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, ban 

hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng Nhà nước, doanh nghiệp và 

người lao động cùng đóng góp”. Chủ trương này của Đảng đã được kỳ họp thứ 11 

Quốc hội khóa X thể chế bằng việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Bộ luật Lao động, trong đó có qui định: “Chính phủ qui định cụ thể điều kiện 

và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp” (Điều 140). 

     Do vậy, việc nghiên cứu, ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn 

hiện nay là cần thiết và phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất 

nước cũng như quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật Lao động. Để đảm bảo cho 

người thất nghiệp có một khoản thu nhập bù đắp một phần đã mất do không có 

việc làm, để ổn định cuộc sống, tiếp tục tìm việc làm không chỉ là hoạt động về 

kinh tế - xã hội mà về mặt pháp lý còn là trách nhiệm của Nhà nước, người sử 

dụng lao động và của chính bản thân người lao động. Ở nước ta, vấn đề này còn 

chưa được nghiên cứu đầy đủ nên đề tài : "Chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong 

nền kinh tế thị trƣờng ở Việt Nam" được nghiên cứu với mong muốn góp phần 

giải quyết yêu cầu thực tiễn về thất nghiệp, chống thất nghiệp và bảo đảm quyền 

lợi của người bị thất nghiệp ở nước ta hiện nay. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài. 
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    Trước khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, ở nước ta cũng có thất nghiệp 

nhưng không nhiều và do những điều kiện lịch sử nên ít có các nghiên cứu về thất 

nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Chỉ từ khi có sự chuyển đổi cơ chế 

quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế hàng hoá 

nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì 

vấn đề nghiên cứu thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp mới được đặt ra. Một số 

những công trình, bài viết về vấn đề thất nghiệp, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, hoặc 

liên quan dưới góc độ kinh tế - xã hội và  góc độ pháp luật đã được công bố. 

      - Đề tài khoa học: “Dự án mô hình chính sách để thực hiện bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam” của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (thực hiện tháng 

10/1997) đã khái quát thực trạng thất nghiệp và các chính sách hỗ trợ người lao 

động mất việc làm trong các thời kỳ của nền kinh tế và từ đó phác họa ra một số 

nội dung của chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

      - Đề tài khoa học: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn để xây dựng chính sách 

bảo hiểm thất nghiệp” của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (thực hiện tháng 

4/1999) đã đưa ra một số vấn đề lý luận để xây dựng chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp, tình hình thất nghiệp cũng như các chính sách đối với người thất nghiệp để 

từ đó đề xuất các nguyên tắc và giải pháp trong việc xây dựng, thực hiện bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam. 

      - Đề tài khoa học: “Nghiên cứu xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo 

Luật Lao động sửa đổi, bổ sung” của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (thực 

hiện tháng 5/2002) đã nêu ra các cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng thực 

hiện bảo hiểm thất nghiệp, xác định những nội dung chủ yếu của chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp và các giải pháp để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

      - Đề tài khoa học: “Cơ chế tạo nguồn và tổ chức thực hiện bảo hiểm thất 

nghiệp” của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (thực hiện tháng 12/2003) chủ 

yếu giới thiệu hệ thống pháp luật bảo hiểm thất nghiệp của một số nước đang phát 

triển và phát triển cũng như quá trình thực hiện, để từ đó rút ra bài học cho Việt 
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Nam trong việc tạo nguồn đóng góp cho quỹ, cách tổ chức thực hiện bảo hiểm thất 

nghiệp. 

      - Đề tài khoa học: “Nghiên cứu những nội dung cơ bản của bảo hiểm thất 

nghiệp hiện đại, vấn đề lựa chọn hình thức trợ cấp thất nghiệp ở Việt Nam” của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (thực hiện tháng 03/2004). Đề tài này đã đề cập đến 

nhiều vấn đề như: lao động, việc làm và thất nghiệp, lịch sử, nội dung cơ bản của 

bảo hiểm thất nghiệp, cũng như kinh nghiệm thực hiện và cải cách trợ cấp thất 

nghiệp ở một số nước trên thế giới. Đề tài đã đề xuất một số kiến nghị về các mô 

hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

     Ngoài ra, còn có một số bài viết trong lĩnh vực này như: 

     - Bàn về thất nghiệp ở Việt Nam khi bước vào kinh tế thị trường có các bài viết: 

“Xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đôi điều cần bàn” của Thái Đông Hải, Tạp 

chí Bảo hiểm xã hội, số 3/2004; “Một số vấn đề về xây dựng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp” của Nguyễn Xuân Nga, Tạp chí Lao động và Công đoàn số 295/2003; 

“Thất nghiệp và vấn đề bảo hiểm thất nghiệp” của Mạc Tiến Anh, Tạp chí Lao 

động và Xã hội số 2/2002. 

     - Về sự cần thiết của việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam có 

các bài viết: “Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp sự cần thiết khách quan và nguyên 

tắc xây dựng” của Đỗ Năng Khánh, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp số 9/2001; “Cần 

có pháp luật riêng về bảo hiểm thất nghiệp” của Hoàng Hà, Tạp chí Lao động và 

Công đoàn, số 5/2001. 

     - Về nội dung của bảo hiểm thất nghiệp có các bài viết: “Thất nghiệp ở nước ta: 

hình thức và bản chất” của Nguyễn Bá Ngọc, Tạp chí Lao động và Xã hội, số 

4,5/1998; “Mô hình nào cho bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam” của Nguyễn Trọng 

Thản, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, số 6/2002. 

     - Về luận văn thạc sỹ luật học có đề tài: “Thất nghiệp và việc xây dựng chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” năm 2000 của Đỗ 



6 

Năng Khánh. Luận văn đã làm rõ những vấn đề thuộc về kinh tế thị trường, thị 

trường sức lao động, thất nghiệp, giới thiệu kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật của 

một số nước trong hoạt động bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra 

một số nhận xét về các chế độ trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc theo qui định 

của pháp luật để từ đó đưa ra những phương hướng ban đầu về việc xây dựng chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.  

      Các công trình, bài viết nêu trên bước đầu đã hình thành cơ sở lý luận về thất 

nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và có ý nghĩa tích cực giúp các cơ 

quan hoạch định chính sách, ban hành và áp dụng pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp ở nước ta trong thời kỳ đầu bước vào kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các 

công trình này còn mang tính chất riêng lẻ, và chủ yếu dưới góc độ chính sách lao 

động và xã hội. Những công trình nghiên cứu dưới góc độ pháp luật về thất nghiệp 

và bảo hiểm thất nghiệp còn ít, chưa có tính chất hệ thống, khái quát nên luận án 

này đặt vấn đề nghiên cứu những khía cạnh pháp lý về “Chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”. Tuy nhiên, do thất nghiệp và bảo 

hiểm thất nghiệp là đối tượng nghiên cứu của cả khoa học kinh tế và khoa học 

pháp lý, nên trong một chừng mực nhất định trong luận án những tư liệu, những 

công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các tác giả cũng sẽ được sử dụng. 

3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu đề tài : 

    Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích : một mặt, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận 

về thất nghiệp, người thất nghiệp và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng như ý nghĩa 

của việc điều chỉnh pháp luật đối với chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế 

thị trường ở Việt Nam. Mặt khác, phân tích, đánh giá tình hình thất nghiệp, các chế 

độ hỗ trợ người lao động mất việc làm qua các thời kỳ phát triển của nền kinh tế 

cũng như luận giải về sự cần thiết khách quan của việc xây dựng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị bước đầu về việc xây 

dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt 

Nam.  
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      Thất nghiệp và chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt 

Nam là một vấn đề rất mới và phức tạp, hơn nữa một chế độ trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp thực sự ở Việt Nam hiện nay là chưa có. Do vậy, đối tượng nghiên cứu chủ 

yếu là thực trạng tình hình thất nghiệp và các qui phạm điều chỉnh chế độ hỗ trợ 

người lao động mất việc làm ở Việt Nam.  

      Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu giới hạn trong việc xem xét vấn đề thất 

nghiệp và chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với những người lao động làm công ăn 

lương, có tham gia vào quan hệ lao động, có giao kết hợp đồng lao động. Tuy 

nhiên, để luận án có độ sâu, rộng cần thiết, trong một chừng mực nhất định, những 

chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong lĩnh vực bảo hiểm 

thất nghiệp cũng được đề cập đến. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu : 

    Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài được cụ thể hoá trong việc giải quyết 

các nhiệm vụ sau : 

      - Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường sức lao động với thất nghiệp và tính 

tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Luận án tìm hiểu 

một số vấn đề về thất nghiệp như: khái niệm về thất nghiệp, người thất nghiệp và 

ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội. 

      - Nghiên cứu nội dung cơ bản chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cũng như mối quan 

hệ giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp với bảo hiểm xã hội. Từ đó thấy được ý nghĩa 

của việc điều chỉnh pháp luật với bảo hiểm thất nghiệp.  

      - Nghiên cứu thực trạng tình hình thất nghiệp cũng như các chế độ hỗ trợ người 

lao động mất việc làm ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển của nền kinh tế, từ đó 

luận giải về sự cần thiết khách quan của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta. 

      - Đề xuất và luận giải phương hướng xây dựng, thực hiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam, bao gồm các nguyên tắc, đối tượng phạm vi áp dụng, điều 

kiện, thời gian, mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; quĩ bảo hiểm thất 
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nghiệp, quản lý và tổ chức, thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cũng như một 

số biện pháp pháp lý giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu : 

    Để giải quyết đề tài, phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh được sử dụng với tư cách là phương pháp luận cho việc nghiên 

cứu. Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu cụ thể phù hợp với từng mặt, từng lĩnh 

vực của đề tài cũng được vận dụng như : tổng hợp, so sánh luật, phân tích lịch sử, 

thống kê, đối chiếu, diễn giải, qui nạp, điều tra xã hội học…  

6. Những đóng góp khoa học của luận án: 

     Về mặt lý luận:  

     - Có thể nói đây là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn 

diện về thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp dưới góc độ luật học. Luận án phân 

tích làm rõ nhiều vấn đề mà từ trước đến nay còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá 

trình xây dựng pháp luật, như khái niệm về thất nghiệp, người thất nghiệp, đối 

tượng, phạm vi áp dụng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng, mức hưởng, thời 

gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cũng như nguồn hình thành quĩ bảo hiểm 

thất nghiệp. Đây là những vấn đề không chỉ có tính chất phương pháp luận cho 

việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà còn là những khái niệm, tư liệu 

phục vụ cho việc xác định, xây dựng các vấn đề quan trọng khác trong lĩnh vực lao 

động, việc làm ở Việt Nam. 

      - Luận án lý giải qui luật của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường cũng như 

những qui định của pháp luật nhằm điều chỉnh, hạn chế những tác hại của hiện 

tượng này trong đời sống xã hội, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi cho người lao 

động khi họ bị thất nghiệp và tạo điều kiện để họ có thể tìm kiếm việc làm mới. 

      - Luận án làm rõ đặc điểm thị trường sức lao động ở Việt Nam, tình trạng thất 

nghiệp ở Việt Nam làm cơ sở cho việc đề xuất, ban hành những văn bản pháp luật 
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điều chỉnh vấn đề thất nghiệp và giải quyết thất nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 

hiện nay và những năm tiếp theo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

       - Luận án đã khảo sát thực trạng thất nghiệp, thực trạng giải quyết thất nghiệp, 

đồng thời chỉ rõ nguyên nhân gây ra thất nghiệp ở nước ta trong những năm gần 

đây và các hạn chế trong việc đảm bảo quyền lợi người lao động bị thất nghiệp. 

      - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thất nghiệp, khảo cứu kinh nghiệm của Tổ 

chức lao động Quốc tế và một số nước trên thế giới luận án đã đề ra các phương 

hướng cũng như giải pháp cụ thể trong việc xây dựng và áp dụng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam. 

     Về thực tiễn:  Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm 

tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, chế định pháp luật trong 

việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, cũng như góp phần 

hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội ở Việt Nam. Ngoài ra, luận án còn 

là tài liệu tham khảo phục vụ trong việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của cán 

bộ, giáo viên và sinh viên chuyên ngành luật và không chuyên luật. 

7. Bố cục của đề tài. 

    Ngoài lời nói đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án được chia 

thành 3 chương: 

      Chương1: Cơ sở lý luận của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường.  

      Chương 2: Chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm và sự cần thiết khách 

quan của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

      Chương 3:  Phương hướng xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

ở Việt Nam. 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  

TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

  

1.1 KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VÀ VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP 

   1.1.1 Vấn đề lao động việc làm trong nền kinh tế thị trƣờng    

      1.1.1.1 Thị trường sức lao động 

      Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), Đảng và Nhà nước ta đã chủ 

trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 

trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương 

này được hoàn thiện trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, 

VIII, và IX. Đồng thời Đảng cũng chủ trương: “Tăng trưởng kinh tế gắn liền với 

tiến bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát huy bản chất văn hoá dân tộc, bảo vệ 

môi trường sinh thái” [45, tr. 72]. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX 

tiếp tục khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu 

dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ 

chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” [47, 
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tr. 86]. Đây là mô hình kinh tế vừa kế thừa những thành tựu của mô hình kinh tế xã 

hội chủ nghĩa, vừa tiếp thu những kinh nghiệm và xu thế phát triển của kinh tế thị 

trường. Mục tiêu hàng đầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở Việt Nam là giải phóng lực lượng sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong nước 

và ngoài nước để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm xây dựng cơ sở 

vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện 

từng bước đời sống nhân dân. Nền kinh tế thị trường có tính định hướng xã hội chủ 

nghĩa mà Việt Nam lựa chọn là phát triển lực lượng sản xuất hiện đại gắn liền với 

xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp trên cả 3 mặt: sở hữu, quản lý và phân 

phối.  

      Như vậy, có thể thấy Đảng và Nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế 

với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và theo đó các thành phần kinh tế 

cùng bình đẳng trước pháp luật. Sự phát triển kinh tế trên cơ sở đảm bảo lợi ích 

của người sản xuất kinh doanh, người lao động, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến 

bộ, công bằng xã hội, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Thực 

hiện chủ trương đó cũng có nghĩa là thừa nhận trong xã hội tồn tại nhiều loại hình 

thị trường, tạo khả năng phát triển năng động cho các hoạt động kinh tế như: thị 

trường hàng hoá, thị trường tài chính, thị trường lao động…  

      Thị trường sức lao động hay còn có lúc được gọi tắt là thị trường lao động, là 

bộ phận tất yếu của nền kinh tế thị trường. Nói đến thị trường sức lao động là nói 

đến việc cung và cầu “hàng hoá sức lao động”, là nơi diễn ra hoạt động trao đổi 

giữa hai bên: người lao động làm thuê cần bán sức lao động và người sử dụng lao 

động. Thị trường sức lao động là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán 

sức lao động (người lao động làm thuê) và người mua sức lao động (người sử 

dụng sức lao động), thông qua các hình thức thoả thuận về giá cả (tiền công, tiền 

lương) và các điều kiện làm việc khác, trên cơ sở một hợp đồng lao động bằng văn 

bản, bằng miệng hoặc thông qua các dạng hợp đồng hay thoả thuận khác [26, tr. 

11]. Như vậy, thị trường sức lao động là một không gian của sự trao đổi tiến tới 
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thoả thuận giữa người sở hữu sức lao động và người cần có sức lao động để sử 

dụng. Kết quả của quá trình trao đổi, thoả thuận đó là tiền công được xác lập cùng 

với điều kiện, nghĩa vụ lao động cho một công việc cụ thể. Đó chính là sự mua và 

bán sức lao động giữa hai chủ thể người lao động (người bán) và người sử dụng 

lao động (người mua). Khác với thị trường hàng hoá thông thường, thị trường sức 

lao động là nơi trao đổi, mua bán sức lao động của người lao động. Nó không thể 

tách khỏi người bán nên người lao động phải bán chính khả năng lao động, “công 

năng và trí năng” của mình để duy trì cuộc sống. C. Mác đã chỉ ra rằng: “lao động 

chỉ xuất hiện sau khi tiến hành mua, bán sức lao động trên thị trường thông qua 

hợp đồng mua, bán sức lao động. Do đó, cái mà người lao động bán cho người sử 

dụng lao động là sức lao động chứ không phải là lao động. Người công nhân không 

bán cái gì mà anh ta không có” [35, tr. 255-256]. Như vậy, muốn có thị trường sức 

lao động thì sức lao động phải được coi là hàng hoá. Khi phân tích quá trình phát 

triển sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác đã nêu ra hai điều kiện để sức lao động trở 

thành hàng hoá [36, tr. 251-252], đó là:  

      - Người lao động phải được tự do về thân thể, sức lao động thuộc về sở hữu 

của người lao động, họ có đủ tư cách pháp lý ký hợp đồng bán sức lao động của 

mình. 

      - Người lao động không có tư liệu sản xuất hay vốn. Do đó, muốn tồn tại phải 

bán sức lao động. 

      Hai điều kiện trên đây xuất hiện ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, trong 

nền kinh tế cạnh tranh tự do. Khi nền kinh tế hàng hoá phát triển lên cao thì điều 

kiện thứ hai có những thay đổi nhất định. Như vậy, không phải chỉ những người 

mất hết tư liệu sản xuất hoặc hoàn toàn không có tư liệu sản xuất mới bán sức lao 

động của mình. Sự phát triển của nền kinh tế với năng suất, kết quả lao động ngày 

càng cao, người lao động có tài sản và trở thành chủ sở hữu nhỏ. Họ có ba khả 

năng để lựa chọn: tự mình sản xuất kinh doanh theo qui mô nhỏ; đi làm thuê (bán 

sức lao động) hoặc vừa là cổ đông, sở hữu một phần nhỏ các công ty vừa là người 
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làm thuê. Trong điều kiện của nền sản xuất nhỏ sự lựa chọn thứ nhất có khả năng 

mang lại hiệu quả vì sản xuất xã hội chưa phát triển, kinh tế thị trường chưa ổn 

định thì kinh doanh theo qui mô nhỏ được chấp nhận. Trong trường hợp không biết 

kinh doanh, kinh doanh không có lợi bằng đi làm thuê hoặc trong điều kiện sản 

xuất lớn, qui luật lợi ích không cho phép người lao động tiến hành sản xuất kinh 

doanh bằng số tài sản ít ỏi của mình thì họ sẽ lựa chọn khả năng thứ hai hoặc thứ 

ba để có thu nhập cao hơn.  

      Như vậy, muốn hình thành thị trường sức lao động thì điều kiện đầu tiên là sức 

lao động phải trở thành hàng hoá. Nền kinh tế thị trường không đồng nghĩa với nền 

kinh tế tư bản chủ nghĩa, do vậy phạm trù hàng hoá sức lao động không phải riêng 

có của chủ nghĩa tư bản. Hàng hoá sức lao động ra đời báo hiệu một giai đoạn phát 

triển mới của xã hội. Một khi đã thừa nhận tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị 

trường tất yếu phải thừa nhận tự do mua bán sức lao động, thừa nhận phạm trù sở 

hữu sức lao động, và do đó buộc phải thừa nhận phạm trù lao động làm thuê. Tuy 

nhiên, hàng hoá sức lao động là một loại hàng hoá đặc biệt. Tính đặc biệt của hàng 

hoá sức lao động thể hiện ở chỗ: 

      Thứ nhất, hàng hoá sức lao động không thể tách rời khỏi người lao động. 

Chính vì vậy, người lao động phải tham gia tích cực và chủ động trong quá trình 

khai thác, sử dụng sức lao động của mình, để tạo ra sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

với số lượng, chất lượng ngày càng tốt hơn. Họ có quyền thoả thuận về giá cả, về 

điều kiện trao đổi đã kết thúc, bên mua có quyền sử dụng sức lao động của người 

lao động trong phạm vi đã được thoả thuận chứ không có quyền sở hữu sức lao 

động này. Điều này có thể hiểu: người lao động bán sức lao động của mình trong 

một thời gian, có thể lâu dài nhưng không bao giờ người lao động bán bản thân 

mình một cách vĩnh viễn như chủ bán nô lệ ngày xưa. 

      Thứ hai, sức lao động là một loại hàng hoá mà khi sử dụng bao giờ cũng tạo ra 

một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị ban đầu của nó. Về vấn đề này, C.Mác đã chỉ 

rõ: “sức lao động là một hàng hoá như tất cả mọi hàng hoá khác, tuy nhiên nó vẫn 
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là một thứ hàng hoá hoàn toàn đặc biệt” [36, tr. 15-16]. Trong nền kinh tế thị 

trường, giá cả sức lao động có thể dao động xung quanh giá trị của nó, tuỳ thuộc 

vào quan hệ cung cầu sức lao động. Sức lao động là một yếu tố chủ yếu của quá 

trình sản xuất nhưng không giống với tư liệu sản xuất ở chỗ: nó đưa các yếu tố 

khác của sản xuất vào hoạt động, cải biến hình thức, tính chất cơ lý hoá của đối 

tượng lao động và biến chúng thành sản phẩm. Người tiêu dùng sức lao động sau 

khi bán sản phẩm, trừ mọi chi phí bỏ ra còn lại một khoản dư là lợi nhuận. Lợi 

nhuận này rõ ràng là do sức lao động tạo ra, bởi các công cụ lao động và các 

nguyên vật liệu không thể tự kết hợp với nhau. Như vậy, sức lao động là tổng hợp 

thể lực, trí lực và khả năng vận dụng chúng trong quá trình lao động. Nó tồn tại 

trong cơ thể sống của con người nhưng không đồng nhất với con người về nhiều 

mặt: chính trị, xã hội, đạo đức, pháp luật… 

      Nếu đối với hàng hoá thông thường, giá trị và giá  trị sử dụng sẽ giảm dần 

trong quá trình sử dụng, thì đối với hàng hoá sức lao động, giá trị và giá trị sử dụng 

sẽ ngày càng cao cùng với quá trình sử dụng. Người lao động càng làm việc lâu, 

thì trình độ lành nghề của họ ngày càng tăng, sản phẩm do họ làm ra vì thế sẽ càng 

nhiều và chất lượng càng tốt lên. Thêm nữa, sức lao động khi được sử dụng sẽ tạo 

ra giá trị lớn hơn so với giá trị của chính bản thân nó [26, tr. 16]. 

      Thứ ba, cũng như mọi hàng hoá khác, hàng hoá sức lao động đều có giá trị và 

có giá trị sử dụng. Trước hết, nói về giá trị hàng hoá sức lao động. Người ta đo giá 

trị ấy bằng: thời gian lao động cần thiết; giá trị tư liệu sinh hoạt duy trì đời sống 

của bản thân người lao động và gia đình, chi tiêu cần thiết cho tái sản xuất mở rộng 

sức lao động của bản thân người lao động. C. Mác coi đây là chi phí để duy trì 

vĩnh viễn sức lao động trên thị trường: “Những người sở hữu lao  động đều có thể 

chết đi. Muốn luôn luôn có những người lao động trên thị trường như sự chuyển 

hoá không ngừng của tư bản, thì phải làm cho họ sống vĩnh viễn như mỗi cá nhân 

sống vĩnh viễn bằng cách sinh con đẻ cái” [37, tr. 238]. Trong lúc làm việc, người 

lao động phải tiêu hao sức lực và thần kinh. Để khôi phục lại những hao phí đó con 
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người phải được ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, phải tiêu dùng một lượng tư liệu sinh 

hoạt cần thiết: “Nếu người sở hữu sức lao động đã lao động ngày hôm nay càng 

nhiều thì chi phí tiêu dùng để sản sinh, bù đắp lại sức lao động càng lớn và do đó 

giá trị sức lao động càng cao thì anh ta phải có thể lại bắt đầu lao động ngày mai 

trong những điều kiện cường tráng như cũ. Vậy, tổng số tư liệu sinh hoạt phải đủ 

để giữ anh ta ở trạng thái sinh hoạt bình thường” [37, tr. 238]. Qua đó, chúng ta 

thấy tiêu hao lao động càng nhiều thì chi phí tiêu dùng để sản sinh, bù đắp lại sức 

lao động càng lớn, và như vậy, giá trị sức lao động càng cao. Mặt khác, sức lao 

động là năng lực hoạt động của con người bao gồm cả thể lực và trí lực. Vì vậy, 

sản xuất sức lao động không chỉ khôi phục lại sức lao động đã hao phí mà tạo cho 

con người có khả năng hiểu biết nhất định cả về văn hoá và chuyên môn. C. Mác 

đã đánh giá quá trình đó như sau: “Để cho sức lao động phát triển theo hướng nhất 

định phải có sự giáo dục nào đó mà chính sự giáo dục này lại tồn tại một lượng 

hàng hoá ngang giá” [37, tr. 240]. 

      Như vậy, giá trị sức lao động bao gồm: giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết 

để bù đắp lại sức lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất; giá trị của những 

chi phí cần thiết cho việc học hành; tích luỹ kiến thức phổ thông, xã hội và chuyên 

môn. Ngoài ra, những chi phí này còn phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế xã 

hội, trình độ văn minh đạt được. Giá trị sức lao động không phải là yếu tố cố định, 

nó thay đổi giữa các nước, các vùng…Nhưng không phải bao giờ giá trị sức lao 

động cũng được mua và bán theo đúng bản thân nó. Cũng như giá trị của mọi 

hàng hoá khác, giá trị sức lao động thường dao động xung quanh giá trị thật của 

nó, lúc cao hơn, lúc thấp hơn tuỳ theo tình hình cung và cầu lao động [116, tr. 16]. 

      Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động chỉ thể hiện rõ trong quá trình người 

sử dụng lao động (người mua) sử dụng sức lao động của người lao động (người 

bán). Do đó, giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động biểu hiện ở chỗ nó được sử 

dụng như một yếu tố của quá trình sản xuất khi tiêu dùng sức lao động. 
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      Do vậy, thị trường sức lao động là toàn bộ những quan hệ kinh tế, pháp lý hình 

thành trong lĩnh vực mua bán thứ hàng hoá đặc biệt, đó là: sức lao động, giữa các 

bên người lao động và người sử dụng lao động. Các quan hệ kinh tế này muốn thực 

hiện được phải thông qua cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường là sự tác động tổng 

hợp của các nhân tố, quan hệ, môi trường động lực và qui luật, thông qua đó, thị 

trường có thể tự vận động, tự điều chỉnh được. Nền kinh tế thị trường là một tất 

yếu khách quan của quá trình phát triển kinh tế hàng hoá. Thị trường sức lao động 

là một bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường. Đó là biểu hiện 

mối quan hệ giữa một bên là người có sức lao động và bên kia là người sử dụng lao 

động, nhằm xác định số lượng và chất lượng lao động sẽ đem ra trao đổi với mức 

thù lao tương ứng. Khi thị trường hàng hoá sức lao động đã tồn tại như một hiện 

thực khách quan thì việc hoàn thiện và điều tiết nó, phát huy mặt tích cực, hạn chế 

mặt tiêu cực là một đòi hỏi bắt buộc. Hơn thế nữa, sức lao động là một loại hàng 

hoá đặc biệt, liên quan tới sinh mệnh cuộc sống hàng triệu con người và gia đình, 

vì vậy việc xây dựng một hệ thống các chính sách và pháp luật để điều tiết có hiệu 

quả thị trường này có ý nghĩa chính trị - xã hội rất to lớn. 

  1.1.1.2 Đặc điểm của thị trường sức lao động ở Việt Nam  

      Thị trường sức lao động là một bộ phận cấu thành của hệ thống thị trường 

trong nền kinh tế thị trường phát triển. Sự hình thành và phát triển thị trường sức 

lao động Việt Nam cũng giống như nhiều nước đang phát triển gắn liền với quá 

trình phân hoá tự nhiên của nền sản xuất nhỏ. Trước đó, trong một thời gian dài, 

nước ta duy trì nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trên cơ sở nền tảng của chế độ 

sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất với sự thống trị độc tôn của kinh tế quốc 

doanh và kinh tế tập thể. Lao động trong hai khu vực kinh tế này được tuyển dụng 

theo hình thức biên chế (số lao động được định biên cứng). Nhìn chung, lao động ở 

khu vực này đầu vào ngày càng tăng nhưng hiệu quả lao động thấp không đáp ứng 

được yêu cầu phát triển sản xuất dẫn đến dư thừa lao động lớn. Đây chính là kết 

quả của việc sử dụng lao động theo tính kế hoạch hoá tập trung dẫn đến Nhà nước 
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phải chi nguồn kinh phí lớn cho số lao động này, không phụ thuộc vào kết quả lao 

động của họ, tạo ra tâm lý ỷ lại, trông chờ của người lao động vào Nhà nước mà 

không tự lo cho mình. Trong một điều kiện và cơ sở kinh tế như vậy, không thể có 

sự  tồn tại của thị trường sức lao động. 

      Từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX Việt Nam đã có những thay đổi lớn về 

chính sách kinh tế, tạo điều kiện cho thị trường sức lao động hình thành và từng 

bước phát triển. Để phù hợp với những thay đổi về kinh tế nói chung và đáp ứng 

nhu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn mới, Nhà nước đã ban hành Pháp lệnh về 

Hợp đồng lao động (năm 1990), đặc biệt là sự ra đời của Bộ luật Lao động (1994) 

đã đưa ra quan niệm về việc làm cùng với các qui định có liên quan đến thị trường 

sức lao động như: hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh 

lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài. Bộ luật Lao động cũng đã cụ thể hoá các qui định của 

Hiến pháp 1992 về lao động, quản lý lao động, mối quan hệ giữa người sử dụng 

lao động và người lao động trên các vấn đề cơ bản về quyền lợi, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của các bên. Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra 

đời và phát triển của thị trường sức lao động ở Việt Nam. 

      Trong điều kiện kinh tế chưa phát triển và cơ chế quản lý kinh tế đang chuyển 

đổi, thị trường sức lao động Việt Nam có những đặc điểm chính sau đây: 

      Đặc điểm thứ nhất: Thị trường sức lao động Việt Nam đang ở trong giai đoạn 

mất cân đối cung cầu, nhìn chung cung lớn hơn cầu cả về qui mô và cơ cấu.  

      Đây là đặc điểm lớn nhất của thị trường sức lao động Việt Nam, nó có tác động 

không nhỏ đến thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp. 

      Hiện tại, số lao động chưa có việc làm ở nước ta rất lớn. Tỷ lệ thất nghiệp ở 

thành thị năm 2004 là 5,6%, tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng ở khu vực nông 

thôn là 79,34% [6, tr. 4]. Lực lượng lao động phân bố không đồng đều vẫn tập 

trung chủ yếu ở nông thôn. Năm 2004, lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên của 

cả nước là 43.255,3 nghìn người, trong đó khu vực thành thị có 10.549,3 nghìn 
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người, chiếm 24,4%; nông thôn có 32.706 nghìn người chiếm 75,6% lực lượng lao 

động toàn quốc [90, tr. 1]. Tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng ở khu vực 

nông thôn do việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp phục vụ cho quá 

trình đô thị hoá và phát triển các khu công nghiệp tập trung, trong khi đó người lao 

động sống ở những vùng này chưa kịp được đào tạo để chuyển đổi nghề và tạo 

việc làm khác, đã dẫn đến thiếu việc làm. Tốc độ đô thị hoá nhanh ở khu vực thành 

thị, cùng với sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa thành thị và nông thôn cũng tạo ra 

một sự di chuyển lao động tự do từ nông thôn ra các đô thị, chủ yếu làm việc ở 

những khu vực kinh tế phi chính thức, gây ra rất nhiều vấn đề nhức nhối như: ăn, 

ở, đi lại, sinh hoạt, tệ nạn xã hội, sức khỏe người lao động…và bản thân họ cũng 

rơi vào tình trạng yếu thế, luôn chịu thiệt thòi. 

      Lực lượng lao động ở nước ta tăng nhanh về số lượng nhưng chất lượng còn 

hạn chế. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tuy nhiều nhưng còn yếu về trình 

độ, bất cập về cơ cấu. Bên cạnh đó, cơ cấu đào tạo lao động vẫn đang trong quĩ đạo 

mất cân đối nghiêm trọng, chưa chuyển kịp với nền kinh tế thị trường. Tình trạng 

“thầy” nhiều hơn “thợ”, số lao động có trình độ bậc cao còn quá ít, đào tạo không 

gắn với nhu cầu của thị trường là một trong các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ thất 

nghiệp, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ. Thực tế hiện nay cho thấy cả “thầy” lẫn 

“thợ” đều rất khó tìm được chỗ việc làm phù hợp. 

      Tình trạng cơ cấu bất hợp lý còn thể hiện ở chỗ số người có trình độ chuyên 

môn kỹ thuật phân bố không đều giữa các vùng, các ngành và khu vực. Những 

người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thường tập trung ở các đô thị lớn, khu 

công nghiệp còn vùng nông thôn, nhất là miền núi, hải đảo, các ngành nông, lâm, 

ngư nghiệp thì lại rất thiếu. Sự thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ 

lao động trí thức đang là một thách thức đối với sự phát triển đất nước. 

      Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là sự bất hợp lý 

về cơ cấu đào tạo ngành nghề. Theo số liệu của Bộ giáo dục và Đào tạo công bố 

ngày 15/11/1999 tính riêng trong số 103.519 sinh viên công lập, tỷ lệ của các khối 
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chuyên ngành như sau: khối sư phạm: 39,24%, khối kỹ thuật: 17,36%; khối kinh 

tế: 13,07%; khối khoa học cơ bản: 7,07%; khối nông nghiệp: 5,05%; khối y dược: 

2,03%; khối Luật: 1,98%; khối quốc phòng, công an: 1,12%; khối thể dục thể thao: 

1,4%; khối nghệ thuật: 1,6%; còn lại là các khối khác. Từ những số liệu trên đây 

cho thấy: tỷ lệ sinh viên học nông nghiệp (kể cả lâm nghiệp và nghề cá) chỉ chiếm 

5,05% tổng số sinh viên công lập, tỷ lệ này quá thấp so với yêu cầu của một nước 

mà nền nông nghiệp là chủ yếu như nước ta. Tuy nhiên, trong thực tế tỷ lệ lao 

động đã qua đào tạo không tìm được việc làm hoặc làm việc trái ngành, trái nghề 

rất lớn. Hơn nữa, thực tế không phải tất cả lao động có trình độ đều đáp ứng yêu 

cầu của công việc. Do vậy, hiện nay mặc dù cung lớn hơn cầu, nhưng số lao động 

kỹ thuật, thợ lành nghề và lao động quản lý vẫn rất thiếu. Trong khi nhiều doanh 

nghiệp, nhất là các khu công nghiệp ở nông thôn nước ta đang rất cần số lao động 

có kỹ năng tay nghề và trình độ chuyên môn kỹ thuật thì cũng có không ít lao động 

đã qua đào tạo ở trình độ trung học chuyên nghiệp và cao đẳng, đại học trong tình 

trạng thất nghiệp. Nhiều ngành nghề mới xuất hiện, đòi hỏi trình độ kỹ thuật và 

công nghệ cao (lập trình viên, mỹ thuật công nghiệp, thợ lắp ráp và vận hành máy 

móc hiện đại, thợ chế biến lương thực, thực phẩm…) nhưng đào tạo không theo 

kịp. Ngược lại, có một số ngành chỗ làm việc ít, nhưng lại đào tạo quá đông, nhiều 

người đăng ký xin việc, song không được tiếp nhận dẫn đến sự căng thẳng trong 

thị trường lao động (hiện tượng này thể hiện rất rõ trong các hội chợ việc làm vừa 

qua). Điều này cho thấy có một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động sẽ không 

thể tìm được việc làm, phải chịu thất nghiệp, thiếu việc làm.  

      Theo kết quả “Điều tra lao động việc làm” của Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội đến năm 2004, số người có trình độ chuyên môn kỹ thuật (lao động đã qua 

đào tạo) nhìn chung vẫn thấp, chỉ có 22,5%. Trong đó, tỷ lệ đã qua đào tạo nghề 

bao gồm: đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn không phân biệt có hay không có 

chứng chỉ hoặc bằng nghề và tốt nghiệp sơ cấp là 13,3%; trung học chuyên nghiệp 

là 4,4% và tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên là 4,8%. Chính vì vậy, một trong 
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những vấn đề lớn hiện nay ở nước ta là nạn thiếu, hiếm lao động có kỹ năng, trình 

độ, đủ để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá và cạnh tranh quốc tế. Do 

đó đã làm nảy sinh một nghịch lý là: mặc dù tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm 

tương đối cao, các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn đang phải đối mặt với nạn thiếu 

lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, đặc biệt là lao động trong khu vực 

có giá trị gia tăng cao. 

      Nhìn chung, cầu về lao động trên thị trường sức lao động nước ta còn hạn chế, 

sức hút của cầu còn thấp hơn cung rất nhiều. Thị trường sức lao động nước ta thể 

hiện rõ nét trạng thái mất cân bằng và cơ cấu lạc hậu. Thực tế hiện nay nơi có khả 

năng giải quyết việc làm nhiều nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước (xem phụ 

lục 1).  

      Đại bộ phận cung nằm trong khu vực nông nghiệp nhưng nông nghiệp lại đứng 

trước trạng thái thiếu việc làm, năng suất thấp. Tình trạng đó gây lãng phí các 

nguồn nhân lực, kể cả nguồn đã có học vấn. Sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa 

cung và cầu của thị trường sức lao động làm nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế xã hội, 

tạo lực cản cho quá trình phát triển kinh tế. Tình trạng này đã được Bộ trưởng Bộ 

Lao động Thương binh và xã hội nhận định khái quát: “15 năm đổi mới nền kinh tế 

Việt Nam có bước phát triển khá, song chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh 

thấp, chưa thể tạo đủ việc làm cho lao động xã hội, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 

cao (6,28% năm 2001) và tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn vẫn rất nghiêm 

trọng. Thời kỳ 2001-2010 theo dự báo dân số nước ta đạt khoảng 88-89 triệu người 

vào năm 2010, với tốc độ tăng nguồn lao động 2,4-2,5%, dân số trong độ tuổi lao 

động năm 2005 đạt 51,1 triệu vào năm 2010 đạt 56,8 triệu, mỗi năm có hơn 1 triệu 

thanh niên bước vào tuổi lao động, lực lượng lao động đạt 41 triệu vào năm 2005 

và 45 triệu vào năm 2010, mỗi năm cần giải quyết việc làm mới cho khoảng 1,3-

1,4 triệu lao động” [70, tr. 13].  

      Từ đặc điểm này có thể nhận thấy rằng, lực lượng lao động ở nước ta là hùng 

hậu về số lượng. Đây là một thế mạnh, song cũng có một số khó khăn cần phải giải 
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quyết. Do tốc độ tăng dân số hàng năm cao, số người đến tuổi lao động ngày một 

nhiều đã tạo ra sức ép về việc làm rất gay gắt đối với xã hội. Số lượng việc làm 

mới được tạo ra trong những năm gần đây ở các ngành kinh tế quốc dân, kể cả 

trong lĩnh vực dịch vụ, còn quá ít so với nhu cầu, nên đã không đủ sức thu hút số 

lao động đang tìm việc làm trên thị trường lao động. Để giải quyết một cách hữu 

hiệu và hạn chế sức ép quá lớn về cung - cầu lao động, sự tác động của Nhà nước 

trong việc hoàn thiện các qui định của pháp luật lao động hướng đến mục đích cao 

nhất là giải quyết việc làm, hạn chế thất nghiệp đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, 

bên cạnh đó cũng cần tiếp tục khai thác các chính sách thị trường lao động có tính 

chất “thụ động” như: chính sách bồi thường mất việc làm cho lao động dôi dư, 

chính sách cho về hưu trước tuổi…và sớm ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Việt Nam nhằm giảm bớt rủi ro do cơ chế thị trường gây ra, giảm sức ép về thất 

nghiệp do chuyển đổi cơ cấu. 

      Đặc điểm thứ hai: Thị trường sức lao động Việt Nam mang tính tự phát cao, 

phân tán và chia cắt, mối quan hệ cung - cầu còn lỏng lẻo. 

      Đây là đặc điểm dẫn đến sự phân mảng lớn trong thị trường sức lao động Việt 

Nam, ảnh hưởng đến thất nghiệp và việc ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

      Nước ta sau hơn 15 năm đổi mới, nền kinh tế đã chuyển sang nền kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng so với các loại thị trường khác 

như: vốn, công nghệ, hàng hoá thì thị trường sức lao động hình thành và phát triển 

chậm hơn. Hiện nay, do tác động của thị trường cùng với những qui định nhằm 

đảm bảo quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc cũng như quyền tự do thuê 

mướn, sử dụng lao động của công dân đã tạo nên sự di chuyển các dòng lao động 

trên thị trường lao động nước ta tương đối thuận tiện, dễ dàng. Sự vận động này là 

cần thiết cho thị trường sức lao động và bước đầu đã hướng theo các qui luật của 

thị trường, góp phần điều chỉnh cung cầu từ nơi thừa đến nơi thiếu, làm giảm sức 

ép việc làm trong cả nước. Do tác động của các yếu tố, như điều kiện sống, khả 

năng tìm việc, mức tiền công và khả năng phát triển tương lai…đã tạo ra các dòng 
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di chuyển lao động từ nông thôn ra thành phố, từ miền ngược xuống miền xuôi, từ 

miền Bắc vào miền Nam, từ khu vực kinh tế quốc doanh sang các thành phần kinh 

tế khác (chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) và tham gia thị trường 

lao động quốc tế thông qua xuất khẩu lao động…Bên cạnh đó, tính linh hoạt của 

thị trường sức lao động ở nước ta còn thấp, thể hiện qua khả năng dịch chuyển lao 

động còn rất kém, chủ yếu do các thể chế pháp luật liên quan đến thị trường lao 

động (như chính sách về hộ khẩu, bảo hiểm, tuyển dụng, sa thải, trả lương…) còn 

cứng nhắc, chưa phù hợp với tình hình mới. Ngoài ra, người lao động vẫn còn có 

tư tưởng muốn bám vào Nhà nước và chưa có đủ năng lực và trình độ, cũng như 

thiếu sự tự tin cần thiết, để cạnh tranh trên thị trường sức lao động trong nước và 

quốc tế. 

      Tính từ năm 1995-1999, đã có 1.027.000 người di cư ra thành phố lớn và vùng 

kinh tế trọng điểm, ước tính trong hai thập kỷ nữa, mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm 

khoảng 1 triệu người di cư ra thành thị. Trên phạm vi toàn quốc, di dân tự do nông 

thôn - đô thị thời kỳ 1990-1997 là 1,2-1,5 triệu người, cường độ di dân đạt 

120.000-200.000 người/năm. Từ năm 1986 đến nay, bình quân mỗi năm dân số Hà 

Nội tăng thêm 55.000 người, trong đó 22.000 người di cư (40%). Ngoài ra, hàng 

năm thường xuyên có từ 20.000 đến 40.000 người lao động nông thôn ra Hà Nội 

kiếm việc làm trong lúc nông nhàn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lao động làm 

việc theo thời vụ vào thành phố kiếm việc làm gia tăng rất nhanh khoảng 70.000 

người/năm [81, tr. 68-69]. Sự có mặt của họ ở thành thị ngày càng nhiều làm nảy 

sinh không ít vấn đề bức xúc, nan giải như: gây áp lực về đất ở, làm quá tải các 

dịch vụ hạ tầng xã hội, gây khó khăn cho việc đăng ký, quản lý nhân khẩu tạm trú, 

ô nhiễm môi trường và tất nhiên không thể không ảnh hưởng đến vấn đề thất 

nghiệp. Sự di chuyển này mang nặng tính tự phát, thiếu sự kiểm tra, giám sát và hỗ 

trợ của Nhà nước. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, song chủ yếu vẫn là 

do nhu cầu bức xúc về việc làm, sự hấp dẫn về tiền lương, khả năng đáp ứng 

những dịch vụ cơ bản, thiết yếu của con người, sự phồn vinh của các đô thị…  
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      Sự di chuyển lao động trên đây đã tạo cho thị trường sức lao động ở nước ta 

đang có sự phân mảng lớn. Đó là sự phân mảng giữa lao động ở thành thị với lao 

động ở nông thôn; giữa lao động chính thức và lao động phi chính thức; giữa lao 

động trong các doanh nghiệp nhà nước với lao động trong khu vực dân doanh; giữa 

lao động hiện đại với lao động truyền thống; kể cả sự phân mảng thị trường lao 

động giữa các bộ, ngành khác nhau. Sự chênh lệch giữa thị trường sức lao động 

thành thị với thị trường sức lao động ở nông thôn được thể hiện khá rõ nét. Nếu so 

với người lao động ở nông thôn, lao động ở thành thị được hưởng nhiều phúc lợi 

xã hội hơn. Con cái của người lao động sống ở thành thị có nhiều điều kiện về giáo 

dục, đào tạo và do vậy có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm hơn. Trong khi đó lao 

động ở nông thôn hầu như không được hưởng (hoặc hưởng rất ít một số dạng phúc 

lợi xã hội như : nhà ở, dịch vụ y tế…). Lao động ở nông thôn thường có thu nhập 

thấp và không ổn định, ít có cơ hội được tiếp xúc với các tiến bộ khoa học công 

nghệ nên cơ may tìm kiếm việc làm của họ là rất khó khăn. 

     Một phân mảng thị trường quan trọng khác là giữa những người lao động làm 

việc trong các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Bộ luật 

Lao động. Đó là những người lao động làm công ăn lương trong các khu vực nhà 

nước, đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh có thuê mướn lao 

động. Đa số những lao động này làm việc trong các ngành kinh tế kỹ thuật quan 

trọng như: công nghiệp chế biến, xây dựng, thương mại, vận tải, thông tin liên lạc, 

giáo dục đào tạo…Vì vậy khoảng gần 60% lực lượng này sống ở thành thị và phần 

lớn họ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được hưởng các chế độ bảo hiểm xã 

hội, an sinh xã hội theo qui định của pháp luật [68, tr. 98-99]. Ngoài ra, số lao 

động làm việc tự do như những người buôn bán, thợ thủ công, hộ kinh doanh cá 

thể, người tự tạo việc làm, hoặc làm thuê theo một “khế ước” có tính chất dân dự, 

số lao động này không bị điều chỉnh bởi luật Lao động mà chủ yếu tuân theo các 

yếu tố nội tại của thị trường, ở đó sự di chuyển của lao động tự do hơn. Họ tìm 

kiếm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, lao động có tính chất phường hội hoặc lao 
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động trong các hộ gia đình. Những người làm việc trong khu vực này thường có 

thu nhập không ổn định. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực rất năng động của thị 

trường sức lao động Việt Nam và hiện tại đang tạo ra nhiều việc làm cho xã hội. 

       Sự phân mảng thị trường sức lao động ở nước ta đã làm cho tình hình thất 

nghiệp rất khó kiểm soát. Hiện nay, thị trường sức lao động Việt Nam đang phải 

đối mặt với các dạng thất nghiệp như: thất nghiệp do chuyển đổi cơ cấu, thất 

nghiệp tự nguyện, thất nghiệp tạm thời. Thực trạng trên đây cũng đặt ra nhiều vấn 

đề cần được nghiên cứu, chọn lựa trong việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

ở Việt Nam sao cho phù hợp. 

       Để tạo ra một thị trường sức lao động phù hợp với nền kinh tế thị trường ở giai 

đoạn hiện nay, Nhà nước cần có các chính sách đầu tư, kế hoạch và chiến lược cho 

việc di chuyển lao động giữa các vùng miền. Cần ban hành đồng bộ hệ thống pháp 

luật về lao động, việc làm, giải quyết việc làm, học nghề, các qui định liên quan 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động di cư, người sử dụng lao động nhập 

cư, giúp các bên di chuyển dễ dàng trong một thị trường lao động thống nhất. 

      Đặc điểm thứ ba: Thị trường sức lao động Việt Nam là một thị trường đang 

được hình thành và chuyển đổi mạnh  

      Với đặc điểm này đã tạo ra những áp lực rất lớn về việc làm đối với người lao 

động, đòi hỏi việc tác động của pháp luật vào nhóm quan hệ về bảo hiểm xã hội 

nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng trong giai đoạn đầu phải đa dạng. 

      Trước đây, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, lao động được sắp xếp 

làm việc theo chế độ biên chế và trả công lao động theo kiểu bình quân chủ nghĩa. 

Trong khu vực kinh tế nhà nước, khái niệm “việc làm đầy đủ” bao trùm và vấn đề 

thất nghiệp cũng không được đề cập. Về mặt nhận thức, lao động không được coi 

là thứ hàng hoá đặc biệt và do vậy không được “mua”, “bán” trên thị trường. Tính 

cơ động, cường độ di chuyển lao động hạn chế do các thủ tục hành chính, chế độ 

hộ khẩu còn rườm rà, phức tạp. Dòng di chuyển lao động chủ yếu theo hướng về 
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các vùng kinh tế mới ở nông thôn, thông qua các chương trình di dân của Chính 

phủ. 

       Khi chuyển hướng nền kinh tế sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa đã đánh dấu những thay đổi có tính chất căn bản trong nền kinh tế Việt 

Nam, trong đó có thị trường sức lao động. Thị trường sức lao động đã được hình 

thành, thông qua các quan hệ thuê mướn, trả công lao động theo thoả thuận giữa 

người lao động và người sử dụng lao động. Một thị trường lao động được hình 

thành do kết quả của việc chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta, tuy nhiên, 

nó còn đang trong quá trình phát triển, chưa có tính ổn định như những thị trường 

lao động đã được hình thành lâu đời. Vì đang trong quá trình hình thành nên thị 

trường sức lao động ở nước ta còn chưa đồng bộ. Có thể nói là quá trình trao đổi 

hàng hoá sức lao động ở nước ta còn mang tính chất ngẫu nhiên, phiến diện và 

không ổn định. Tính ngẫu nhiên thể hiện ở chỗ: hệ thống dịch vụ việc làm kém 

phát triển nên người cần bán sức lao động và người cần mua không gặp nhau. Từ 

tính ngẫu nhiên và không nhất quán như vậy, nên giá cả hàng hoá sức lao động 

cũng dao động với những khoảng cách rất lớn, làm cho việc trao đổi nhiều khi 

không ngang giá. 

      Lực lượng lao động ở nước ta trong những năm gần đây đã liên tục tăng với tốc 

độ cao, tính trung bình mỗi năm lực lượng lao động tăng thêm 1,2 triệu người [42, 

tr. 255], một mặt tạo nguồn lực lớn cho phát triển đất nước nhưng cũng tạo ra áp 

lực lớn về đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Ngoài ra, quá trình chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ bước đầu có tác dụng 

nhất định đối với việc thu hút, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tuy nhiên, tốc độ 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn rất chậm, cụ thể: trong vòng 10 năm từ năm 1990 

đến năm 2000, khu vực công nghiệp và dịch vụ lực lượng lao động tăng 14,2%, 

trong khi đó lực lượng lao động nông nghiệp chỉ giảm 4% (từ trên 72% năm 1990 

xuống 68% năm 1999) [71, tr. 1]. Đây là thách thức không nhỏ trong việc huy 

động nguồn lực giải quyết các vấn đề lao động và việc làm. Thách thức này cũng 
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trở nên gay gắt hơn khi chúng ta thực hiện tiến trình hội nhập với khu vực và thế 

giới. Chính vì vậy, tình trạng thiếu việc làm và dư thừa lao động càng trở nên bức 

xúc. Hiện tại, lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp còn chiếm khoảng 

60% tổng số lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân của cả nước. 

Trong công nghiệp và xây dựng, chiếm gần 17%, dịch vụ chiếm trên 23% [102, tr. 

13]. Con số trên đây cho thấy: cơ cấu lao động chắc chắn sẽ thay đổi theo hướng 

lao động trong nông nghiệp ngày càng giảm, lao động trong ngành dịch vụ và công 

nghiệp ngày càng tăng. Tỷ lệ người lao động làm công ăn lương tăng cao. Theo kết 

quả điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê 1992-1993, tính chung cả 

nước, việc làm của người làm công ăn lương chiếm 17,9% trong tổng số việc làm; 

đến năm 1997-1998 tỷ lệ này tăng lên 19,48%. Trong đó, khu vực thành thị tăng 

41,69% lên 45,28%; khu vực nông thôn tăng từ 12,16% lên 13,14%. Bình quân 

hàng năm, tỷ lệ này tăng thêm 0,2% với khu vực nông thôn, 0,72% với khu vực 

thành thị và 0,32% tính chung cho cả nước và mức tiền công, tiền lương của người 

làm công ăn lương cũng ngày một tăng ở tất cả các vùng lãnh thổ trong cả nước. 

      Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị đã 

giảm liên tục từ 10% năm 1991 xuống 5,88% vào năm 1996. Đến năm 1998, tỷ lệ 

này lại nhích lên 6,85% (do tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, tài chính 

khu vực) và lại tiếp tục giảm nhẹ xuống 6,28% ở năm 2001. Tỷ lệ sử dụng thời 

gian lao động ở khu vực nông thôn cũng có xu hướng tăng lên (từ 72,1% năm 1996 

lên 74,4% vào năm 2001) [50, tr. 5-6]. Đây là thách thức đối với sự phát triển kinh 

tế nói chung, cũng như phát triển nguồn nhân lực nói riêng ở nước ta. 

      Thị trường sức lao động nước ta đang hình thành và phát triển, đây là cơ hội để 

người lao động tìm kiếm việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, do có qui luật cạnh 

tranh của thị trường sức lao động nên sự khắt khe của thị trường này rất lớn. Nếu 

người lao động không tự đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề, kỷ luật lao động, đạo 

đức nghề nghiệp thì người lao động khó có thể tự khẳng định mình trong thị trường 

này. Trong thị trường sức lao động, tìm được việc làm phù hợp đã khó nhưng giữ 



27 

được chỗ làm việc càng khó hơn. Việc hoàn thiện cơ chế thị trường, đổi mới  công 

cụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho các yếu 

tố của thị trường sức lao động phát triển là một vấn đề lớn, phức tạp đòi hỏi phải 

sớm hoàn thiện đồng bộ các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm 

xã hội, trợ cấp thôi việc, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp…tạo môi trường pháp lý 

bình đẳng, công bằng đối với người lao động cũng như người sử dụng lao động khi 

tham gia các hoạt động lao động. 

      Qua phân tích một số đặc điểm của thị trường sức lao động Việt Nam chúng ta 

có thể đưa ra một số nhận xét sau: 

      Thị trường sức lao động nước ta vẫn đang trong quá trình hình thành và phát 

triển. Chất lượng lao động còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh 

tế. Tình trạng thừa - thiếu lao động giả tạo đã và đang nổi lên như một vấn đề bức 

xúc đòi hỏi cần phải được tập trung giải quyết. Lao động dôi dư trong các doanh 

nghiệp thuộc một vài thành phần kinh tế đang là bài toán nan giải. Hơn nữa, phân 

bố lao động còn nhiều bất cập, không đồng đều, gây bất lợi cho khu vực nông thôn, 

các vùng kém phát triển. 

      Thị trường sức lao động Việt Nam có một đặc trưng nổi bật là sự mất cân đối 

nghiêm trọng giữa cung và cầu về lao động. Sự mất cân đối này cả về tổng thể và 

cơ cấu gây ra tình trạng thất nghiệp cao ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn. 

Do đó, người lao động thường ở thế rất yếu khi tham gia thị trường sức lao động. 

      Thị trường sức lao động bị chia cắt do chưa có đủ những qui định của pháp luật 

nói chung và pháp luật lao động nói riêng cũng như các chính sách thị trường chưa 

đồng bộ. Đây là nguyên nhân tạo ra các mảng thị trường lao động khác nhau như: 

thị trường lao động thành thị - nông thôn; thị trường lao động trong khu vực Nhà 

nước - ngoài Nhà nước…dẫn đến khó nắm bắt cung cầu lao động một cách chính 

xác. Hiện tượng phân mảng thị trường nói trên đang là yếu tố cản trở tính linh hoạt 

của thị trường sức lao động. Các mảng thị trường này tương đối độc lập với nhau 

gây ra hậu quả là các nhóm dân cư thường bị bó buộc vào làm việc ở trong một các 
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mảng thị trường đó. Người ngoại tỉnh khó tìm được công việc vừa ý tại các khu 

vực đô thị, nếu không nói là họ thường phải trả những giá rất đắt để có được một 

công việc rẻ mạt ở thành phố. Người làm các công việc ở khu vực kinh tế phi 

chính thức khó thâm nhập vào khu vực chính thức, nhất là khu vực kinh tế Nhà 

nước. 

       Do đó, tình trạng thất nghiệp, giải quyết hậu quả của thất nghiệp đang là mối 

quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta cũng như toàn xã hội. 

 1.1.1.3 Tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường 

       Trong cơ chế thị trường sản phẩm hàng hoá và sự phát triển của doanh nghiệp 

suy cho cùng là do thị trường quyết định. Do vậy, việc tuyển dụng lao động cũng 

chịu sự tác động của thị trường, trong đó có tổng quan cung và cầu lao động. Nếu 

cung lớn hơn cầu về lao động sẽ dẫn tới thất nghiệp. Chính sự mâu thuẫn giữa nhu 

cầu có việc làm và khả năng giải quyết việc làm là nguy cơ tiềm tàng dẫn đến thất 

nghiệp, nhất là với những nước đang phát triển. Tỷ lệ thất nghiệp là biểu hiện rõ 

nét nhất của sự chênh lệch cung cầu lao động. Trong điều kiện của nền kinh tế thị 

trường, đại bộ phận các quan điểm đều cho rằng: thất nghiệp là hiện tượng có tính 

tất yếu khách quan, người ta chỉ có thể hạn chế chứ không thể loại trừ được nó. 

Như vậy, cũng có nghĩa rằng quan hệ cung cầu trong thị trường sức lao động 

không bao giờ có thể là cân bằng. Và đương nhiên, sự thay đổi của quan hệ cung 

cầu lao động ảnh hưởng rất lớn đến việc làm của người lao động. Tại thời điểm 

thoả thuận nếu cung lao động lớn hơn cầu lao động thì dẫn đến thiếu việc làm và 

ngược lại nếu cung nhỏ hơn cầu thì việc làm trở nên sẵn có, người lao động có 

quyền lựa chọn cho mình một công việc thích hợp. Mặt khác, ở đây cũng cần lưu 

ý, tăng nhu cầu về hàng hoá, sản phẩm của xã hội cũng là yếu tố tăng việc làm. Khi 

nhu cầu về một loại dịch vụ, hàng hoá, sản phẩm của xã hội đột ngột tăng lên hay 

giảm đi cũng là một nhân tố đáng kể tác động đến sự tăng hay giảm việc làm. Tuy 

việc làm chịu sự ảnh hưởng rất lớn của qui luật cung cầu nhưng nó cũng có tác 

động ngược trở lại. Nếu cầu lao động cao thì số người có việc làm sẽ lớn, nếu cầu 
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lao động thấp thì số người được làm việc ít đi và lúc đó nhu cầu sử dụng lao động 

tăng lên dẫn đến cung lớn hơn cầu. Nhìn chung, trong tương quan cung cầu lao 

động thường chênh lệch theo hướng cung lớn hơn cầu nên thất nghiệp xảy ra như 

một qui luật tất yếu. Sự gia tăng về dân số và người lao động, cùng với quá trình 

hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế cũng có những mặt tác động tiêu cực đến thị 

trường lao động làm một số bộ phận người lao động bị thất nghiệp. 

      Kinh tế thị trường còn chịu sự chi phối của qui luật cạnh tranh. Cạnh tranh là 

thuộc tính đồng thời cũng là động lực của thị trường. Cạnh tranh trong thị trường 

được thực hiện bởi các chủ thể tham gia quan hệ có sự độc lập về kinh tế và khác 

nhau về lợi ích. Sự cạnh tranh này trong nhiều trường hợp lệ thuộc vào tương quan 

cung cầu. Chẳng hạn, giữa những người bán (người lao động), khi cầu lớn hơn 

cung, họ vẫn cạnh tranh với nhau bởi ai cũng muốn được làm việc trong điều kiện 

lao động tốt hơn, tiền lương cao hơn. Còn giữa những người mua (người sử dụng 

lao động), khi cung lớn hơn cầu, họ cũng có thể cạnh tranh với nhau để có được 

lực lượng lao động tốt nhất, rẻ nhất. Do có qui luật cạnh tranh khắc nghiệt trong 

kinh tế thị trường nên dẫn đến lao động trong những doanh nghiệp có vốn ít, kinh 

doanh nhỏ khó trụ lại trên thương trường buộc phải đóng cửa, giải thể hoặc phá sản 

dẫn đến nhiều lao động thất nghiệp. Sự suy thoái của ngành này, sự hưng thịnh của 

ngành kia cuốn theo sự thay đổi về cơ cấu lao động, làm cho hiện tượng thất 

nghiệp cơ cấu phát triển. Việc áp dụng kỹ thuật hiện đại, đổi mới công nghệ đã 

giúp cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất mà không cần tuyển dụng thêm công 

nhân hoặc thậm chí giảm số lượng lao động hiện có mà vẫn duy trì hoặc phát triển 

sản xuất. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự tự động hoá, cơ khí 

hoá quá trình sản xuất diễn ra nhanh chóng, nên trong một chừng mực nhất định 

máy móc đã thay thế cho con người. Các nhà sản xuất luôn tìm cách mở rộng kinh 

doanh, đưa những dây chuyền tự động hoá vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao 

chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh. Một cỗ máy, một dây 

chuyền sản xuất tự động hoá có thể thay thế cho hàng chục, thậm chí hàng trăm 
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công nhân. Số lượng công nhân bị máy móc thay thế lại tiếp tục bổ sung vào đội 

quân thất nghiệp. 

       Trong nền kinh tế thị trường do có cạnh tranh nên các đơn vị kinh tế luôn phải 

tính tới việc giảm chi phí sản xuất, trong đó có giảm chi phí về nhân công, sử dụng 

ít lao động, tất yếu thất nghiệp sẽ xảy ra. Ngoài ra, do cạnh tranh là thuộc tính của 

kinh tế thị trường nên người lao động dễ bị đào thải, dễ mất việc, nhất là lao động 

yếu thế (lao động nữ, lao động tàn tật…) rất khó tìm việc làm và họ sẽ trở thành 

người thất nghiệp. Như trên đã trình bày, cạnh tranh là động lực của thị trường, vì 

vậy, duy trì cạnh tranh là cần thiết để thúc đẩy và phát triển nền kinh tế. Tuy nhiên, 

trong thực tế, các chủ thể có xu hướng muốn được độc quyền và duy trì thế độc 

quyền của mình trên thương trường. Chính vì vậy, để duy trì và bảo đảm sự phát 

triển lành mạnh của kinh tế thị trường, Nhà nước cần can thiệp, đưa ra các tiêu chí 

nhằm duy trì sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế. Sự can thiệp của Nhà 

nước vào lĩnh vực này thể hiện thông qua các qui định pháp luật về cạnh tranh và 

chống độc quyền… 

      Hiện tượng có nhiều người có sức lao động trong độ tuổi lao động muốn tìm 

việc làm mà không tìm được, người thất nghiệp xuất hiện một cách định kỳ sau 

những khoảng thời gian nhất định được gọi là chu kỳ kinh tế  [96, tr. 16]. Mỗi chu 

kỳ kinh tế đều gồm bốn giai đoạn: khủng hoảng, tiêu điều, phục hồi, hưng thịnh. 

Trong giai đoạn khủng hoảng, tiêu điều việc đầu tư không còn thích hợp nữa, nền 

kinh tế bị đình đốn, trì trệ, sản phẩm làm ra thấp, tiền lương của người lao động, lãi 

suất, lợi nhuận đều giảm dẫn đến sức mua của xã hội cũng giảm. Mặt khác, trong 

giai đoạn này, thất nghiệp tăng nhanh, số lượng các nhà máy, doanh nghiệp, công 

ty bị đóng cửa ngày càng nhiều làm cho tâm lý của xã hội là tiết kiệm càng nhiều 

càng tốt bằng cách giảm bớt mức chi tiêu. Do đó, nhiều doanh nghiệp, đơn vị sản 

xuất kinh doanh phải cạnh tranh nhau, nhiều doanh nghiệp, công ty…làm ăn thua 

lỗ sẽ bị giải thể, phá sản làm cho người lao động bị đẩy ra khỏi quan hệ lao động. 

Chu kỳ kinh doanh có thể mở rộng hay thu hẹp do sự điều tiết của thị trường. Khi 
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sản xuất mở rộng thì thu hút thêm lao động, nhưng khi bị thu hẹp thì lại dư thừa 

lao động. Chính điều này có tác động đến cung và cầu trên thị trường lao động làm 

phát sinh hiện tượng thất nghiệp. Do vậy, tình trạng thất nghiệp thường xẩy ra do 

chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế và khả năng hoạt động, sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp 

      Sự phát triển của nền kinh tế sẽ dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế giữa các 

vùng, miền, giữa khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ cũng gây ra hiện 

tượng thất nghiệp. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với sự phát triển kinh tế 

của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, khi thay đổi một thể 

chế chính trị thường dẫn đến các chính sách vĩ mô, các giải pháp kinh tế của Nhà 

nước cũng thay đổi theo làm cho nhu cấu sử dụng lao động có sự thay đổi ít nhiều 

và hiện tượng thất nghiệp xuất hiện.  

     Tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường còn kể 

đến:  Do người lao động không ưa thích công việc đang làm, hoặc địa điểm làm 

việc nên họ phải đi tìm một công việc mới hay địa điểm làm việc khác; Do mâu 

thuẫn giữa người sử dụng lao động và người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ nên 

dẫn đến người lao động từ chối làm việc hoặc người sử dụng lao động không chấp 

nhận người lao động, thất nghiệp tất yếu xảy ra. 

      Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, thất nghiệp xẩy ra là tất yếu khách quan 

do các yếu tố thị trường lao động luôn có xu hướng cung nhiều hơn cầu, do áp 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, do cạnh tranh... Các nhà nước đã nhận thức 

được qui luật này và có những biện pháp nhằm hạn chế tiêu cực của hiện tượng 

thất nghiệp. Trong quá trình quản lý của mình, Nhà nước luôn tăng cường điều 

chỉnh và quản lý vĩ mô nền kinh tế một cách kiên quyết, khôn khéo để đưa mọi 

hoạt động vào khuôn khổ và tuân theo pháp luật. 

      Ở Việt Nam, khi chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường thì vấn đề thất 

nghiệp cũng đã và đang đặt ra. Cùng với thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tư 

liệu sản xuất, thị trường tiền tệ…thị trường sức lao động ở nước ta đang trong quá 
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trình tìm tòi, hình thành và phát triển. Nhà nước đã tạo ra môi trường pháp lý để thị 

trường sức lao động phát triển thuận lợi.Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường 

mọi hoạt động đều tuân theo qui luật cung cầu nên vấn đề lao động không thể nằm 

ngoài qui luật đó. Ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đối với lĩnh vực quan hệ 

lao động là rất lớn. Do vậy, việc nhận thức đúng đắn mối quan hệ của kinh tế thị 

trường với vấn đề thất nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, để từ đó có những 

chính sách về kinh tế và xã hội nhằm hạn chế thất nghiệp, giải quyết thất nghiệp là 

hết sức cần thiết ở Việt Nam.  

1.1.2  Một số vấn đề về thất nghiệp  

   1.1.2.1 Khái niệm thất nghiệp  

 a) Khái niệm thất nghiệp của Tổ chức lao động quốc tế (ILO)  

      Do ảnh hưởng của ý thức hệ và nhận thức xã hội nên vấn đề thất nghiệp được 

các nhà kinh tế học lý giải rất khác nhau. Người được coi là nghiên cứu khá thành 

công về thất nghiệp đó là nhà kinh tế học Keynes trong “Lý thuyết về việc làm, lãi 

suất và tiền tệ”. Ông đã nghiên cứu rất sâu về thất nghiệp trên cơ sở phân tích 

cung-cầu về lao động, thị trường và các mối quan hệ kinh tế xã hội khác. Keynes 

thừa nhận vấn đề thất nghiệp không phải là hiện tượng độc lập của đời sống kinh tế 

mà là kết quả của các qui luật nhất định trong việc đạt được cân bằng của hệ thống 

kinh tế. Theo ông, nạn thất nghiệp sẽ tồn tại dưới dạng “bắt buộc”, là một trạng 

thái mà trong đó “tổng cung về lao động của những người lao động muốn làm việc 

với tiền lương danh nghĩa tại một thời điểm lớn hơn khối lượng việc làm hiện có” 

[75, tr. 53]. Ông cho rằng, để giảm thất nghiệp thì cần phải tạo nhiều chỗ làm việc 

trên cơ sở tăng đầu tư cho sản xuất. Như vậy, theo ông thất nghiệp đó là cung về 

lao động lớn hơn cầu tại một thời điểm. Quan niệm này đã lột tả được bản chất của 

thất nghiệp, tuy nhiên quan điểm mà ông đưa ra còn hạn chế là chưa phân biệt 

được người không có việc làm và người mất việc làm tự nguyện. “Lý thuyết của 

Keynes mặc dù còn nhiều phiến diện và hạn chế của lịch sử nhưng những luận 

điểm mà ông đưa ra vẫn còn có ý nghĩa cho đến ngày nay” [3,Tr. 8 - 9]. 
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      Khi nền kinh tế thị trường phát triển ở mức cao, các lý thuyết về việc làm và 

thất nghiệp của Keynes và các nhà kinh tế học trước đó đã tỏ ra bất lực trước tình 

trạng thất nghiệp ngày càng gia tăng mà các biện pháp nêu trong lý thuyết của họ 

đã không thể khắc phục được. Nhiều nhà kinh tế học đã đưa ra những lý thuyết 

mới về thất nghiệp, phân tích các nguyên nhân và tác động kinh tế và xã hội đối 

với thất nghiệp. Một trong số các nhà kinh tế đưa ra lý thuyết mới về thất nghiệp 

đó là Samuelson [97, tr. 261]. Ông cho rằng: “Thất nghiệp là một vấn đề trung tâm 

trong các xã hội hiện đại”. Khi mức thất nghiệp cao, tài nguyên bị lãng phí và thu 

nhập của dân giảm. Trong những thời kỳ như vậy, nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó 

khăn và ảnh hưởng đến tình cảm và đời sống gia đình của mọi người.  

      Các lý thuyết về thất nghiệp tuy có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng đều 

cho thấy một điều cơ bản là, trong nền kinh tế thị trường vẫn có một bộ phận người 

lao động thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào khả 

năng giải quyết việc làm của chính phủ và sự đấu tranh của giới thợ đối với giới 

chủ. Thất nghiệp là hiện tượng người có năng lực lao động không có cơ hội tham 

gia lao động xã hội, bị tách khỏi tư liệu sản xuất. 

         Từ điển kinh tế học hiện đại cho rằng: thất nghiệp là những người lao động 

không có việc làm, bao gồm cả những người đang trong giai đoạn tìm việc làm 

mới hoặc những người không thể tìm được việc làm với đồng lương thực tế hiện 

hành [88, tr. 1053]. Như vậy, so với định nghĩa về thất nghiệp của Keynes thì định 

nghĩa này cụ thể hơn, theo đó thất nghiệp bao gồm ba loại đối tượng: người lao 

động không có việc làm, người trong giai đoạn tìm việc và người không thể tìm 

được việc làm. 

        Công ước số 102 (1952) của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) định nghĩa về 

thất nghiệp như sau: “Thất nghiệp là sự ngừng thu nhập do không có khả năng tìm 

được một việc làm thích hợp trong trường hợp người có khả năng làm việc và sẵn 

sàng làm việc”. Định nghĩa này của Tổ chức lao động quốc tế dựa trên một tiêu chí 

quan trọng “sự ngừng thu nhập” của người lao động để xác định hiện tượng thất 
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nghiệp. Quan điểm này xuất phát từ căn cứ chỉ có việc làm mới mang lại thu nhập 

cho người lao động và việc bị ngừng thu nhập đồng nghĩa với việc bị mất việc làm. 

Định nghĩa này còn chỉ ra điều kiện bị “ngừng thu nhập” (bị mất việc làm) của 

người lao động là: Không có khả năng tìm việc làm thích hợp trong khi có khả 

năng và sẵn sàng làm việc và sau này được bổ sung thêm điều kiện người lao động 

tích cực tìm việc làm ở Công ước 168 (1988). Công ước số 168 (1988) bổ sung 

thêm vào định nghĩa về thất nghiệp khái niệm “tích cực tìm kiếm việc làm”.  

       So với hai định nghĩa nêu trên thì định nghĩa này không chỉ ra các trường hợp 

cụ thể của thất nghiệp mà khái quát ở tiêu chí bị “ngừng thu nhập” của người lao 

động. Định nghĩa này có tính khái quát nhưng khó khăn khi xác định trong thực tế, 

vì vậy Tại Hội nghị quốc tế lao động lần thứ 13 tại Geneva năm 1983 về thống kê 

dân số hoạt động kinh tế, việc làm, thất nghiệp và thiếu việc làm đã cụ thể hoá 

khái niệm  thất nghiệp như sau: [126, tr. 97]  

      Thất nghiệp bao gồm toàn bộ số người ở độ tuổi qui định mà trong suốt thời 

gian khảo sát đã (a) không có việc làm, (b) có khả năng làm việc, (c) đang đi tìm 

việc làm. 

      a) Không có việc làm, nghĩa là đã không có bất kỳ một công việc được trả công 

hoặc công việc tự làm; 

      b) Hiện tại có khả năng làm việc, nghĩa là có khả năng làm bất kỳ một công 

việc được trả công hoặc công việc tự làm; 

      c) Đang đi tìm việc, nghĩa là trong thời gian khảo sát đã có những hoạt động 

tìm kiếm việc làm được trả công hoặc công việc tự làm. Những hoạt động tìm việc 

gồm: đăng ký tại cơ quan dịch vụ việc làm; nộp đơn cho các chủ doanh nghiệp, 

đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; nhờ sự trợ giúp của bạn bè, người 

thân; vv… 

      Như vậy, các quan niệm nêu trên về thất nghiệp đã chỉ ra hiện trạng người lao 

động có ý muốn đi làm nhưng hiện đang không có việc làm trong một khoảng thời 

gian xác định. Trong số các khái niệm nêu trên thì định nghĩa thất nghiệp của Tổ 
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chức lao động quốc tế (ILO) được nhiều nước tán thành và đưa vào áp dụng ở quốc 

gia mình. 

      Ở các nhà nước xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ bao cấp thuật ngữ “thất nghiệp” 

còn có tên gọi khác là “chờ việc“. Thất nghiệp và “chờ việc” không khác nhau về 

bản chất, đều có nghĩa là sức lao động không hoặc chưa được kết hợp với tư liệu 

sản xuất cụ thể. Có hai nguyên nhân khiến lâu nay dùng thuật ngữ  “chờ việc” thay 

cho thất nghiệp: một là, do coi thất nghiệp là phạm trù kinh tế chỉ có trong chủ 

nghĩa tư bản; hai là, trong thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung truyền thống Nhà 

nước sắp xếp việc làm cho toàn bộ những người có năng lực lao động ở thành thị 

và nông thôn, khi đã thất nghiệp thì chẳng khác gì được bỏ vào két sắt, vẫn có cái 

ăn, cái mặc, cho nên cũng không có vấn đề mất việc làm, chỉ có sức lao động mới 

tăng đang chờ Nhà nước phân phối việc làm là đang “chờ việc” [52, tr. 409]. Trong 

kinh tế thị trường, chẳng những Nhà nước không còn bao biện lo việc làm cho 

người lao động mà hơn nữa do cạnh tranh trên thị trường sức lao động và do khả 

năng kinh doanh của các doanh nghiệp có thay đổi nên sẽ dẫn đến có một số người 

đang có việc làm thành thất nghiệp. Do vậy, dùng thuật ngữ “chờ việc” không thể 

mô tả và khái quát được thực tế đời sống mà phải dùng thuật ngữ “thất nghiệp“ để 

phân tích hành vi của người lao động thì sát thực tế hơn và lại thống nhất với cụm 

từ được thế giới sử dụng. 

b) Khái niệm thất nghiệp ở Việt Nam 

    Việc làm và thất nghiệp là một vấn đề hết sức phức tạp. Sự phức tạp không chỉ ở 

chỗ đưa ra một khái niệm mang tính chất học thuật thuần tuý mà nó có được thừa 

nhận, được nhìn nhận một cách khách quan hay không. Từ các góc độ khác nhau, 

có những quan niệm về thất nghiệp khác nhau. Người nghiên cứu về việc làm nói 

chung nhìn thất nghiệp theo cách của họ, còn các nhà thống kê về dân số và việc 

làm lại đưa ra một khái niệm khác về thất nghiệp, các nhà luật học lại có quan 

niệm riêng về thất nghiệp. Có thể nói, các tài liệu nghiên cứu về vấn đề này từ 

trước tới nay chỉ nêu khái niệm mang tính giải thích thuật ngữ, hoặc điểm qua như 
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là phần phụ khi nói đến một vấn đề chính nào đó có liên quan đến thuật ngữ này, 

chưa có giải thích rõ khái niệm và nêu nội dung của nó một cách đầy đủ. Về mặt 

pháp lý, thuật ngữ “thất nghiệp” đã được đề cập đến ở 3 văn bản, đó là: Sắc lệnh số 

29/SL ban hành ngày12/3/1947 (Điều 76); Nghị định số 233/HĐBT ngày 

22/6/1990 của Hội đồng bộ trưởng ban hành qui chế lao động đối với các xí nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài (khoản 1 Điều 46) và Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2002 (Điều 140). Trong ba văn bản này mới chỉ đề cập đến thuật ngữ 

thất nghiệp mà chưa đưa ra một định nghĩa về thất nghiệp. 

      Trong khoảng 10 năm trở lại đây, ở Việt Nam đã quan tâm nhiều hơn đến vấn 

đề thất nghiệp, nhất là từ khi tiến hành nghiên cứu và xây dựng Bộ luật Lao động. 

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học hoặc một số sách tham khảo đã bước đầu tiếp 

cận đến vấn đề này. Theo Nguyễn Lê Minh: “Thất nghiệp là hiện tượng mà người 

có sức lao động, có nghề nghiệp, muốn đi làm việc, đã đăng ký ở cơ quan có thẩm 

quyền, nhưng vẫn chưa có việc làm” [12, tr. 20]. Chúng tôi cho rằng khái niệm này 

tương đối khái quát, bao hàm các đối tượng thất nghiệp trong xã hội. Tuy nhiên, 

nếu để xác định đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của 

pháp luật thì không thể áp dụng được khái niệm đó. Ở đây, những người lao động 

đã có việc làm, nếu bị mất việc nhưng chưa đăng ký tìm việc ở cơ quan có thẩm 

quyền thì không được coi là thất nghiệp theo quan điểm trên. Như vậy, con số thất 

nghiệp ở nước ta sẽ rất ít. Bởi lẽ, cơ quan có thẩm quyền để đăng ký tìm kiếm việc 

làm ở nước ta mới được thành lập thời gian gần đây, hơn nữa, người lao động Việt 

Nam chưa có thói quen đăng ký tìm việc làm qua cơ quan chuyên trách, mà họ tự 

tìm kiếm là chính. 

      Theo Phạm Quý Thọ: “Thất nghiệp là một trạng thái trong đó người lao động 

trong tuổi lao động, có khả năng và nhu cầu lao động mà không có việc làm. 

Người thất nghiệp là người hiện không có việc làm hoặc đang tìm việc làm” [105, 

tr. 28]. Định nghĩa trên khó phân biệt thất nghiệp và thiếu việc làm. Theo định 

nghĩa của Tổ chức lao động quốc tế thì thiếu việc làm tồn tại khi làm việc không 
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đủ với tiêu chuẩn đặc trưng hoặc so với việc làm liên tục, có tính đến kỹ năng nghề 

nghiệp. Trong cuốn sách “Hướng dẫn nghiệp vụ chỉ tiêu xã hội ở Việt Nam” của 

Tổng cục thống kê xuất bản năm 1995 có đưa ra một khái niệm được coi là chính 

thức về thất nghiệp là:  những người trong khoảng thời gian xác định thuộc các 

diện sau đây: 

      + Không làm việc (các việc làm được trả công và việc tự làm); 

      + Hiện sẵn sàng làm việc (các việc làm được trả công và việc tự làm); 

      + Đang tìm việc. 

      Tuy nhiên, cũng do mục đích là thống kê người thất nghiệp cho nên khái niệm 

trên nặng về chỉ người thất nghiệp chứ không phải là khái niệm thất nghiệp. 

      Để có thể đưa ra một khái niệm về thất nghiệp một cách chính xác, khoa học, 

theo chúng tôi, cần phải xuất phát từ khái niệm việc làm. Bởi vì, việc làm và thất 

nghiệp là hai hiện tượng đối lập nhau. Người có việc làm tức là người không thất 

nghiệp và ngược lại. Việc làm là trạng thái trong đó diễn ra các hoạt động lao động 

mang lại thu nhập và không bị pháp luật cấm. Trong thực tế, có hai loại việc làm: 

một là việc làm thuê hưởng tiền lương hoặc tiền công, hai là việc làm tự thân có 

thể là cá nhân hoặc gia đình, có thể là chủ doanh nghiệp. Việc làm có thể được 

phân chia theo thời gian như: việc làm với thời gian đầy đủ, không đầy đủ, việc 

làm tạm thời và việc làm cố định, việc làm thường xuyên, việc làm theo thời 

vụ...Trong Bộ luật Lao động việc làm được định nghĩa như sau: “Mọi hoạt động 

lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được thừa nhận là việc 

làm” (Điều 13). Có thể nói rằng, đây là quan niệm tương đối đầy đủ và chính xác 

về việc làm, nó phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam, với quan niệm chung của 

nhiều nước trên thế giới. Do vậy, khái niệm việc làm chỉ tồn tại và đúng khi nó bao 

hàm đầy đủ các nội dung sau đây: 

      1/ Việc làm là những hoạt động lao động. Các hoạt động này thể hiện sự tác 

động của sức lao động vào tư liệu sản xuất để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy 

nhiên, hoạt động lao động chỉ là một dấu hiệu cơ bản của việc làm mà không thể 
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đồng nhất lao động với việc làm. Yếu tố lao động trong việc làm khác với lao động 

thông thường ở chỗ: nó phải có tính hệ thống, tính thường xuyên và tính nghề 

nghiệp. Các yếu tố này có quan hệ chặt chẽ với nhau theo yêu cầu của một nghề sẽ 

trở thành dấu hiệu lao động của việc làm. Từ đó có thể hiểu rằng, người có việc 

làm là người thực hiện các hoạt động lao động trong phạm vi một nghề nhất định, 

trong một thời gian tương đối ổn định; 

      2/ Các hoạt động đó phải tạo ra thu nhập; 

      3/ Các hoạt động lao động đó phải phù hợp với pháp luật. 

       Như vậy, việc làm luôn gắn với thu nhập và những hoạt động không bị pháp 

luật cấm. Những hoạt động không mang lại thu nhập thì không được coi là việc 

làm. Việc làm phải được coi là phương kế kiếm sống, là một hoạt động qua đó 

người ta được trả công (bằng tiền hoặc bằng hiện vật) và sống nhờ vào khoản tiền 

đó. Từ khái niệm trên, có thể hiểu: Thất nghiệp là tình trạng mà trong đó người lao 

động không có công việc được trả công hoặc không có công việc do mình tự thu 

xếp nhưng vẫn có khả năng lao động và hiện đang tìm kiếm việc làm. 

      Từ những phân tích trên có thể hiểu thất nghiệp dưới nhiều góc độ khác nhau. 

      - Thứ nhất, dưới góc độ kinh tế - xã hội: thất nghiệp là một tình trạng tồn tại, 

trong đó có một số người trong lực lượng lao động muốn làm việc, nhưng không 

tìm được việc làm ở mức tiền công đang thịnh hành. 

      - Thứ hai, dưới góc độ dân số: thất nghiệp là hiện tượng những người khoẻ 

mạnh muốn lao động để kiếm sống nhưng chưa tìm được việc làm. 

      - Thứ ba, dưới góc độ pháp lý: các nhà làm luật cần phải quan tâm đến việc xác 

định đối tượng nào trong số những người thất nghiệp nói trên được hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp hay nói cách khác để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì những 

người thất nghiệp phải có những điều kiện luật định. Tuỳ theo qui định của từng 

nước mà điều kiện trên rộng hay hẹp và vì vậy khái niệm thất nghiệp dưới góc độ 

pháp lý cũng rộng hẹp khác nhau phụ thuộc vào kinh tế - xã hội, tương quan cung - 

cầu của mỗi nước.  
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        Từ những phân tích trên, chúng tôi đưa ra khái niệm thất nghiệp như sau: Thất 

nghiệp là hiện tượng xã hội phản ánh tình trạng toàn bộ số người có khả năng lao 

động, ở độ tuổi do pháp luật qui định mà không có việc làm hoặc đang tìm việc 

làm mà không có thu nhập nên Nhà nước phải có chính sách hỗ trợ. 

        Với cách tiếp cận đó, theo chúng tôi khi Việt Nam xây dựng pháp luật về bảo 

hiểm thất nghiệp thì nên thể hiện quan điểm: thất nghiệp là hiện tượng những 

người lao động  bị mất việc làm, có nhu cầu lao động và đang tích cực tìm việc. 

   1.1.2.2  Khái niệm ngƣời thất nghiệp 

       a) Khái niệm người thất nghiệp ở một số nước trên thế giới 

           Dưới giác độ của thị trường lao động, khái niệm người thất nghiệp được 

định nghĩa rất khác nhau ở mỗi nước. Chẳng hạn:  

      - Luật bảo hiểm thất nghiệp ở Cộng hoà liên bang Đức có nêu: “Người thất 

nghiệp là người lao động tạm thời không có quan hệ lao động hoặc chỉ thực hiện 

công việc ngắn hạn” (Điều 101)  [48, tr. 74]. 

      - Luật về việc làm và thất nghiệp của Ba Lan qui định: “Người thất nghiệp là 

người có khả năng làm việc nhưng bị mất việc làm và không đi học ở các trường, 

được cơ quan việc làm ở cấp huyện đăng ký vào sổ dành cho người đang sống 

trong vùng và kèm theo các điều kiện khác về độ tuổi và tình hình tài sản” (Điều 2) 

[78, tr. 2]. 

      - Ở Pháp người ta quan niệm: Người thất nghiệp là người có đủ điều kiện để 

làm việc nhưng không có việc làm và đang tìm việc. Hay ở Nhật Bản người ta lại 

cho rằng: Người thất nghiệp là người hiện đang có khả năng làm việc nhưng không 

có việc làm và đang tích cực đi tìm việc làm hoặc đang chờ kết quả xin việc làm 

[15, tr. 23 - 24]. 

      - Theo luật bảo hiểm xã hội Thái Lan qui định: “Thất nghiệp là một người 

được bảo hiểm ngừng việc do sự chấm dứt các quan hệ pháp lý giữa một người sử 

dụng lao động và một người lao động theo sự thuê mướn của hợp đồng các dịch 

vụ“ (Điều 5) [127, tr. 2]. 
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      - Ở Trung Quốc người thất nghiệp được hiểu: là người trong độ tuổi lao động, 

có sức lao động, mong muốn có việc làm nhưng không có việc, bao gồm hai bộ 

phận: một là lao động ở độ tuổi mới lớn, hai là sau khi đi làm mất việc phải đi tìm 

việc làm. Bộ phận thứ hai là đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm thất nghiệp [106, tr. 

66]. 

      - Văn phòng lao động quốc tế (BIT) cho rằng: Người thất nghiệp là người 

trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có việc làm. Họ có thể 

là người chưa có việc làm, hoặc đã có việc làm nhưng đã thôi việc và đang cần tìm 

việc làm có tiền công [107, tr. 10 - 11]. Sau đó định nghĩa này được thông qua tại 

Hội nghị thống kê lao động quốc tế lần thứ 8 năm 1954 tại Geneva và được ghi lại 

trong khuyến nghị về thống kê lao động của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) năm 

1975, trong đó chỉ rõ, người thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động và 

thuộc một trong những trường hợp sau: 1) Người có việc làm nhưng hợp đồng lao 

động đã hết hạn hoặc tạm thời bị gián đoạn nên hiện không có việc làm và đang 

cần tìm việc làm có trả công. 2) Người chưa bao giờ có việc làm hoặc chưa từng là 

người làm công ăn lương (có thể là chủ doanh nghiệp) hoặc đã thôi việc và đang 

cần tìm việc làm có trả công. 3) Người bị “treo giò” tạm thời hoặc không thời hạn 

mà không có tiền công. 

      Cũng theo khuyến nghị này, không coi là người thất nghiệp những trường hợp 

sau: 1) Người có dự định lập doanh nghiệp hoặc khai thác nông nghiệp nhưng chưa 

tiến hành mà không tìm việc làm có trả công. 2) Những lao động gia đình không có 

tiền công đã thôi làm việc mà không tìm việc làm có trả công. 

      Như vậy, trên thế giới tuy có những quan niệm rộng, hẹp khác nhau về người 

thất nghiệp nhưng đều tựu trung ở ba tiêu thức cơ bản sau: 1) Có khả năng lao 

động; 2) Đang không có việc làm; 3) Đang tìm việc làm. Ngoài ra, để gắn với quản 

lý lao động của mỗi quốc gia, thực hiện tốt cơ chế bảo hiểm thất nghiệp và khuyến 

khích người thất nghiệp tích cực tìm việc làm, các nước thường nêu ra các điều 
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kiện bổ sung như: đăng ký tìm việc làm; không có nguồn thu nhập nào khác; giới 

hạn độ tuổi; luôn sẵn sàng đi tìm việc làm. 

    b) Khái niệm người thất nghiệp ở Việt Nam  

        Ở Việt Nam, để kiểm soát tình trạng thất nghiệp, Nhà nước phải nắm được số 

lượng người thất nghiệp. Theo điều tra về thực trạng lao động - việc làm của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội, người bị coi là thất nghiệp là: “người đủ 15 tuổi 

trở lên trong nhóm dân số hoạt động kinh tế, hiện tại đang: 

      - Có hoạt động đi tìm việc làm trong 4 tuần lễ đã qua, hoặc không đi tìm việc vì 

lý do không biết tìm việc ở đâu, hoặc tìm nhưng chưa tìm được;  

      - Trong tuần lễ trước đó (tính đến thời điểm điều tra) có tổng số giờ làm việc 

dưới 8 giờ có mong muốn và sẵn sàng làm thêm giờ nhưng không tìm được việc” 

[18, tr. 17]. 

       Ngoài ra, trong cuốn “Sổ tay thống kê thông tin thị trường lao động ở Việt 

Nam” người thất nghiệp được định nghĩa như sau: “Là người trong độ tuổi lao 

động, có khả năng lao động, trong tuần lễ tham khảo không có việc làm, đang có 

nhu cầu tìm việc làm và có đăng ký tìm việc làm theo qui định” [15, tr. 60]. 

      Qua các khái niệm trên cho thấy việc nhìn nhận người thất nghiệp chủ yếu theo 

hai giác độ: Người nghiên cứu về việc làm nói chung thì tập trung vào yếu tố có 

khả năng lao động và nhu cầu làm việc, đăng ký tìm việc. Nhà thống kê về dân số, 

việc làm thì nhấn mạnh về khoảng thời gian thất nghiệp trước lúc điều tra. Nhìn 

chung, hai cách tiếp cận này tuy có những điểm khác nhau song cùng gặp nhau ở 

một điểm là đều nhằm vào người không có việc làm hoàn toàn, nhưng tuỳ theo 

mục đích nghiên cứu, quản lý của từng lĩnh vực mà nhấn mạnh điểm này hay điểm 

khác. Như vậy, những người trong độ tuổi lao động, có sức lao động mà không làm 

việc, không có nhu cầu tìm việc làm, những người làm việc ít giờ theo qui định, 

nhưng không có nhu cầu làm nhiều hơn đều không được coi là người thất nghiệp. 

     Từ  sự phân tích trên, dưới góc độ pháp lý chúng tôi cho rằng: Người thất 

nghiệp là người trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, hiện đang không có 
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việc làm và đang đi tìm việc làm. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng pháp luật 

bảo hiểm thất nghiệp thì cần phải có qui định người thất nghiệp và người hưởng 

bảo hiểm thất nghiệp là khác nhau (về vấn đề này xin trình bầy kỹ ở phần sau).         

     Ngoài ra, cũng cần phân biệt giữa người không làm việc với người thất nghiệp. 

Về vấn đề này, chúng tôi tán thành với ý kiến của Đỗ Năng Khánh [74, tr. 29]: 

khái niệm “người không làm việc” rộng hơn khái niệm “người thất nghiệp”. Trong 

số người không làm việc có thể bao gồm cả người thất nghiệp. Người không làm 

việc bao gồm cả những người có khả năng lao động, trong độ tuổi lao động nhưng 

lại không có nhu cầu tìm việc làm.  

     Như đã trình bày, khái niệm “người thất nghiệp” và khái niệm “thất nghiệp” 

không hoàn toàn giống nhau mặc dù chúng có cùng cơ sở và một số điểm chung 

như: đều chỉ ra tình trạng không có việc làm, trong khi người lao động có khả năng 

lao động, không có thu nhập và đang tìm kiếm việc làm…Tuy nhiên, hai khái niệm 

này khác nhau về bản chất: Khái niệm “thất nghiệp” dùng để chỉ một hiện tượng xã 

hội mà ở đó một số lượng lao động xã hội bị dư thừa (không có việc làm) mặc dù 

người lao động hoàn toàn có khả năng lao động và đang tìm kiếm việc làm; Còn 

khái niệm “người thất nghiệp” để chỉ ra một cá nhân đơn lẻ người không có việc 

làm, trên cơ sở đó Nhà nước có những hỗ trợ cần thiết để họ tồn tại và tìm kiếm 

việc làm.    

1.1.2.3  Phân loại thất nghiệp 

      Thất nghiệp là một hiện tượng xã hội - pháp lý phức tạp nên tìm hiểu bản chất 

của nó luôn được các nhà kinh tế, các nhà luật học quan tâm. Một trong những 

hướng nghiên cứu để tiếp cận bản chất của hiện tượng thất nghiệp là tìm cách phân 

loại chúng. Việc phân loại này không những có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn giúp 

cho các nhà hoạch định chính sách về lao động, thất nghiệp, hỗ trợ thất nghiệp đưa 

ra những quyết sách đúng, phù hợp với thực tế khách quan. Tuy nhiên, việc phân 

loại thất nghiệp là công việc khó mà cho đến nay còn nhiều ý kiến khác nhau. 
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      Không phải ở tất cả các quốc gia, thất nghiệp đều xuất hiện dưới một dạng 

thống nhất, mà ngược lại thất nghiệp được thể hiện dưới các hình thức khác nhau. 

Vì vậy, tiến hành phân loại chúng là một việc làm hết sức cần thiết, vừa mang tính 

lý luận lại vừa có ý nghĩa về thực tiễn. Hơn nữa, qua việc phân loại, chúng ta sẽ 

hiểu thêm được bản chất của vấn đề, từ đó có những qui định thích hợp. 

     Thất nghiệp thường được phân loại dựa trên các tiêu chí khác nhau, ở mỗi tiêu 

chí đưa lại cho chúng ta nhận thức ở những khía cạnh khác nhau của thất nghiệp. 

      Tiêu chí thứ nhất, căn cứ vào ý chí của người lao động thì thất nghiệp được 

chia làm 2 loại: 

       Thất nghiệp tự nguyện là loại thất nghiệp tạm thời do người lao động chỉ đi 

làm việc với mức lương cao, hay nói cách khác, những người thất nghiệp tự 

nguyện là những người không chấp nhận một mức lương hiện hành trên thị trường, 

nên không nhận việc mà trở nên thất nghiệp. 

       Thất nghiệp không tự nguyện là những người mong muốn làm việc với mức 

lương hiện hành vào thời điểm đó, nhưng vẫn không tìm được việc làm. 

      Phân loại thất nghiệp dựa trên căn cứ ý chí của người lao động giúp chúng ta 

phân định một cách rạch ròi các đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp, từ đó 

bảo đảm cho quá trình giải quyết việc làm,  quản lý và chi trả trợ cấp cho đối tượng 

này một cách chính xác, đáp ứng được yêu cầu của người lao động. 

      Tiêu chí thứ hai, căn cứ vào thời gian thất nghiệp, người ta chia thất nghiệp 

thành 3 loại: 

       Thất nghiệp tạm thời là loại thất nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, 

do thay đổi nghề nghiệp, thay đổi nơi làm việc, thay đổi nơi ở, hoặc trong thời gian 

mới tốt nghiệp ra trường chưa xin được việc. Thất nghiệp tạm thời xảy ra ngay cả 

khi nền kinh tế hoạt động có hiệu quả. Phần lớn những người thất nghiệp tạm thời 

là những người thất nghiệp tự nguyện. 

       Thất nghiệp tiềm tàng là tình trạng người lao động ở nông thôn không có việc 

làm trong một thời gian, vì không đúng mùa nông nghiệp. Loại thất nghiệp tiềm 
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tàng này đang ngày càng phát triển ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt 

Nam. 

       Thất nghiệp dai dẳng là tình trạng thất nghiệp thường xuyên đối với những 

người lao động có khả năng lao động nhưng do bị tàn tật, bị mắc các tệ nạn xã hội 

(ma tuý, mại dâm…), những người mãn hạn tù về nên khó tìm việc làm.  

      Phân loại dựa vào thời gian thất nghiệp tạo điều kiện để Nhà nước xây dựng 

được kế hoạch sắp xếp, bố trí thêm công việc cho người lao động dần dần đảm bảo 

hạn chế thời gian để trống của họ. Đây là một việc làm hết sức cần thiết, vì có như 

vậy, chúng ta mới tránh được những tiêu cực trong xã hội do thất nghiệp là nguyên 

nhân chính gây ra “nhàn cư vi bất thiện”. 

      Tiêu chí thứ ba, căn cứ vào nguyên nhân thất nghiệp thì có 2 loại:  

       Thất nghiệp cơ cấu xảy ra khi có sự mất cân đối giữa “cung” và “cầu” về lao 

động ở một số ngành hay một số vùng kinh tế. 

       Thất nghiệp chu kỳ xảy ra khi tổng mức cầu về lao động của toàn bộ nền kinh 

tế quốc dân thấp hơn mức cung về lao động tương ứng với từng thời kỳ suy thoái 

của nền kinh tế. 

      Với cách phân loại này, Nhà nước có thể đưa ra được những chính sách ưu 

tiên, ưu đãi đối với một số ngành nghề đang cần thu hút lao động, hoặc nâng cao 

một số yêu cầu đối với người lao động làm việc trong một số ngành nghề đã quá 

dư thừa về nhân công, từ đó lấy lại thế cân bằng giữa các ngành nghề và tránh sự 

suy thoái của nền kinh tế. Nếu Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ này thì thất nghiệp 

chu kỳ và thất nghiệp cơ cấu sẽ được hạn chế một bước. 

      Ở Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh thị trường sức lao động đang trong quá 

trình hình thành và phát triển, ngoài những loại thất nghiệp theo tiêu chí trên thì 

thất nghiệp còn có những hình thức biểu hiện khác mang tính đặc thù đó là: 1)     

Thất nghiệp hữu hình tích cực là những người thất nghiệp tích cực tìm việc làm. 

Tỷ lệ thất nghiệp này phụ thuộc nhiều vào thời điểm điều tra. Chẳng hạn, điều tra 

các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học…khi đang duy trì khoá học, tỷ lệ thất 
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nghiệp hữu hình tích cực có thể thấp, nhưng sau khi kết thúc khoá học vài tháng, tỷ 

lệ này có thể tăng mạnh. 2) Thất nghiệp hữu hình thụ động là những người không 

có việc làm, nhưng không tích cực tìm việc mặc dù họ có khả năng lao động. Họ 

không tích cực tìm việc bởi vì họ nghĩ rằng: không thể có việc làm, hoặc có việc 

nhưng họ sẽ không đáp ứng được về trình độ tay nghề, nghiệp vụ. Đối tượng này 

thường tập trung vào những đối tượng học vấn thấp và đặc biệt là nhóm người 

“yếu thế” trong xã hội. 3) Thất nghiệp trá hình (thất nghiệp vô hình) là hiện tượng 

khi người lao động được sử dụng dưới mức khả năng mà người đó vẫn sẵn sàng 

làm việc. Loại thất nghiệp này rất khó thống kê, có thể bao gồm toàn phần hoặc 

từng phần. 4)     Thất nghiệp toàn phần là trường hợp người lao động hoàn toàn 

không có việc làm và họ vẫn có nhu cầu làm thêm. 5) Thất nghiệp từng phần (bán 

thất nghiệp) là hiện tượng người lao động vẫn có việc làm nhưng khối lượng công 

việc ít hoặc thời gian lao động thực tế trong ngày thấp và họ vẫn có nhu cầu làm 

thêm. 6) Thất nghiệp thời vụ là loại thất nghiệp xuất hiện có tính định kỳ trong một 

khoảng thời gian xác định do tính mùa vụ của quá trình sản xuất, kinh doanh gây 

ra. 

     Với các hình thức biểu hiện trên đây, cho thấy thất nghiệp đang hiện hữu trong 

nền kinh tế nước ta. Mỗi loại thất nghiệp có những tác động khác nhau đến nền 

kinh tế. Chính vì thế Nhà nước cần phải kiểm soát thất nghiệp ở tỷ lệ cho phép. Để 

giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp và hạn chế hậu quả của nó, ngoài những biện pháp hiện 

hành, Nhà nước nên sớm ban hành chế độ hỗ trợ cho người lao động khi họ bị mất 

việc làm thông qua trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.       

   1.1.2.4 Ảnh hưởng kinh tế  - xã hội của thất nghiệp     

       Kinh tế thị trường tất yếu nảy sinh ra thất nghiệp. Đó là một vấn đề nóng bỏng 

được các quốc gia trên thế giới quan tâm. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển 

và ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của từng nước. 

      - Ảnh hưởng của thất nghiệp về mặt kinh tế 
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      Đối với cá nhân người lao động, thất nghiệp đã làm mất nguồn thu nhập chủ 

yếu, thậm chí duy nhất của người lao động (tiền lương, tiền công), cũng có nghĩa là 

cắt đứt phương tiện sống của người lao động và gia đình họ, đẩy những người này 

vào cảnh túng quẫn không có khả năng thanh toán cho các chi phí thường ngày. Do 

thất nghiệp mà có khi người lao động trở thành vô gia cư. Họ phải vật lộn với cuộc 

sống để duy trì sự tồn tại của mình và gia đình. 

      Đối với quốc gia, thất nghiệp là một sự lãng phí nguồn lực xã hội, là một trong 

những nguyên nhân cơ bản làm cho nền kinh tế bị đình đốn, chậm phát triển. Hậu 

quả kinh tế của tình trạng thất nghiệp đối với mỗi quốc gia còn phụ thuộc vào chi 

phí liên quan đến thất nghiệp của quốc gia đó. Những chi phí này bao gồm tiền từ 

ngân sách nhà nước, từ các quỹ của doanh nghiệp, cũng như của xã hội chi cho bảo 

hiểm thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm, chi phí cho đào tạo, 

đào tạo lại… 

      Xem xét các khoản chi cho thất nghiệp của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh 

tế (OECD) như: Bỉ, Pháp, Phần Lan, Cộng hoà liên bang Đức, Hy Lạp, Ý, Ba Lan, 

Tây Ban Nha bao gồm tiền bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp cùng những chương 

trình thị trường lao động tích cực cho thấy đó là những khoản chi rất lớn, chẳng 

hạn: Ở Thụy Điển chi trung bình cho một người thất nghiệp một năm là 35.570 

USD; Đan Mạch: 26.693 USD; Đức: 23.063 USD; Pháp: 12.153 USD; Thụy Sỹ: 

18.371 USD; Phần Lan: 10.884 USD; Áo, Bỉ, Hà Lan và Na Uy: từ 8.500 - 9.500 

USD (số liệu năm 1993). Ở các nước này, ngân sách dành cho chương trình thị 

trường lao động thường từ 2 - 6% GDP [84, tr. 38]. Chi phí liên quan đến thất 

nghiệp dẫn đến việc giảm sút ngân sách quốc gia. Người thất nghiệp không có thu 

nhập, không đóng thuế, chỉ đóng ít hoặc không đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Chi 

phí của Chính phủ cho tình trạng thất nghiệp lớn sẽ dẫn đến hậu quả là gia tăng 

thâm hụt ngân sách. 

      - Ảnh hưởng của thất nghiệp về mặt xã hội 
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      Tăng nhanh số lượng người thất nghiệp trở thành một trong những vấn đề nhức 

nhối nhất của xã hội. Thất nghiệp không chỉ đồng nghĩa với tình trạng vật chất 

ngày càng xấu đi mà còn kèm theo những hậu quả tâm lý - xã hội mà người thất 

nghiệp cũng như xã hội phải gánh chịu. Những kết quả điều tra xã hội học và 

nghiên cứu kinh nghiệm chỉ ra rằng: 

       Điều khó khăn nhất mà người thất nghiệp gặp phải là sự chấn thương tinh thần 

hơn là mất (hoàn toàn hay phần lớn) thu nhập của mình. Người thất nghiệp sống 

với tâm trạng nặng nề như “bị tách ra khỏi đời sống xã hội”, bị coi như “người ăn 

bám”, thậm chí “không còn là con người theo đúng nghĩa của nó” luôn luôn có 

mặc cảm, tự ti với đồng nghiệp đang đi làm và với cả vợ con, do đó dễ bị kích 

động và rơi vào những hành vi thiếu tự chủ” [116, tr. 22].    

      Điều này cho thấy, người mất việc làm sẽ trải qua giai đoạn diễn biến tâm lý 

nhất định. Giai đoạn đầu là sự lạc quan và tin tưởng tìm được chỗ làm việc mới; 

giai đoạn này thường ngắn. Giai đoạn tiếp theo là thời kỳ bi quan và mất dần hy 

vọng. Thời gian thất nghiệp kéo dài dẫn đến vô vọng và buông xuôi số phận, người 

thất nghiệp mặc cảm với chính mình, suy giảm tinh thần và khả năng tự tìm việc 

làm, phôi phai dần những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đã có. Mất việc làm sẽ 

dẫn đến không thể thoả mãn những nhu cầu cơ bản như: nhu cầu hoạt động trong 

một tổ chức, tiếp xúc với môi trường ngoài gia đình, có cơ hội tự đánh giá và so 

sánh với những thành viên khác của tổ chức, định hướng hoạt động và tổ chức cơ 

cấu thời gian trong ngày, trong tuần…Ngoài ra, phải kể đến những vấn đề xã hội 

cơ bản đi kèm với thất nghiệp là: suy sụp thể lực và tinh thần, mâu thuẫn gia đình 

tăng, số người tự tử gia tăng cùng với việc gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm hình 

sự. Thất nghiệp tạo ra các điều kiện để phát triển các loại tội phạm khác nhau: trộm 

cướp, hãm hiếp, giết người…và các tệ nạn xã hội: nghiện hút, mại dâm, làm băng 

hoại giá trị đạo đức, văn hoá, của gia đình cũng như của dân tộc. Các điều tra xã 

hội và tội phạm ở hầu hết các nước đều xác nhận: đối với thanh niên, rất dễ xảy ra 

tình trạng “tam giác đen” (thất nghiệp - nghiện hút - tội phạm). Để thoát khỏi 
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“tam giác đen” này là rất khó khăn.  Đối với quốc gia, khi có nhiều cá nhân thất 

nghiệp, toàn xã hội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Xã hội sẽ phải đối đầu với nhiều tệ nạn 

hơn. Tác động của thất nghiệp đối với xã hội thực sự đáng lo ngại, nó ảnh hưởng 

lâu dài đến đời sống của mỗi cá nhân cũng như cộng đồng, dễ dẫn đến những xáo 

trộn về xã hội, thậm chí dẫn đến biến động về chính trị. 

      - Ảnh hưởng của thất nghiệp đến hệ thống chính trị quốc gia  

      Thất nghiệp vốn là vấn đề hết sức nhạy cảm với chính trị. Người dân có cuộc 

sống ấm no, đầy đủ, thì tình hình chính trị - xã hội sẽ ổn định và ngược lại. Dưới 

góc độ chính trị, thất nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bất 

ổn của hệ thống chính trị mỗi nước. Nếu thất nghiệp gia tăng, kéo dài còn làm cho 

tình hình chính trị, xã hội mất ổn định, hiện tượng bãi công, biểu tình có thể xảy ra. 

Người lao động giảm niềm tin vào chế độ và khả năng lãnh đạo của nhà cầm 

quyền. 

      Do thất nghiệp có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực nên hiện nay Chính 

phủ các nước đều coi thất nghiệp là mối quan tâm hàng đầu và thực hiện nhiều 

biện pháp để giải quyết tình trạng này, trong đó có việc nghiên cứu, qui định chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp. 

1.2 CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  

  1.2.1 Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

          Khắc phục và giải quyết tình trạng thất nghiệp luôn là vấn đề nan giải, bởi lẽ 

nó là căn bệnh cố hữu của nền kinh tế thị trường và do đó được các nước rất quan 

tâm. Tuỳ theo điều kiện kinh tế mà mỗi nước có những chính sách và biện pháp 

giải quyết khác nhau. Các biện pháp giải quyết thất nghiệp mà các nước thường 

hay áp dụng đó là: 

        - Chính sách dân số, đây là chính sách mang tính chiến lược lâu dài, nó không 

chỉ góp phần hạ thấp tỷ lệ tăng dân số, giảm thất nghiệp mà còn tác động nhiều mặt 

đến đời sống kinh tế - xã hội. 
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      - Hạn chế di cư từ nông thôn ra thành thị, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị thường 

cao hơn nông thôn do có một bộ phận dân cư nông thôn vẫn có xu hướng ra thành 

thị để tìm kiếm việc làm. Đây là một áp lực lớn cho cư dân thành thị cũng lâm vào 

tình cảnh thất nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, người ta đã thực hiện một loạt các 

chương trình như: định hướng phát triển nông nghiệp, thay đổi công nghệ trong 

nông nghiệp, xây dựng các cơ sở hạ tầng, tăng cường các dự án đầu tư để phát triển 

công nghiệp ở khu vực nông thôn…Tuy nhiên, khi thực hiện các chương trình này, 

Chính phủ các nước thường gặp khó khăn về vốn và sử dụng vốn đầu tư. 

      - Áp dụng các công nghệ thích hợp, nhìn chung, khi áp dụng các công nghệ 

thích hợp sẽ sử dụng được nhiều lao động hơn. 

      - Giảm tuổi nghỉ hưu, việc giảm tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ nhanh 

chóng thu hút được một bộ phận lao động đang bị thất nghiệp thay thế chỗ làm 

việc của người về hưu. Tuy nhiên giải pháp này sẽ làm cho số tiền chi trả trợ cấp 

hưu trí tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sản xuất của họ, đồng thời 

ngân sách Chính phủ cũng phải gánh vác một phần để giải quyết hậu quả. 

      - Chính phủ tăng cường đầu tư cho nền kinh tế, việc đầu tư cho nền kinh tế 

chính là thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng tạo thêm 

việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nếu số chi lớn hơn số thu từ thuế của 

Chính phủ thì rất có thể lạm phát sẽ xảy ra. 

      - Trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đây là biện pháp mà các doanh nghiệp 

thường áp dụng nhằm góp phần giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống khi người 

lao động phải thôi việc hoặc mất việc làm do doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, sắp 

xếp lại lao động. Biện pháp này có nhược điểm cơ bản là khi doanh nghiệp có 

nhiều người thôi việc hoặc mất việc cũng là lúc doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

sản xuất kinh doanh, đồng thời lại phải chi một khoản tiền lớn để trả trợ cấp thôi 

việc hoặc mất việc nên rất bị động về tài chính, nhiều doanh nghiệp không có khả 

năng chi trả. 
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     - Bảo hiểm thất nghiệp, là một bộ phận của bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ người 

lao động trong trường hợp bị mất việc làm. Ngoài việc chi trả trợ cấp cho người 

thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp còn có sự gắn kết giữa người thất nghiệp với thị 

trường lao động như: việc đào tạo, đào tạo lại, môi giới việc làm, tư vấn nghề 

nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho người thất nghiệp lập nghiệp v.v. Do đó ở hầu hết các 

nước phát triển đều đã xây dựng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo đời 

sống cho người thất nghiệp.  

      Ngày nay, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ được coi là một trong những chính 

sách quan trọng của mỗi quốc gia mà còn được xem xét, điều chỉnh trong phạm vi 

quốc tế. Tổ chức lao động quốc tế (ILO), là một tổ chức Liên chính phủ có vai trò 

to lớn trong lĩnh vực lao động và xã hội. Thông qua việc tổ chức và sử dụng một 

quỹ tiền tệ tập trung trên phạm vi rộng, với nguyên tắc “lấy số đông bù số ít”, chia 

sẻ rủi ro, ILO qui định trong Công ước số 102 (1952) về an toàn (hay còn gọi là an 

ninh, an sinh) xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội đóng vai trò trụ cột và gồm có các 

“chế độ”:  

1- Chăm sóc y tế. 

2- Trợ cấp ốm đau. 

3- Trợ cấp thất nghiệp. 

4- Trợ cấp tuổi già. 

5- Trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp. 

6- Trợ cấp gia đình. 

7- Trợ cấp thai sản. 

8- Trợ cấp tàn tật. 

9- Trợ cấp mất người nuôi dưỡng. 

      Công ước số 102 cũng khuyến nghị các nước căn cứ vào điều kiện kinh tế, 

chính trị xã hội để triển khai thực hiện các nội dung của chương trình An toàn xã 

hội. 
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      Nhiều nước đã xếp trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ của hệ thống 

bảo hiểm xã hội. Cũng phải thấy rằng cho dù chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

có những đặc điểm chung của chế độ bảo hiểm xã hội, nhưng nó cũng có những 

đặc điểm riêng khác với các chế độ khác trong cùng hệ thống. Đó là, chế độ trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp gắn liền với vấn đề việc làm và tạo việc làm, do vậy về đối 

tượng, mục đích, quỹ, công tác quản lý…đều có những nét riêng biệt.         

      Dưới góc độ pháp lý, có thể hiểu chế độ bảo hiểm thất nghiệp (một dạng thuộc 

hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội) là tổng hợp những qui định của Nhà nước nhằm 

điều chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực đảm bảo điều kiện vật 

chất cho người lao động đang có việc làm mà bị mất việc vì lý do khách quan, 

cũng như trong lĩnh vực giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động. 

      Như vậy, “chế độ bảo hiểm thất nghiệp” ở đây cũng được dùng tương đương 

như “chế định bảo hiểm thất nghệp”. Tuy nhiên, do trong luật Lao động, luật An 

sinh xã hội người ta quen dùng hai từ “chế độ”, như chế độ hợp đồng lao động, chế 

độ kỷ luật lao động, nên trong luận án cũng sử dụng hai từ này. 

 1.2.2  Nội dung của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

           Như đã phân tích ở trên, thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu 

khách quan trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi mỗi quốc gia phải có các chính 

sách điều chỉnh nhằm một mặt bảo đảm quyền lợi của người lao động khi bị thất 

nghiệp, mặt khác duy trì và phát triển nền kinh tế. Một trong những công cụ hữu 

ích có tính hiệu quả cao là dùng pháp luật để điều chỉnh các quan hệ thất nghiệp và 

bảo hiểm thất nghiệp. Điều chỉnh pháp luật được hiểu là : “Việc Nhà nước dựa vào 

pháp luật, sử dụng một loạt các phương tiện pháp lý đặc thù (qui phạm pháp luật, 

văn bản áp dụng pháp luật, quan hệ pháp luật, hành vi thực hiện quyền và nghĩa vụ 

pháp lý) để điều chỉnh các quan hệ xã hội, tác động đến các quan hệ xã hội theo 

phương hướng nhất định” [123, tr. 430]. Với quan niệm này thì điều chỉnh pháp 

luật đối với thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp trước hết bằng việc Nhà nước ban 

hành các văn bản qui phạm pháp luật làm cơ sở cho việc giải quyết các mối quan 
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hệ khi xuất hiện thất nghiệp, để các cơ quan có thẩm quyền ra các văn bản áp dụng 

pháp luật. Thông qua việc xây dựng và ban hành các văn bản qui phạm pháp luật 

về thất nghiệp, Nhà nước định hướng cho những quan hệ xã hội trong lĩnh vực thất 

nghiệp phát triển phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tuy nhiên, việc xác định phạm vi điều chỉnh của pháp luật (tức là số lượng và mức 

độ các quan hệ xã hội được qui phạm pháp luật tác động) nói chung và trong lĩnh 

vực thất nghiệp nói riêng không đơn giản, nhất là trong điều kiện chúng ta mới 

bước đầu thực hiện kinh tế thị trường. Xác định phạm vi điều chỉnh pháp luật trong 

lĩnh vực thất nghiệp là xác định ranh giới của việc sử dụng pháp luật vào điều 

chỉnh các quan hệ xã hội, xác định ranh giới sự can thiệp công khai của Nhà nước 

thông qua pháp luật vào sự phát triển của các quan hệ xã hội trong lĩnh vực thất 

nghiệp. Vì vậy, khi xác định phạm vi điều chỉnh pháp luật trong lĩnh vực thất 

nghiệp cần phải dựa vào các điều kiện kinh tế, xã hội vào điều kiện nhận thức xã 

hội của các chủ thể tham gia quan hệ đó. Chính những điều kiện này đã làm cho 

phạm vi điều chỉnh pháp luật không bất biến mà nó có thể được mở rộng hay thu 

hẹp tuỳ thuộc vào sự thay đổi của điều kiện kinh tế, xã hội và nhận thức xã hội. 

      Trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta mới bắt đầu và hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của thời đại 

thì việc điều chỉnh pháp luật trong lĩnh vực thất nghiệp phải căn cứ vào những đặc 

điểm này của đất nước ta. 

      Như đã trình bày, khái niệm thất nghiệp dùng để chỉ tổng số người trong xã hội 

tại một thời điểm nhất định không có việc làm và Nhà nước cần có chế độ bảo 

hiểm đối với họ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người thất nghiệp đều được 

hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà một bộ phận sẽ không phải là đối tượng của 

chế độ này nên việc xác định đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề quan 

trọng ở mỗi quốc gia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc xác lập quan hệ pháp luật 

về bảo hiểm thất nghiệp giữa Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động 

mà mỗi bên có những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nhất định. 
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      - Người lao động khi thất nghiệp được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp do quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp chi trả, được giúp đỡ kinh phí để đào tạo nâng cao tay nghề 

hoặc đào tạo lại nghề, có quyền khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi 

người sử dụng lao động hoặc cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp có hành vi vi 

phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp…Đồng thời, người lao động cũng có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất nghiệp theo qui định, thực hiện đúng các qui định về 

thủ tục để hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, khi thất nghiệp phải tích cực tìm 

việc làm, sẵn sàng đi làm hoặc tích cực tham gia các khoá đào tạo do cơ quan lao 

động giới thiệu… 

      - Người sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không 

đúng với qui định của pháp luật, khiếu nại với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp…Người sử dụng lao động có nghĩa vụ đóng bảo hiểm thất 

nghiệp đúng qui định, thông báo nhu cầu cần tuyển dụng mới cho cơ quan lao 

động địa phương, lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đóng bảo hiểm thất 

nghiệp và xuất trình các tài liệu và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất 

nghiệp. 

     - Trách nhiệm của cơ quan thực hiện bảo hiểm thất nghiệp: tham gia với các cơ 

quan có thẩm quyền xây dựng, bổ sung, sửa đổi các qui định về bảo hiểm thất 

nghiệp, từ chối việc chi trả tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi người thất nghiệp 

vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức thu, quản lý, sử dụng quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp, trả trợ cấp thất nghiệp kịp thời, đầy đủ và thuận tiện, giúp đỡ 

người thất nghiệp tìm việc làm… 

      Qua việc nghiên cứu các văn bản của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), pháp 

luật về thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới có thể thấy      

nội dung của chế độ bảo hiểm thất nghiệp là các yếu tố cơ bản, cấu thành nên bảo 

hiểm thất nghiệp. Cụ thể bao gồm: 
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    1.2.2.1 Đối tượng tham gia/hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

          Bảo hiểm thất nghiệp là một trong 9 nhánh mà Tổ chức lao động quốc tế 

(ILO) đưa ra trong công ước số 102 năm 1952. Về thực chất, nó là một chế độ liên 

quan đến người lao động, nhằm mục đích ổn định cuộc sống của họ và gia đình họ. 

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế của mỗi quốc gia mà chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp đặt trong hệ thống bảo hiểm xã hội hay tách ra thành “bảo hiểm thất 

nghiệp” một cách độc lập. Song, dù thế nào nó vẫn khác với bảo hiểm con người 

trong hệ thống bảo hiểm thương mại ở 3 điểm sau: Không có hợp đồng trước, 

người tham gia và người thụ hưởng quyền lợi là một, không có sự chuyển nhượng 

của những người bị thất nghiệp sang những người khác có khả năng thất nghiệp; 

Bảo hiểm thất nghiệp mang tính chất qui định của một văn bản pháp luật hơn là 

một hợp đồng thụ hưởng; Bảo hiểm thất nghiệp không thể dự báo chính xác về số 

lượng người thất nghiệp, phạm vi thất nghiệp, đồng thời cũng không thể dự báo 

được thiệt hại về kinh tế. 

      Đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp là mối quan tâm hàng đầu của Tổ chức lao 

động quốc tế cũng như các quốc gia trên thế giới. Tổ chức lao động quốc tế đã có 

nhiều Công ước qui định rõ đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp. Trong Công 

ước số 44 “Công ước về bảo đảm tiền trợ cấp cho những người thất nghiệp không 

tự nguyện” ban hành năm 1934 qui định áp dụng bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả 

những người làm việc được trả tiền công hoặc tiền lương. Khi cần thiết pháp luật 

của mỗi quốc gia có thể qui định những ngoại lệ đối với những người giúp việc gia 

đình, làm việc tại nhà, những người làm công ăn lương trong các hệ thống dịch vụ 

công ích của Nhà nước, những người lao động chưa đến tuổi qui định, những 

người đã đến tuổi nghỉ hưu, có thu nhập đủ đảm bảo tham gia bảo hiểm thất nghiệp  

(Điều 2) [14, tr. 96-98]. 

     Theo Công ước này những người thuộc diện được bảo hiểm phải bảo đảm các 

yếu tố sau: có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc; đã đăng ký tìm việc làm tại 

một cơ sở dịch vụ việc làm công cộng hoặc các cơ sở khác có thẩm quyền; và có 
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thể qui định ngoại lệ đối với một số lao động khi có điều kiện. Tiếp đến Công ước 

số 102 năm 1952 [13, tr.130] qui định những đối tượng được bảo vệ phải bao gồm:  

      a) Những người làm công ăn lương được qui định, tổng số ít nhất chiếm 50% 

toàn bộ những người làm công ăn lương. 

      b) Hoặc mọi người thường trú mà phương tiện sinh sống trong khi trường hợp 

bảo vệ xảy ra không vượt quá giới hạn qui định theo Điều 67. 

      c) Hoặc, nếu đã có bản tuyên bố để áp dụng Điều 3, bao gồm những người làm 

công ăn lương mà tổng số ít nhất chiếm 50% toàn bộ những người làm công ăn 

lương làm việc trong các cơ sở công nghiệp đang sử dụng 20 người trở lên (Điều 

21). 

      Ngoài ra tại Điều 20 của Công ước còn qui định: “Trường hợp bảo vệ phải bao 

gồm tình trạng gián đoạn thu nhập như pháp luật quốc gia qui định và xảy ra do 

không thể có được một công việc thích hợp, trong tình hình người được bảo vệ có 

khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc”. 

      Từ hai Công ước trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét sau: 

      - Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những người làm công ăn lương. 

Tuy nhiên, tuỳ vào điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia có thể mở rộng 

thêm đối tượng. 

      - Đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp là những người đã tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp, có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc. 

      Trước tình hình thất nghiệp trên thế giới ngày một gia tăng, đặc biệt là tầng lớp 

thanh niên, những người lần đầu tìm kiếm việc làm, các nhà kinh tế của Tổ chức 

lao động quốc tế cho rằng: các chính sách kinh tế và xã hội cần đạt tới sự tăng 

trưởng kinh tế bền vững, ổn định, không lạm phát và có những biện pháp mềm dẻo 

để dễ dàng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế, tạo được nhiều việc làm 

cho người lao động nhằm chống lại tình trạng thất nghiệp ngoài mong muốn của 

người lao động. Công ước số 168 “Công ước về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống 

lại thất nghiệp” được Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thông qua 1988 nhằm bổ 
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sung, hoàn chỉnh các Công ước và khuyến nghị trước đó trong lĩnh vực việc làm và 

chống thất nghiệp, tại Điều 11 qui định: “Những người được bảo vệ sẽ gồm những 

người làm công ăn lương theo qui định không ít hơn 85% toàn bộ những người làm 

công ăn lương, kể cả những người làm công ăn lương khu vực công cộng và những 

người học nghề” [14, tr. 276]. Ngoài ra, tại Điều 26 còn đưa ra một số điều khoản 

đặc biệt để áp dụng với một số loại lao động mới xin việc lần đầu, hoặc không 

được xem là thất nghiệp, hoặc chưa bao giờ, hoặc không được tham gia chương 

trình bảo vệ người thất nghiệp…Vì vậy có thể lựa chọn ít nhất 3 trong các nhóm 

lao động dưới đây để cho tham gia và hưởng loại trợ cấp này [14, tr. 284] : 

      - Các thiếu niên đã hoàn thành chương trình dạy nghề; 

      - Những thiếu niên đã hoàn thành chương trình học; 

      - Thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc; 

      - Người mới nghỉ nuôi con nhỏ, chăm sóc người ốm, người tàn tật, người già; 

      - Người có vợ hoặc chồng chết, khi họ không được hưởng trợ cấp để sống; 

      - Người đã ly dị; 

      - Người hết hạn tù; 

      - Người đã trưởng thành bao gồm cả người tàn tật đã tốt nghiệp một khoá đào 

tạo; 

      - Người di trú ra nước ngoài trở về nước, trừ trường hợp họ đã được hưởng 

quyền lợi theo luật pháp của nước mà họ đã làm việc trước đó; 

      - Người trước đó tự làm việc cho mình. 

      Về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trong Công ước số 168 qui 

định khá chặt chẽ “hoàn thành một thời gian làm việc, thời gian này không được 

vượt quá mức cần thiết đối với từng nghề nghiệp của những người lao động theo 

thời vụ” (Điều 17). 

      Như vậy, có thể nói Công ước số 168 đã khuyến khích các nước mở rộng đối 

tượng tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp. Điểm mới và hơn hẳn của Công ước số 

168 là khuyến khích các nước bảo hiểm cho cả lao động bán thời gian, kể cả đối 
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tượng không có việc làm gì khác, lẫn đối tượng làm bán thời gian để tìm việc toàn 

phần. 

      Ngày nay, nhiều nước đã triển khai một số chế độ bảo hiểm xã hội một cách 

độc lập, trong đó có chế độ bảo hiểm thất nghiệp, song đối tượng của bảo hiểm thất 

nghiệp cũng giống đối tượng của các chế độ khác trong hệ thống bảo hiểm xã hội, 

đó là người lao động. Còn đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng là người 

lao động và người sử dụng lao động, song đối tượng này rộng hay hẹp còn tuỳ 

thuộc vào điều kiện cụ thể và qui định của từng nước [108, tr. 93]. 

      Theo kinh nghiệm của các nước, đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp là những 

người lao động bị thất nghiệp phải có thời gian lao động nhất định, ở lĩnh vực 

ngành nghề nào đó và làm trong cơ sở có qui mô lao động theo qui định. Ví dụ như 

ở Hàn Quốc, chương trình bảo hiểm thất nghiệp được triển khai từ năm 1995, lúc 

đầu chỉ bao gồm những doanh nghiệp với 30 lao động trở lên loại trừ một số loại 

hình lao động quan trọng, đặc biệt là những người làm việc bán thời gian và người 

lao động hưởng tiền lương ngày với ít hơn 30,8 giờ/tuần. Với phạm vi áp dụng 

được mở rộng do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đã ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tình hình kinh tế-xã hội đất nước này. Thất nghiệp đã xảy ra ở 

mức chưa từng có, đã ảnh hưởng đến các khu vực mà lực lượng lao động trước đây 

thường làm những công việc được bảo đảm. Chương trình bảo hiểm thất nghiệp đã 

được mở rộng ra, đến tháng 10/1998 các doanh nghiệp có một người lao động trở 

lên đều thuộc đối tượng áp dụng. Cuối cùng từ tháng 6/1999 lao động bán thời gian 

và hưởng tiền lương ngày có việc làm từ một tháng trở lên cũng thuộc đối tượng 

của chương trình [76, tr. 101].  

      Hay ở Trung Quốc, bảo hiểm thất nghiệp được áp dụng từ năm 1986 đối với 

những người lao động mới tuyển dụng vào doanh nghiệp Nhà nước. Sau một số lần 

sửa đổi, đến năm 1999, Chính phủ Trung Quốc đã thông qua “Điều lệ bảo hiểm 

thất nghiệp”. Điều lệ bảo hiểm thất nghiệp áp dụng đối với tất cả lao động ở thành 

thị, lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và những nông dân làm hợp đồng trong các 

doanh nghiệp này [79, tr. 62]. Hoặc như ở Cộng hoà liên bang Đức, về nguyên tắc, 

tất cả những người lao động trên cơ sở hợp đồng như: công nhân, nhân viên hoặc 

những người đang đi học cũng như chủ của họ, không phụ thuộc vào mức thu 

nhập, đều là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo cơ chế hiện 

hành của Chính phủ Cộng hoà liên bang Đức, công chức Nhà nước là đối tượng 

duy nhất không cần tham gia bảo hiểm thất nghiệp vì thời gian phục vụ trong Nhà 

nước là cả đời. Học sinh, sinh viên và người lao động làm việc dưới 18 giờ trong 

tuần hoặc có mức thu nhập ít hơn 1/7 thu nhập trung bình của tất cả thành viên của 

bảo hiểm thất nghiệp cũng không tham gia loại bảo hiểm này [42, tr.33 - 34]. Theo 

qui định của Văn phòng thống kê lao động của Hoa Kỳ, thì những người thất 

nghiệp là những người từ 16 tuổi trở lên trong vòng một tuần thăm dò mà vẫn 

không có công ăn việc làm, đã thực hiện những biện pháp cụ thể để kiếm việc 

trong khoảng 4 tuần trước khi đàm thoại và sẵn sàng đi làm. Những người đang 

chờ gọi lại đi làm ở nơi cũ sau khi bị sa thải hàng loạt hoặc đang chờ được làm ở 

nơi mới sau 30 ngày cũng đều coi là thất nghiệp, không phụ thuộc vào việc họ có 

tích cực đi tìm việc hay không. Những người trước đây không thuộc trong số người 

đi làm, thì chính thức được coi là thất nghiệp nếu họ đang cố gắng đi tìm việc. Mặt 

khác, người nào trước đây đã đi làm, nhưng trong thời điểm hiện tại không đi làm 

và ngừng tìm kiếm công ăn việc làm, thì không được tính là thất nghiệp và do đó 

không có quyền nhận trợ cấp theo chương trình đền bù thất nghiệp [38, tr. 16].  

      Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp của các nước chỉ bó hẹp 

trong phạm vi những người lao động, đó là những người làm công ăn lương trong 

các doanh nghiệp hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan 

nhà nước. Còn công chức Nhà nước, lực lượng vũ trang, những người lao động độc 

lập không có chủ, những người làm thuê theo mùa vụ không thuộc đối tượng tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp. 
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      Căn cứ trên các qui định của ILO về thất nghiệp, cũng như tham khảo kinh 

nghiệm thực tiễn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp của một số nước trên thế giới, tác 

giả luận án cho rằng: Trong giai đoạn trước mắt ở Việt Nam, đối tượng hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp gồm những người lao động làm công ăn lương (có quan hệ lao 

động), có đóng bảo hiểm thất nghiệp, nằm trong giới hạn độ tuổi lao động và bị 

mất việc làm. 

1.2.2.2  Chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

      Rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm thất nghiệp là rủi ro nghề nghiệp, rủi ro việc 

làm. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm sẽ được hưởng 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. So với các chế độ bảo hiểm khác, trợ cấp bảo hiểm  

thất nghiệp phải thoả mãn các điều kiện cần và đủ tức là những điều kiện trước khi 

thất nghiệp, những điều kiện liên quan đến thất nghiệp và những điều kiện phải có 

trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là mức 

trợ cấp thay tiền lương cho người mất việc làm để họ ổn định cuộc sống và có điều 

kiện tham gia vào thị trường lao động.  

       Chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: điều kiện hưởng trợ cấp, mức 

trợ cấp; thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

a) Điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

     Là những qui định của pháp luật mà người lao động phải thoả mãn các điều 

kiện đặt ra mới được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; thông thường bao gồm: 

      + Người tham gia bảo hiểm phải nộp phí bảo hiểm trong một thời gian nhất 

định. Để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, thông thường người lao động 

phải có một quá trình làm việc nhất định và tham gia đóng bảo hiểm trong một thời 

gian tối thiểu. Việc qui định thời gian tối thiểu là bao nhiêu tuỳ thuộc vào mỗi 

nước. Ví dụ: Pháp qui định là 3 tháng trong 12 tháng cuối trước khi thất nghiệp; 

Nhật Bản có 6 tháng tham gia vào hệ thống bảo hiểm trong 12 tháng cuối cùng 

(hoặc 1 năm đóng bảo hiểm trong 2 năm cuối cho các đối tượng lao động bán thời 

gian). Hungari: người lao động đã có ít nhất 48 tháng làm việc trước khi mất việc. 
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Trung Quốc tối thiểu 1 năm tham gia bảo hiểm việc làm, không tự nguyện thôi 

việc…[129]. 

      + Phải đăng ký thất nghiệp, đăng ký tìm việc làm tại cơ quan lao động có thẩm 

quyền do Nhà nước qui định. Để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người 

lao động phải đăng ký với cơ quan dịch vụ việc làm hoặc cơ quan quản lý lao 

động. Chẳng hạn, ở Nhật, người thất nghiệp nhất thiết phải đăng ký tại cơ quan bảo 

đảm việc làm quốc gia, có khả năng và sẵn sàng đi làm nếu nhận được công việc. 

Việc đăng ký phải được làm thường xuyên 4 tuần một lần. Hoặc ở Anh đã đăng ký 

với văn phòng lao động, có năng lực và khả năng làm việc, tích cực tìm việc làm 

và có một bản hợp đồng tìm kiếm việc làm mới nhất [129] …Việc đăng ký này 

giúp cho cơ quan lao động theo dõi, quản lý, kiểm soát được số người thất nghiệp 

cũng như đảm bảo chi trả trợ cấp đúng đối tượng. Ngược lại, thông qua đăng ký 

thất nghiệp người lao động cũng phải chứng minh được họ có khả năng lao động 

và luôn sẵn sàng làm việc khi được giới thiệu việc làm. Thậm chí, người thất 

nghiệp còn phải tham dự các hoạt động tạo nghề mới hoặc đào tạo lại khi cơ quan 

quản lý lao động triệu tập. Một số nước cũng qui định rất cụ thể về việc điều tra 

thu nhập của người hưởng trợ cấp trong thời gian thất nghiệp. Nếu họ có nguồn thu 

nhập nào khác thì đương nhiên không được hưởng trợ cấp. 

      + Thất nghiệp không phải do lỗi của người lao động: trong trường hợp này 

người lao động phải chứng minh được việc thất nghiệp không do lỗi của bản thân 

họ. Các nước đều đưa ra các tiêu chí xác định trường hợp mất quyền hưởng trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp với các lý do như: tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng, vi 

phạm kỷ luật lao động dẫn đến mất việc… 

      + Có sổ bảo hiểm thất nghiệp. Sổ bảo hiểm thất nghiệp là cơ sở pháp lý chứng 

nhận sự tham gia bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bao gồm mức đóng phí 

và thời hạn đóng. 

       Bốn điều kiện nêu trên là những yếu tố bắt buộc phải có đối với người lao 

động khi thụ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 
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b) Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

    Qua nghiên cứu pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của nhiều nước cho thấy: 

Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động (khi mất việc 

làm) nhận được từ cơ quan bảo hiểm thất nghiệp hay cơ quan quản lý lao động chi 

trả trợ cấp. Mức trợ cấp thất nghiệp được hình thành trên cơ sở mức đóng và thời 

gian đóng của người lao động. 

      Về nguyên tắc mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phải thấp hơn mức thu nhập 

của người lao động khi đang làm việc nhưng vẫn phải đảm bảo đời sống tối thiểu 

cho người thất nghiệp. Theo ILO, mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  tối thiểu bằng 

45% thu nhập trước khi thất nghiệp. Thông thường, ở các nước thường thiết kế 

mức hưởng từ 50% đến 60% tiền lương trước khi thất nghiệp. Chẳng hạn:  

      Ở Mông Cổ, Luật về trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (1994) qui định: “Tỷ lệ trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính dựa trên % mức lương hoặc thu nhập bình 

quân 3 tháng cuối của người thất nghiệp và dựa vào thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp nếu thời gian đóng:  Từ 1 đến 5 năm tỷ lệ trợ cấp là 45%; Từ 5 đến 10 năm 

tỷ lệ trợ cấp là 50%; Từ 10 đến 15 năm tỷ lệ trợ cấp là 60%; Từ 15 năm trở lên tỷ 

lệ trợ cấp là 70%. Mức trợ cấp tối thiểu cũng không được thấp hơn 75% mức 

lương tối thiểu do chính phủ qui định” (Điều 3) [128, tr. 76-77]. Tại Nhật mức 

hưởng từ 60% đến 80% mức lương tiền công ngày (tỷ lệ này sẽ cao hơn đối với 

người có thu nhập thấp); 50% đến 80% cho người thất nghiệp trong khoảng độ tuổi 

từ 60 đến 64. Mức trợ cấp tối thiểu ở mức 3.260 yên một ngày (2.610 yên cho đối 

tượng lao động lao động ngắn hạn) và tối đa là 10.900 Yên. Khoản trợ cấp này sẽ 

được trả sau 7 ngày cho đến từ 90 đến 300 ngày tuỳ thuộc vào độ dài của thời gian 

đóng bảo hiểm, tuổi tác, tương lai việc làm và các yếu tố khác [124, tr. 79 - 80]. 

      Tuy nhiên, cũng có nước qui định mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên 

cơ sở mức tiền lương tối thiểu. Như ở thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) mức 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp được cấp phát từ 70% đến 90% mức lương tối thiểu 

trong thành phố. Cụ thể là: 
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      - Thời gian đóng tiền liên tục chưa tròn 5 năm sẽ hưởng 70% của mức lương 

tối thiểu; 

      - Thời gian đóng tiền liên tục tròn 5 năm nhưng chưa được 10 năm sẽ được 

hưởng 75% của mức lương tối thiểu; 

      - Thời gian đóng tiền liên tục tròn 10 năm nhưng chưa được 15 năm sẽ phát 

80% của mức lương tối thiểu; 

      - Thời gian đóng tiền liên tục trên 15 năm nhưng chưa được 20 năm sẽ phát 

85% của mức lương tối thiểu; 

      - Thời gian đóng tiền liên tục trên 20 năm sẽ phát 90% của mức lương tối thiểu 

(Điều 19) [43, tr. 8]. 

      Cũng như Bắc Kinh (Trung Quốc), ở Hà Lan trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

vừa căn cứ vào tiền lương tối thiểu vừa căn cứ vào mức lương cuối cùng trước khi 

bị thất nghiệp. Khác với các nước trên, một số nước mức trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp xác định theo tỷ lệ giảm dần so với tiền lương tháng cuối cùng như ở Cộng 

hoà Séc qui định: “Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được tính bằng 50% tiền lương 

tháng trong suốt 3 tháng làm việc đầu tiên; 40% cho 3 tháng tiếp theo; 60% trong 

trường hợp người lao động phải đào tạo lại” [129, tr. 102]. 

      Ở Hungari mức trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp giảm dần theo thời gian thất 

nghiệp “Người thất nghiệp nhận được 70%lương thực lĩnh cho năm đầu tiên và 

50% cho năm thứ hai” [129, tr. 167]. Chỉ riêng ở Anh là xác định một mức hưởng 

trợ cấp chung cho mọi đối tượng (32,75 bảng/tuần). Ngoài ra, một số nước cũng 

căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh gia đình để xác định mức hưởng trợ cấp như: Bỉ, 

Phần Lan...  

      Ngoài ra, mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn được xác định theo tỷ lệ lũy 

tiến điều hoà, có nghĩa là mức lương thấp thì được hưởng tỷ lệ trợ cấp cao và 

ngược lại. Phương pháp này nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người thất 

nghiệp và tránh tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Các nước thực hiện 

mức trợ cấp này có Áo, Canada và một số nước EU. 
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      Như vậy, quá trình vận dụng của các nước tuy có sự khác nhau nhưng mức trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp thường không cao để khuyến khích người lao động tích 

cực tìm kiếm việc làm. Qua phân tích trên, cho thấy có 3 phương pháp xác định 

mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cơ bản hiện nay mà nước ta có thể tham khảo là:  

      - Phương pháp thứ nhất: Xác định theo một tỷ lệ đồng đều cho tất cả mọi 

người thất nghiệp căn cứ vào mức lương tối thiểu, mức lương bình quân cá nhân 

hay mức lương tháng cuối cùng. 

      - Phương pháp thứ hai: Xác định theo tỷ lệ lũy thoái; những tháng đầu được 

hưởng tỷ lệ cao, những tháng sau tỷ lệ thấp hơn. 

      - Phương pháp thứ ba: Xác định theo lũy tiến điều hoà, những người thuộc 

nhóm lương thấp thì được hưởng tỷ lệ cao và những người ở nhóm lương cao được 

hưởng tỷ lệ thấp. 

      Ngoài ra, có nước còn căn cứ vào số con trong gia đình, lao động trí óc, lao 

động chân tay, thành thị và nông thôn khi xác định mức trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp. 

c) Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

    Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp tối đa phụ thuộc chủ yếu vào yếu 

tố tài chính, vào quỹ bảo hiểm và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp, ngoài ra 

còn phụ thuộc nhiều vào các điều kiện kinh tế - xã hội khác. Trong các thời kỳ mà 

tỷ lệ thất nghiệp thấp, người lao động có khả năng tìm kiếm được việc làm và xuất 

hiện nhiều ngành nghề có mức cầu về lao động dễ hơn, thì thời hạn hưởng trợ cấp 

sẽ hạ thấp xuống. Ngược lại, vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, số người thất 

nghiệp gia tăng thì thời hạn hưởng được kéo dài, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài 

trong phạm vi quĩ bảo hiểm thất nghiệp  có thể chịu được [108, tr. 100]. 

       Công ước số 102 của ILO qui định: “việc chi trả trợ cấp thất nghiệp có thể giới 

hạn ở 13 tuần trong thời kỳ 12 tháng, nếu người được bảo vệ là người làm công ăn 

lương; 26 tuần trong thời kỳ 12 tháng, nếu người được bảo vệ là người thường trú 
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mà các phương tiện sinh sống trong khi trường hợp bảo vệ xảy ra không vượt quá 

giới hạn qui định” (khoản 1 Điều 24). 

      Còn theo Công ước số 168 của ILO thì có thể được “Giới hạn tới 26 tuần cho 

mỗi kỳ thất nghiệp, hoặc tới 39 tuần trong mỗi giai đoạn 24 tháng” (Điều 19). Tuy 

nhiên, ở các nước khác nhau thời gian trả trợ cấp có qui định khác nhau. Thông 

thường ở các nước, thời hạn hưởng khoảng từ 12 tuần đến 52 tuần lễ như: Cộng 

hoà liên bang Đức 13 tuần, Anh 24 tuần, Italia 180 ngày, Canada 36 tuần, Áo 20 

tuần…Tuy nhiên, cũng có một số nước qui định thời gian để hưởng trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp rất chặt chẽ. Chẳng hạn như: Trung Quốc qui định: trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trong vòng 12 tháng nếu người bị thất nghiệp đã 

đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian từ 1 đến 5 năm; những 

người đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 5 đến 10 năm thì hưởng trợ cấp thất nghiệp tối 

đa là 18 tháng. Những người đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 10 năm thì sẽ được 

nhận tối đa là 24 tháng. Khi người lao động lại bị thất nghiệp sau khi đã tìm được 

việc làm thì thời gian đóng góp cho quĩ sẽ được tính toán lại trên cơ sở xem xét 

khoảng thời gian họ đã nhận bảo hiểm thất nghiệp trước đây, tuy nhiên mức tối đa 

cũng không được vượt quá 24
 
tháng [79, tr. 61]. 

      Nghiên cứu trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở các nước cho thấy, mức trợ cấp và 

thời hạn hưởng trợ cấp được các nước quan tâm vì ảnh hưởng của chúng có tính 

hai mặt. Mặt tích cực là trợ giúp kịp thời người thất nghiệp đỡ khó khăn túng quẫn 

trong thời gian mất thu nhập từ lao động và có một khoản tiền tối thiểu để sinh 

sống, chờ có việc làm mới. Mặt tiêu cực là khó cân đối tài chính giữa thu và chi 

bảo hiểm thất nghiệp, dễ gây ỷ lại cho người thất nghiệp kéo dài thời gian hưởng 

bảo hiểm thất nghiệp, nếu định mức trợ cấp và thời hạn hưởng trợ cấp quá cao.  

      Nhìn chung, thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào thời 

gian đóng phí bảo hiểm thất nghiệp nhưng thời hạn hưởng trợ cấp không dài. Tuy 

nhiên, nhiều nước còn qui định một khoảng thời gian tạm chờ chưa được trợ cấp từ 

3 đến 7 ngày (Thuỵ Điển qui định tạm chờ là 6 ngày). Cách qui định này làm giảm 
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nhẹ tài chính cho quĩ bảo hiểm và đơn giản hoá khâu quản lý trong trường hợp thất 

nghiệp ngắn ngày. 

  1.2.2.3 Quỹ  bảo hiểm thất nghiệp 

      Quĩ bảo hiểm thất nghiệp là một quĩ tiền tệ tập trung được hình thành từ sự 

đóng góp của các bên tham gia quan hệ bảo hiểm thất nghiệp  và dùng để chi trả 

trợ cấp cho người lao động khi bị thất nghiệp theo qui định của pháp luật nhằm đưa 

người thất nghiệp sớm trở lại thị trường lao động. Pháp luật điều tiết việc thành lập 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng hai loại qui định: những qui định về đóng bảo hiểm 

và những qui định về quản lý quĩ bảo hiểm. 

      Đa số các nước đang phát triển, việc lập quĩ bảo hiểm thất nghiệp gồm 3 bên: 

người sử dụng lao động, người lao động và Nhà nước. Tuỳ theo điều kiện kinh tế -

xã hội của từng nước mà mỗi quốc gia có qui định về mức độ đóng góp và cách 

thức đóng góp vào quĩ bảo hiểm. Hầu hết các quốc gia qui định mức đóng góp bảo 

hiểm thất nghiệp trong luật tài chính để đảm bảo an toàn và chắc chắn cho quĩ hoạt 

động. Mức độ đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp của các nước trên thế giới là 

không giống nhau (xem phụ lục 2).       

      Quá trình tạo lập quĩ bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước cho thấy, quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp chủ yếu do người sử dụng lao động và người lao động đóng góp, 

trong trường hợp thiếu thì Nhà nước cấp bù (như Cộng hoà liên bang Đức, Pháp, 

Trung Quốc…) hoặc cũng có nước người lao động và người sử dụng lao động 

không phải đóng mà Nhà nước chi toàn bộ (như Úc) hoặc có nước chỉ có người sử 

dụng lao động đóng (như Ba Lan, Nga…). Tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp phụ 

thuộc vào tỷ lệ thất nghiệp. Thời gian hưởng và mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp còn phụ thuộc vào nội dung sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Nếu cố định 

mức hưởng và thời gian hưởng thì tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ phụ thuộc 

trực tiếp vào tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ số giữa người thất nghiệp so 

với lực lượng lao động. Số người thất nghiệp được xác định thông qua điều tra hay 

dựa vào số liệu thống kê những người đã đăng ký thất nghiệp. Nhìn chung, tỷ lệ 
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thất nghiệp thường xuyên dao động, vì thế nó là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ 

đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng như sự hỗ trợ của Nhà 

nước. Sự tham gia của Nhà nước vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp là không thể thiếu, 

bởi vì, thất nghiệp là một vấn đề có tính xã hội rộng lớn. Nhà nước không chỉ ban 

hành pháp luật mà còn trực tiếp đóng góp bằng cách trích một khoản ngân sách 

đáng kể hỗ trợ quĩ bảo hiểm thất nghiệp khi có sự thiếu hụt, bảo toàn giá trị của 

quỹ hoặc đóng góp theo định kỳ vào quỹ. Mặc dù chỉ tham gia đóng góp một phần 

nhưng với tư cách là chủ thể quản lý xã hội, Nhà nước có quyền chi phối toàn bộ 

quĩ thông qua hệ thống pháp luật nhằm khắc phục hậu quả của tình trạng thất 

nghiệp, qua đó góp phần ổn định xã hội. Đặc biệt khi nền kinh tế suy thoái, lạm 

phát, khủng hoảng xã hội, sản xuất ngừng trệ… dẫn đến người lao động thất 

nghiệp hàng loạt, Nhà nước có thể chủ động về tài chính để ứng phó với tình hình 

này, không phải chi cùng lúc một khoản tiền lớn trả trợ cấp cho người lao động bị 

mất việc làm. 

      Mặt khác, nhiều khi lao động thất nghiệp không hẳn do lỗi tại doanh nghiệp 

hay người lao động, mà do Nhà nước có những thay đổi về chính sách hoặc cấp 

vốn sản xuất không kịp thời, không đủ (đối với các công trình trọng điểm có sự 

đầu tư của Nhà nước) hoặc quản lý thị trường kém hiệu quả (buôn lậu, hàng nhập 

khẩu tràn lan bóp chết sản xuất trong nước). Vì vậy, Nhà nước cũng có trách nhiệm 

tham gia đóng góp xây dựng quĩ bảo hiểm thất nghiệp [15, tr. 38]. Nhà nước có thể 

tham gia theo một trong hai hình thức sau:  

      Thứ nhất, Nhà nước đóng góp thường xuyên thông qua việc trích ngân sách hỗ 

trợ quĩ bảo hiểm thất nghiệp. 

      Thứ hai, Nhà nước chỉ tham gia với tư cách là người bảo hộ khi đóng góp của 

người lao động và người sử dụng lao động không đủ bù đắp cho các khoản chi 

hoặc khi quĩ bảo hiểm thất nghiệp có những biến động lớn. 

      Qua kinh nghiệm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở các nước phát triển cũng 

như đang phát triển, có thể thấy bảo hiểm thất nghiệp là một nhánh của chế độ bảo 



67 

hiểm xã hội nhưng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được tạo thành quĩ riêng và gắn bó 

chặt chẽ với các biện pháp thị trường lao động. Việc quản lý quĩ bảo hiểm thất 

nghiệp thường do Bộ Lao động quản lý như: Cộng hoà liên bang Đức, Hoa Kỳ, 

Trung Quốc, Nhật, Hungari, Đan Mạch…Tuy nhiên có nước lại do cơ quan bảo 

hiểm thất nghiệp quản lý như : Pháp…hoặc có nước do cơ quan bảo đảm xã hội 

quản lý như: Hà Lan, Ba Lan…Nhìn chung, đa phần ở các nước hiện nay quản lý 

quĩ bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan lao động đảm nhận. 

     Thất nghiệp là một hiện tượng xã hội diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế 

giới. Thất nghiệp và nghèo đói thường song hành với nhau, là một trong những vấn 

đề lớn mà nhân loại đang rất quan tâm, bởi lẽ thất nghiệp là biểu hiện của sự suy 

thoái về kinh tế và giảm an toàn xã hội. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có 

các chính sách và biện pháp cụ thể để khắc phục và đẩy lùi thất nghiệp. Song, bảo 

hiểm thất nghiệp vẫn luôn được coi là chính sách hữu hiệu nhất, mang tính chất 

chiến lược và lâu dài. Bởi vì, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ dừng lại ở việc đảm 

bảo đời sống cho các cá nhân người thất nghiệp, tạo cơ hội cho họ quay trở lại với 

thị trường lao động mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần ổn định chính trị xã 

hội, tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia. 

  1.2.2.4 Vấn đề giải quyết việc làm cho người thất nghiệp  

      Dù xét ở góc độ nào đều thấy giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết 

việc làm có mối quan hệ rất chặt chẽ. Đó là hai giai đoạn của một quá trình, hai 

mặt của sự thống nhất. 

      Giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết việc làm mặc dù cách thức tổ 

chức thực hiện khác nhau nhưng đều có một mục tiêu chung là hướng về người lao 

động, tạo lập an sinh xã hội thông qua đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của 

người lao động. Nếu chế độ bảo hiểm thất nghiệp là việc bù đắp một phần thu nhập 

cho người lao động thông qua các qui định về mức hưởng trợ cấp, thời gian hưởng 

và quyền của người lao động trong quá trình bảo hiểm, thì giải quyết việc làm 

chính là sự tiếp nối của bảo hiểm thất nghiệp. 
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      Bảo hiểm thất nghiệp còn là một trong những căn cứ quan trọng nhất có ảnh 

hưởng trực tiếp đến chính sách giải quyết việc làm của mỗi quốc gia. Trên cơ sở số 

lượng người thất nghiệp, mức đóng góp thất nghiệp, thời gian thụ hưởng để từ đó 

pháp luật bảo hiểm thất nghiệp có thể đưa ra các định hướng về tạo lập việc làm. 

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp thông qua những chỉ tiêu cụ thể đến cách thức tổ 

chức thực hiện, từ việc dạy nghề, tư vấn việc làm đến việc đưa người lao động trở 

lại thị trường lao động. 

      Mối quan hệ giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết việc làm còn thể 

hiện ở chỗ, giai đoạn này là điều kiện của giai đoạn khác. Giải quyết tốt việc làm 

cho người lao động chính là góp phần giảm thiểu thất nghiệp. Và việc thực hiện 

đầy đủ những qui định về bảo hiểm thất nghiệp cũng góp phần phát triển một thị 

trường lao động lành mạnh. 

      Chế độ bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết việc làm xét ở góc độ pháp lý có 

cùng đối tượng đó là người lao động (ở trạng thái mất việc làm hoặc có việc làm). 

Chính vì thế, khi xây dựng các qui định về giải quyết việc làm cần đặc biệt chú ý 

đến các qui định về bảo hiểm thất nghiệp để có sự tiếp nối hài hoà giữa các nhóm 

qui định nhằm đạt được mục tiêu chung và tạo sự đồng bộ trong tổng thể các qui 

định pháp luật về lĩnh vực an sinh xã hội. 

      Ở các nước phát triển, bảo hiểm thất nghiệp chỉ được coi là một bộ phận của “ 

Bảo hiểm việc làm” và được hỗ trợ bằng những biện pháp “an ninh việc làm” qua 

hệ thống các cơ quan dịch vụ việc làm của Nhà nước. Mục đích của “bảo hiểm  

việc làm” là ngăn chặn thất nghiệp, ổn định điều kiện làm việc, tạo cơ hội việc làm, 

phát triển và hoàn thiện kỹ năng tay nghề của người lao động, đồng thời bù đắp thu 

nhập cho người thất nghiệp để họ duy trì cuộc sống và có điều kiện tìm việc làm 

mới phù hợp. Còn “an ninh việc làm” cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp, bố 

trí việc làm tạm thời, cung cấp  lao động hoặc thông tin về chỗ làm trống. Tất cả 

biện pháp trên nhằm tạo ra bức tường bảo vệ “an ninh xã hội”, ngăn chặn tới mức 
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tối đa tình trạng thất nghiệp và huy động mọi nguồn lực xã hội trợ giúp người thất 

nghiệp tìm được việc làm nhanh nhất. 

      Một trong những nội dung quan trọng nhất của pháp luật về việc làm là quyền 

được làm việc của người dân. Người thất nghiệp thông qua việc vận dụng quyền 

này để có thể kiếm được việc làm và giải phóng khỏi sự lệ thuộc vào bảo hiểm thất 

nghiệp. Trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực này là rất quan trọng, nó giúp 

người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động thông qua một số biện pháp cụ thể 

như: Hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; Hỗ trợ kinh phí đào 

tạo, đào tạo lại cho những người thất nghiệp; Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 

nhận người thất nghiệp vào làm việc; Hỗ trợ kinh phí cho người thất nghiệp tự tạo 

việc làm; Tổ chức việc làm tạm thời cho người thất nghiệp; Thực hiện các hoạt 

động ngăn chặn thất nghiệp như đề xuất chỗ làm việc thêm trong các doanh 

nghiệp, giảm giờ làm, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo lại, nâng cao trình độ 

hiểu biết về pháp luật và kỷ luật lao động. 

      Những phân tích trên cho thấy, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có liên quan chặt 

chẽ đến giải quyết việc làm. Vì vậy, ngày nay các nước phát triển không coi chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp chỉ là biện pháp giải quyết hậu quả của thất nghiệp một cách 

thụ động, mà coi bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách của thị trường lao động 

tích cực. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đơn thuần việc chi trả trợ cấp thất 

nghiệp mà còn thực hiện chức năng thúc đẩy, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, ngăn 

chặn thất nghiệp, bảo vệ việc làm, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người lao 

động, tìm việc làm cho người thất nghiệp. Các hoạt động này gắn liền với thị 

trường lao động, với các hoạt động tạo việc làm. 

1.2.3 Mối quan hệ giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp với chế độ bảo hiểm xã 

hội  

        Quyền được bảo hiểm xã hội là một quyền quan trọng của con người. Bảo 

hiểm xã hội được coi là một công cụ quan trọng để thực hiện và điều chỉnh một 



70 

vấn đề xã hội luôn được đặt ra đối với người lao động nhằm đáp ứng phần nào nhu 

cầu chính đáng của người lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội. 

      Khi nói về bảo hiểm xã hội, ILO cũng đưa ra Công ước 102 (1952) nhằm hoàn 

thiện hệ thống an sinh xã hội trong đó có bảo hiểm xã hội, khuyến nghị các nước 

thành viên phải thực hiện một số chế độ bảo hiểm nhất định. Tại Điều 2 của công 

ước qui định: “Ít nhất là 3 phần trong 9 phần của bảo hiểm xã hội, bao gồm ít nhất 

là một trong các phần: trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tuổi già, trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tàn tật, trợ cấp tiền tuất”. Như vậy, trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội. Với việc ban 

hành và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp cho hệ thống bảo hiểm xã 

hội đầy đủ, toàn diện hơn, quyền lợi của người lao động được quan tâm hơn. Cũng 

có không ít quốc gia đã thành công với chế độ này từ rất sớm. Ví dụ như ở Vương 

quốc Anh, ngay từ năm 1911 đã thông qua Đạo luật quốc gia về bảo hiểm thất 

nghiệp theo loại hình bắt buộc, và là quốc gia đầu tiên áp dụng loại hình bảo hiểm 

này. Tiếp đến Italia, vào năm 1919, là nước thứ hai thực hiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp. Sau đó, trong thập kỷ 20 có thêm một số nước châu Âu. Sang đến đầu năm 

30 có thêm Canada, Hoa Kỳ, Thụy Điển…có thể nói, đây là những quốc gia đầu 

tiên nhận thức đúng đắn về vấn đề thất nghiệp. Họ đã nhanh chóng nghiên cứu để 

ban hành và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp là một nhánh trong hệ thống 

bảo hiểm xã hội. 

      Tuy nhiên, ở một số nước phát triển không coi bảo hiểm thất nghiệp chỉ là một 

biện pháp giải quyết hậu quả của thất nghiệp một cách thụ động mà coi bảo hiểm 

thất nghiệp là một chính sách của thị trường lao động tích cực, không chỉ đơn 

thuần việc chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà phải thực hiện các chức năng 

chủ yếu là thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, ngăn chặn thất nghiệp, bảo 

vệ việc làm, nâng cao năng lực nghề nghiệp cho người lao động, tìm việc làm cho 

người thất nghiệp. Các hoạt động này gắn với thị trường lao động, với các hoạt 

động tạo việc làm. Do vậy, nhiều nước đã ban hành luật việc làm (hay luật bảo 
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hiểm việc làm) thay thế cho luật bảo hiểm thất nghiệp như: Ba Lan, Nhật Bản, Hàn 

Quốc… 

       Cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành, chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

mở rộng khả năng khống chế và khắc phục hậu quả đối với các rủi ro, nó đảm bảo 

duy trì mức sống tối thiểu cho người lao động và ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm 

của các bên tham gia quan hệ lao động. Tuy thế bảo hiểm thất nghiệp còn là một 

chính sách nằm trong hệ thống các chính sách kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. 

Xét về bản chất, cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội khác, bảo hiểm thất nghiệp 

cũng bù đắp những rủi ro cho người lao động trong quan hệ lao động, nhưng bảo 

hiểm thất nghiệp có đối tượng, mục đích, cách thức giải quyết riêng so với bảo 

hiểm xã hội. Những điểm khác nhau cơ bản là: 

      - Về đối tượng, bảo hiểm thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động, có 

sức lao động, bị mất việc làm nhưng luôn sẵn sàng trở lại làm việc. Ngược lại, 

trong bảo hiểm xã hội, đối tượng được hưởng trợ cấp là những người đang làm 

việc và cả những người nghỉ hưu… 

      - Về mục đích, bảo hiểm thất nghiệp trợ giúp tài chính cho người lao động bị 

thất nghiệp để họ sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó mục đích thứ hai không 

kém phần quan trọng là tìm mọi cách đưa người thất nghiệp trở lại với thị trường 

lao động. Trong khi đó bảo hiểm xã hội có mục đích trợ cấp chủ yếu là nhằm bù 

đắp cho người lao động khi gặp phải các trường hợp bị ngừng hoặc bị mất thu 

nhập. 

      - Cách giải quyết, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ dừng ở việc thu và chi tiền 

bảo hiểm mà còn gắn liền với tình trạng cung cầu trên thị trường lao động, với các 

dòng di chuyển lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đòi hỏi phải vừa nhận đăng ký thất 

nghiệp, kiểm tra các điều kiện nhận bảo hiểm thất nghiệp của người đăng ký, vừa  

phải nắm chắc thông tin về thị trường lao động để môi giới, giới thiệu việc làm, 

đào tạo và đào tạo lại nghề hoặc tổ chức việc làm tạm thời cho người thất nghiệp. 

Bên cạnh đó còn thực hiện các chính sách hỗ trợ người thất nghiệp tự hành nghề, 
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hỗ trợ các doanh nghiệp nhận người thất nghiệp vào làm việc. Chỉ khi đã làm đủ 

mọi biện pháp mà vẫn không bố trí được việc làm cho người lao động thì mới trả 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Đây là điểm khác biệt của hoạt động quản lý bảo 

hiểm thất nghiệp so với các loại hình bảo hiểm xã hội khác.  

      - Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp còn liên quan đến nhiều văn bản pháp luật 

khác như: luật lao động, luật doanh nghiệp, luật phá sản, luật việc làm và chống 

thất nghiệp… khác với bảo hiểm xã hội tuy cùng xuất phát từ lĩnh vực xã hội, 

nhưng khi thực hiện lại chủ yếu thuộc lĩnh vực việc làm.  

      Chính vì sự khác nhau này mà hầu hết các nước trên thế giới, bảo hiểm thất 

nghiệp được tổ chức theo một hệ thống riêng độc lập với hệ thống bảo hiểm xã hội   

(các nước EU, OECD), chỉ có một số ít các nước thực hiện như một nhánh của bảo 

hiểm xã hội (Thái Lan, Cộng hoà liên bang Đức…). Một số nước như: Pháp, Tây 

Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đức, Italia, bên cạnh hệ thống bảo hiểm thất 

nghiệp còn có hệ thống trợ cấp thất nghiệp. Có những nước trợ cấp thất nghiệp do 

Tổ chức đại diện của người lao động (công đoàn) thực hiện, vừa do Nhà nước thực 

hiện. Công đoàn thực hiện việc trợ cấp cho thành viên của mình là những người 

lao động làm việc trong các doanh nghiệp không may bị thất nghiệp, còn Nhà nước 

thực hiện với những đối tượng là những người đã hết thời gian hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp nhưng chưa tìm được việc làm và những người chưa đủ điều kiện để 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

1.3 Ý NGHĨA CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TRONG NỀN 

KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

      Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội tồn tại trong nền kinh tế thị 

trường. Ở hầu hết các quốc gia có chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế-xã 

hội khác nhau đều có một tỷ lệ thất nghiệp nhất định (xem phụ lục 3). 

      Cho đến nay, mặc dù kinh tế các nước đã phát triển với những thành tựu rất lớn 

nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn không giảm. Tỷ lệ thất nghiệp bình quân của các nước 

EU là 8,3% và của OECD là 6,6% [111, tr. 28]. Điều này cho thấy thất nghiệp là 
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vấn đề không chỉ có ở các nước nghèo, các nước đang phát triển, mà cả ở những 

nước phát triển nhất và vì vậy nó mang tính toàn cầu, là mối quan tâm của toàn 

nhân loại. Do vậy, ở hầu hết các nước phát triển đã xây dựng hệ thống bảo hiểm 

thất nghiệp để đảm bảo đời sống cho người thất nghiệp. Đồng thời, nhiều nước đã 

áp dụng các biện pháp để đưa người thất nghiệp trở lại làm việc như: đào tạo, đào 

tạo lại, môi giới việc làm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho người thất 

nghiệp tự lập nghiệp, có chính sách bảo vệ chỗ làm việc, chống thất nghiệp, qui 

định chặt chẽ về điều kiện sa thải người lao động. Ngoài chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp, nhiều nước còn có chế độ trợ giúp thất nghiệp trả cho những người thất 

nghiệp chưa đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, hoặc đã hết thời gian 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp. 

      Từ cuối thế kỷ XIX, bảo hiểm thất nghiệp đã xuất hiện, khởi đầu là nguồn tài 

chính của quĩ công đoàn. Dần dần một số chủ doanh nghiệp vì lợi ích của chính họ 

để ổn định đội ngũ công nhân lành nghề đã thành lập quĩ trợ cấp thôi việc, nghỉ 

việc tạm thời, thất nghiệp một phần trong doanh nghiệp. Số người được hưởng hay 

“bảo vệ” chỉ đóng khung trong doanh nghiệp. Về sau một số thành phố, chính 

quyền đứng ra thành lập quĩ bảo hiểm thất nghiệp với phương thức tự nguyện. Với 

phương thức này, quĩ bảo hiểm thất nghiệp chỉ thu hút được những người lao động 

trong phạm vi thành phố đó. Họ là những người có việc làm không ổn định, người 

có thu nhập thấp mới tham gia, dẫn đến quĩ thu không đủ để chi. Ở những thành 

phố mà chính quyền không đứng ra thành lập quĩ bảo hiểm thất nghiệp, thì chính 

quyền tài trợ cho các quĩ bảo hiểm tư nhân, nhất là quĩ công đoàn để tăng thêm 

mức trợ cấp cho người thất nghiệp và đảm bảo an toàn cho quĩ. Để khắc phục tình 

trạng trên và muốn duy trì, phát triển quĩ bảo hiểm thất nghiệp để “bảo vệ” người 

lao động thì một đòi hỏi khách quan là phải mở rộng bảo hiểm thất nghiệp đến tầm 

quốc gia. Vì vậy, những năm đầu của thế kỷ XX, bảo hiểm thất nghiệp được tiến 

hành theo phương thức bắt buộc có sự tham gia của Nhà nước, người lao động và 

người sử dụng lao động, như: nước Anh thực hiện vào năm 1911, Hà Lan: 1916, 
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Tây Ban Nha:1919, Bỉ:1920, Áo:1924, Cộng hoà liên bang Đức, Nam Tư :1927, 

Hoa Kỳ:1935, Italia:1937, Canada:1940, Bồ Đào Nha:1941; Pháp đến năm 1958 

mới thực hiện bảo hiểm bắt buộc; Đan Mạch:1907; Phần Lan:1917; Nhật 

Bản:1947; Ba Lan: 1991; Trung Quốc, Mông Cổ: 1986…đến nay tính sơ bộ trên 

thế giới đã có 69 nước thực hiện bảo hiểm thất nghiệp [129]. 

      Bảo hiểm thất nghiệp có ý nghĩa rất lớn, nó không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo 

đời sống cho cá nhân người thất nghiệp, tạo cơ hội cho họ quay trở lại với thị 

trường lao động mà còn góp phần quan trọng ổn định chính trị, xã hội, tạo nên sự 

phát triển bền vững của mỗi quốc gia. 

    - Về kinh tế, bất kỳ người lao động nào cũng muốn dễ dàng tìm cho mình một 

công việc ổn định, có thu nhập cao, đúng với trình độ, chuyên môn, tay nghề hoặc 

chí ít thì cũng có việc làm, có thu nhập để duy trì cuộc sống của bản thân và gia 

đình ở mức bình thường. Nếu không may vì một lý do nào đó mà họ bị mất việc 

làm thì điều này sẽ gây khó khăn về tài chính. Người lao động mất thu nhập, mất 

phương tiện sinh sống. Lúc này cuộc sống của họ không chỉ dừng lại ở những khốn 

khó về kinh tế mà thậm chí còn cả những khốn khó, bất hạnh, trầm uất về tinh 

thần. Hơn bao giờ hết, họ cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng, sự chia sẻ khó khăn 

để vượt qua hoạn nạn. Bảo hiểm thất nghiệp chính là “bà đỡ” về kinh tế, giúp họ 

giữ được trạng thái cân bằng về tâm lý, hạn chế những “cú sốc” về tinh thần. Như 

đã nói, bảo hiểm thất nghiệp có hai chức năng chủ yếu: chức năng bảo vệ và chức 

năng khuyến khích. Với chức năng bảo vệ, bảo hiểm thất nghiệp chính là khoản 

tiền được sử dụng để giúp người lao động có được một cuộc sống tương đối ổn 

định sau khi bị mất việc. Với chức năng khuyến khích, bảo hiểm thất nghiệp kích 

thích người thất nghiệp tích cực tìm việc làm và sẵn sàng làm việc. Qua hai chức 

năng này có thể thấy bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có ý nghĩa đối với người lao 

động mà còn có ý nghĩa đối với người sử dụng lao động và Nhà nước. “Bảo hiểm 

thất nghiệp còn đóng vai trò làm thăng bằng trong nền kinh tế, là liều thuốc “hạ 

nhiệt” sự căng thẳng xã hội do tình trạng thất nghiệp gây ra” [4, tr. 88]. Dưới tác 
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động của các qui luật khách quan, do sự biến động không ngừng của thị trường lao 

động, thất nghiệp đã trở thành hiện tượng phổ biến của các nước theo mô hình kinh 

tế thị trường. Vì vậy, thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp được coi là một trong 

những biện pháp hữu hiệu để giải quyết nạn thất nghiệp, góp phần vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

   - Về chính trị, xã hội, bất kỳ một quốc gia nào, vào thời gian nào cũng tồn tại 

một đội quân thất nghiệp tuy mức độ và tỷ lệ là khác nhau. Thường trong giai đoạn 

hưng thịnh của nền kinh tế thì tỷ lệ thất nghiệp thấp còn trong giai đoạn khủng 

hoảng tỷ lệ này sẽ cao. Chính vì thế, thất nghiệp là chủ đề được nêu ra trong các 

cuộc tranh luận chính trị và bất kỳ một chính trị gia nào khi tranh cử cũng đưa vấn 

đề hạn chế thất nghiệp trong chương trình nghị sự. Hầu hết các nước có nền kinh tế 

thị trường phát triển đều có pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp để điều chỉnh các 

quan hệ xã hội trong lĩnh vực này và coi đó là một trong những chính sách xã hội 

cơ bản nhất của quốc gia. Nếu có chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạo ra sự ổn định 

về mặt xã hội và ngược lại, nếu không có sẽ làm cho xã hội phát sinh nhiều tiêu 

cực, mất ổn định. Một trong những  nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là do thiếu 

việc làm và thất nghiệp gây nên. Người xưa có câu: “nhàn cư vi bất thiện”, khi 

không có việc làm con người ta sẽ lao vào những vòng xoáy của xã hội như: cờ 

bạc, rượu chè, nghiện hút, đĩ điếm, trộm cắp…Sở dĩ, thất nghiệp là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội là vì thất nghiệp thường làm cho con 

người bị bần cùng hoá. 

      Khi người lao động bị mất việc làm, thất nghiệp sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến 

tinh thần, thái độ, tâm lý. Để góp phần hạn chế những hành vi tiêu cực có thể xảy 

ra khi người lao động bị mất việc làm, chế độ bảo hiểm thất nghiệp một mặt giúp 

đỡ họ ổn định cuộc sống thông qua việc trả trợ cấp thất nghiệp, mặt khác tạo cơ hội 

để họ có thể tiếp tục tham gia thị trường lao động. Rõ ràng, với chế độ này là chỗ 

dựa về mặt vật chất và tinh thần cho người lao động khi lâm vào tình trạng mất 

việc làm, góp phần giữ gìn sự ổn định xã hội.  
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   - Về pháp lý, nếu nhìn nhận bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ trong hệ thống 

bảo hiểm xã hội thì sự ra đời của chế độ này làm cho quyền được bảo hiểm của con 

người được nâng lên một bước. Việc xây dựng và tiến tới hoàn thiện pháp luật bảo 

hiểm xã hội là việc làm hết sức cần thiết, đây cũng là một trong những quyền cơ 

bản của con người. Trong Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên hiệp quốc thông 

qua năm 1948, có đoạn: “Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội có 

quyền được hưởng bảo hiểm xã hội. Quyền đó được đặt trên cơ sở thoả mãn các 

quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá cần cho nhân cách và sự tự do phát triển của 

con người…”. Điều 25 có ghi: “Mỗi người có quyền có một mức sống cần thiết 

cho việc giữ gìn sức khoẻ bản thân và gia đình, có quyền được bảo đảm trong 

trường hợp thất nghiệp”. Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội cũng là một trong 

những quyền cơ bản của công dân được qui định ở hầu hết trong Hiến pháp của các 

quốc gia trên thế giới. Nhìn vào hệ thống pháp luật bảo hiểm xã hội, và thông qua 

các chế độ trợ cấp, có thể đánh giá phần nào tính chất ưu việt của một chế độ xã 

hội. 

      Việc làm và giải quyết việc làm nhằm hạn chế thất nghiệp cũng là một phạm 

trù thuộc quyền con người, một vấn đề có tính pháp lý quốc tế sâu sắc: “Tự do 

thoát khỏi nỗi sợ hãi về đói nghèo đã được tuyên bố như là khát vọng cao cả nhất 

của loài người” [65, tr. 62]. “Mọi người đều có quyền làm việc, tự do chọn nghề, 

được có những điều kiện làm việc thuận lợi và chính đáng và được bảo vệ chống 

lại thất nghiệp” (Điều 23) [65, tr. 67]. Ông Rơ nê Đuy-mông, một chuyên gia 

người Pháp trong cuốn “Một thế giới không thể chấp nhận được” đã nói: “Đối với 

tôi, dù mầu sắc chính trị thế nào, quyền đầu tiên của con người là quyền được 

sống, quyền được ăn, sinh ra từ quyền được làm việc; nếu con người bị khai trừ ra 

khỏi xã hội hiện đại, bị tước quyền được làm việc là một hình thức ám sát trá 

hình”.  

      Như vậy, quyền được bảo hiểm xã hội, quyền được làm việc là một trong 

những quyền cơ bản con người. Nó không những được qui định ở pháp luật quốc 
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gia mà còn được ghi nhận trong pháp luật quốc tế. Sự ra đời của chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp là một biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho các quyền cơ bản của con 

người, quyền công dân trở thành hiện thực.    

 

Kết luận chƣơng 1        

      Thị trường sức lao động là một bộ phận cấu thành, hệ quả tất yếu của nền kinh 

tế thị trường, sự phát triển của thị trường sức lao động ảnh hưởng đến quá trình 

phát triển kinh tế và ngược lại. Vì vậy, tìm hiểu bản chất và sự vận động của thị 

trường sức lao động là hết sức cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Với quan 

niệm thị trường sức lao động là nơi thực hiện các quan hệ xã hội giữa người bán 

sức lao động và người mua sức lao động, thông qua các thoả thuận về giá cả và các 

điều kiện làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động (văn bản hoặc bằng miệng) thì 

muốn lao động trở thành hàng hoá theo C. Mác phải thoả mãn hai điều kiện: 1/ 

Người lao động tự do về thân thể và tự nguyện ký hợp đồng bán sức lao động; 2/ 

Người lao động không có tư liệu sản xuất hay vốn. Trong giai đoạn chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay thị trường sức lao 

động đã và đang hình thành và có những đặc điểm sau: Cung lớn hơn cầu cả về qui 

mô lẫn cơ cấu; Mang tính tự phát và chia cắt, mối quan hệ cung cầu còn lỏng lẻo; 

Đang trong quá trình hình thành và chuyển đổi mạnh. Những đặc điểm này tác 

động mạnh mẽ đến việc làm và thất nghiệp ở nước ta những năm gần đây cũng như 

trong tương lai. 

      Thất nghiệp là một hiện tượng kinh tế - xã hội, là một trong những dấu hiệu 

đặc trưng của nền kinh tế thị trường, tuy nhiên thất nghiệp là một hiện tượng phức 

tạp với những biểu hiện đa dạng, phong phú trên các bình diện kinh tế, xã hội, 

pháp lý. Vì vậy, ở những góc nhìn khác nhau người ta đã đưa ra khái niệm về thất 

nghiệp không hoàn toàn giống nhau. Trên quan điểm pháp lý thì thất nghiệp được 

hiểu là hiện tượng những người lao động bị mất việc làm, quan hệ lao động bị 

chấm dứt, có nhu cầu lao động và đang tích cực tìm việc. Như vậy, dấu hiệu nội 
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dung của thất nghiệp là người lao động bị mất việc làm, không còn thu nhập, có 

nhu cầu lao động và đang tích cực tìm kiếm việc làm, dấu hiệu hình thức (pháp lý) 

là quan hệ lao động (giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua 

hợp đồng lao động) bị chấm dứt. Với cách hiểu này thì khái niệm thất nghiệp hẹp 

hơn khái niệm người không có việc làm và cũng rất khác với khái niệm người thất 

nghiệp tuy có cùng cơ sở và một số điểm chung nhưng lại là quan hệ giữa cái 

chung “thất nghiệp” với cái riêng “người thất nghiêp”. 

      Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế - xã hội có bản chất là người lao động bị mất 

việc làm, quan hệ lao động bị chấm dứt nhưng trên những tiêu chí khác nhau 

chúng ta có thể phân chia thành những loại thất nghiệp khác nhau. Đó là: thất 

nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện; thất nghiệp tạm thời, thất 

nghiệp tiềm tàng và thất nghiệp dai dẳng; thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp chu 

kỳ…Việc phân loại thất nghiệp này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước đối với từng loại. Thất nghiệp diễn ra luôn 

để lại những hậu quả lớn cả về chính trị, kinh tế và xã hội. Do vậy, các nước đã áp 

dụng nhiều biện pháp để hạn chế và đẩy lùi thất nghiệp. Có các biện pháp mang 

tính tình thế như: Chính sách về dân số, giảm tuổi nghỉ hưu, tăng cường đầu tư cho 

nền kinh tế…Bên cạnh đó, cũng có những biện pháp, chính sách mang chiến lược 

lâu dài như: trợ cấp thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp. 

     Chế độ bảo hiểm thất nghiệp, dưới góc độ pháp lý là tổng hợp các qui định của 

Nhà nước để điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội hình thành trong lĩnh vực bảo 

đảm trợ cấp nhằm ổn định đời sống cho người lao động khi bị mất việc làm và 

đang có nhu cầu tìm việc, cũng như bao gồm một số biện pháp giúp người thất 

nghiệp trở lại với thị trường lao động. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp là một bộ phận 

cấu thành không tách rời trong hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội nói riêng và 

chế độ an sinh xã hội nói chung. Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp còn là một trong 

những chế độ bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động và người sử dụng lao 

động. Nội dung của chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp gồm hai nhóm lớn: Thứ 
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nhất, là những chế độ đảm bảo tạm thời đời sống cơ bản của người thất nghiệp (ăn, 

mặc, ở, đi lại) giúp họ có thể tồn tại và duy trì khả năng lao động; Thứ hai, chế độ 

hỗ trợ để người thất nghiệp có thể nhanh chóng tìm được việc làm, như: giới thiệu 

việc làm, tái đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp…Với những nội dung này thì bảo 

hiểm thất nghiệp khác với các loại bảo hiểm xã hội khác và mang tính bắt buộc đối 

với cả người lao động và người sử dụng lao động. Chính vì vậy, các Nhà nước đều 

áp dụng chế tài đối với chủ lao động không thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.  

      Ở Việt Nam từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, vấn đề thất nghiệp đã 

được thể hiện rất rõ trong thực tế và được khẳng định qua các số liệu điều tra, 

thống kê. Do đó, việc xây dựng, ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta là 

tất yếu và cần thiết, tuy nhiên đây là công việc khó khăn và phải dựa trên những 

căn cứ khoa học để chế độ đó phù hợp với thực tiễn khách quan, góp phần giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. 

Chương 2 

 CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM VÀ SỰ CẦN 

THIẾT KHÁCH QUAN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở 

VIỆT NAM 

2.1 CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM TRONG 

THỜI KỲ KINH TẾ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG 

       Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan hệ lao động được biểu hiện thông 

qua hình thức tuyển dụng vào biên chế suốt đời, dưới dạng chủ yếu là quan hệ trực 

tiếp giữa Nhà nước và người lao động. Thực hiện nguyên lý này, Nhà nước đã đảm 

bảo (về mặt hình thức) cho mọi công dân có chỗ làm việc và trả lương, các khoản 

bảo hiểm xã hội cũng như các chế độ khác. Quyền được lao động đồng thời cũng là 

nghĩa vụ thiêng liêng cao cả. Người nào đến tuổi lao động, có sức khoẻ mà không 

chịu lao động thì bắt buộc lao động. 

      Như vậy, về mặt pháp lý vấn đề giải quyết việc làm là trách nhiệm của Nhà 

nước đối với mọi công dân đến tuổi lao động. Thanh niên lớn lên học xong một 
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khoá chuyên nghiệp là được phân bổ đến nơi làm việc. Các xí nghiệp, công ty của 

Nhà nước được giao kế hoạch sản xuất, giao nộp sản phẩm và được phân bổ chỉ 

tiêu sử dụng lao động. Nói đến “thất nghiệp” là một điều kiêng kỵ, xa lạ với chế độ 

tốt đẹp xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt nó được quan niệm như không thuộc bản chất 

của chủ nghĩa xã hội và chỉ tồn tại dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, là bạn đồng hành 

của chủ nghĩa tư bản. Quan niệm này xuất phát từ luận điểm và nguyên lý của chủ 

nghĩa xã hội: Mọi công dân đều có quyền làm việc, có nghĩa vụ phải làm việc và 

Nhà nước sẽ đảm bảo đầy đủ chỗ làm việc cho người lao động. Thuật ngữ “thất 

nghiệp” coi như một cái gì đó xa lạ trong chủ nghĩa xã hội nói chung và ở nước ta 

nói riêng. 

      Nhìn lại quá trình phát triển kinh tế trong những năm tháng đã qua, có thể thấy 

rằng, nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội với 80% dân 

số làm nghề nông; kinh tế phát triển trên nền kế hoạch hoá tập trung cao độ. Các xí 

nghiệp luôn luôn có kế hoạch sản xuất mà không thể phá sản, không thể giải tán. 

Người lao động với chế độ biên chế nhà nước “suốt đời” chỉ có “vào” chứ không 

có “ra”, cho nên vấn đề mất việc làm hầu như không xảy ra, trừ một số trường hợp 

bị xử lý kỷ luật lao động ở mức buộc thôi việc...Một đặc điểm nữa rất quan trọng là 

trong thời kỳ này, chúng ta vừa sản xuất vừa chiến đấu. Do đó, việc xây dựng một 

đội ngũ lao động hùng hậu làm hậu thuẫn cho những người ra mặt trận là trách 

nhiệm của xã hội.  

       Từ năm 1975-1985, trong điều kiện nền kinh tế cực kỳ khó khăn, nhưng các 

ngành kinh tế quốc dân đã thu hút thêm 4 triệu lao động. Song hạn chế cơ bản của 

thời kỳ này là chưa làm tốt trong việc thực hiện chính sách lao động việc làm nói 

riêng, đã đồng nhất công bằng xã hội với bình quân chủ nghĩa, chưa đảm bảo hài 

hoà giữa cống hiến và hưởng thụ. Theo quan niệm lúc bấy giờ, mọi người đều nghĩ 

rằng chỉ có việc làm ở khu vực nhà nước mới là công việc chính đáng [53, tr. 19 - 

20]. Tư duy theo kiểu “biên chế nhà nước suốt đời” đã ăn sâu trong nếp nghĩ của 

người Việt Nam, tạo cho người lao động tâm lý ỷ lại vào Nhà nước, thờ ơ với kết 
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quả lao động của mình, không quan tâm đến năng suất, chất lượng và hiệu quả lao 

động. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân đẩy nền kinh tế - xã hội vào 

tình trạng trì trệ, kém phát triển vào những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ XX. 

      Trong bối cảnh trên, tình trạng thiếu việc làm, tổng thu nhập quốc dân thấp 

hoặc không có thu nhập của người lao động xảy ra thường xuyên và ngày càng 

trầm trọng. Nền kinh tế xã hội phát triển thấp, đời sống nhân dân, nhất là người lao 

động trong biên chế nhà nước vô cùng khốn khó, nhiều người tự “phá rào” để giải 

thoát, tự cứu mình, tìm việc làm ngoài thị trường tự do. 

      Ở nông thôn, nơi tập trung gần 80% dân số và trên 70% lao động, do cơ cấu 

kinh tế và cơ cấu lao động lạc hậu, chủ yếu kinh tế tự cung tự cấp và thuần nông, 

nên tình trạng thiếu việc làm là phổ biến. Đất canh tác ngày càng bị thu hẹp nên sự 

dư thừa lao động khá lớn từ 30% đến 40% [85, tr. 88]. Tình hình nói trên tạo ra sức 

ép nặng nề về việc làm. 

      Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, hình thức sử dụng lao động theo kiểu 

“biên chế suốt đời” đã trở thành một phạm trù xã hội, và gắn kết với một hệ thống 

chính sách xã hội đặc biệt. Người lao động trong biên chế nhà nước thường yên 

tâm làm việc suốt đời, trừ trường hợp là do chuyển đổi công việc chưa có việc làm 

ngay, do sức khoẻ yếu, bị kỷ luật, do xí nghiệp không có nhu cầu. Những người 

không có việc làm ở thời kỳ này chủ yếu là người đến tuổi lao động, đang tìm việc 

làm. Tuy chưa hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhưng ở giai đoạn này Nhà 

nước ta cũng ban hành các chế độ đối với người thôi việc nhằm đảm bảo quyền lợi 

cho người lao động. 

      Ngày 1/10/1945 Bộ Lao động đã ban hành Nghị định số 01 về thời hạn báo 

trước thải hồi nhân công. Theo Nghị định này, người sử dụng lao động (xưởng kỹ 

nghệ, các nhà thương mại) muốn sa thải công nhân làm việc cho mình phải báo 

trước khoảng thời gian 1 tháng và người công nhân muốn thôi việc cũng phải báo 

trước. Tiếp đó là Nghị định số 02 ngày 12/3/1947 của Bộ Lao động qui định về 

tiền phụ cấp cho các công nhân bị thải hồi. Người lao động bị thải hồi được người 
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sử dụng lao động trả một khoản tiền phụ cấp là 50 đồng với điều kiện họ đã làm 

việc cho chủ từ một năm trở lên: Đây chính là hình thức sơ khai của chế độ bảo 

hiểm xã hội ngày nay mà giai đoạn đầu là từng doanh nghiệp chi trả. 

      Ngày 12/3/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 29/SL qui định 

những sự giao dịch về việc làm công, giữa các chủ nhân Việt Nam hay người ngoại 

quốc và các công nhân Việt Nam tại các xưởng kỹ nghệ hầm mỏ, thương điếm và 

các nhà làm nghề tự do. Theo Điều 80 của Sắc lệnh này thì việc chủ sử dụng lao 

động phải trả phụ cấp thâm niên cho công nhân bị thải hồi, trừ trường hợp tự ý xin 

thôi ra làm một cơ sở khác hay ra kinh doanh để lợi riêng cho mình hoặc bị thải hồi 

vì đã phạm một trọng tội về hình luật. “Công nhân đã làm được 15 năm trở lên xin 

thôi việc để dưỡng lão, công nhân xin thôi việc vì yếu sức khoẻ được thầy thuốc 

công nhận hay Chính phủ công nhận cũng được hưởng phụ cấp nói trên,…” (Điều 

81). Ngoài ra, mức trợ cấp được tính đối với “Công nhân đã làm với chủ được 1 

năm trở lên thì cứ tính mỗi năm (12 tháng) ít nhất được 50 đồng. Người nào làm 

kém một năm không được phụ cấp này” (Điều 84). Riêng đối với công nhân đã 

làm việc từ trước ngày ban hành Sắc lệnh 29/SL thì thời gian hưởng “phụ cấp 

không quá 10 năm thâm niên” (Điều 86). 

      Đây chính là “đạo luật“ quan trọng đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng 

hoà, trong đó đã đề cập một cách toàn diện những vấn đề pháp lý cốt lõi của pháp 

luật lao động như: mối quan hệ chủ thợ, các trường hợp bị thải hồi, trợ cấp thôi 

việc… 

      Ngày 20/5/1950 và ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 

76/SL và Sắc lệnh số 77/SL, ban hành Qui chế công chức và Qui chế công nhân. 

Khác với Sắc lệnh 29/SL, hai Sắc lệnh này bắt đầu chuyển sang điều chỉnh quan hệ 

lao động mới, đó là quan hệ lao động trong khu vực Nhà nước. Sắc lệnh 76/SL qui 

định: “Công chức phải thôi việc hay về hưu vì thiếu sức khoẻ được hưởng một 

khoản trợ cấp tính theo số năm làm việc, mỗi năm một tháng lương và phụ cấp gia 

đình…Số tiền trợ cấp không được quá sáu tháng lương kể cả phụ cấp gia đình” 
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(Điều 84). Hơn nữa, để đảm bảo quyền lợi cho công chức khi chưa đủ thời gian 

hưởng hưu bổng, Điều 83 Sắc lệnh 76/SL còn qui định: “Công chức phải thôi việc 

vì thiếu sức khoẻ…nếu chưa đủ niên hạn hưởng hưu bổng, công chức được hoàn 

lại số tiền đóng góp vào quỹ hưu bổng”. Cũng như công chức, Sắc lệnh 77/SL qui 

định “Công nhân thôi việc vì thiếu sức khoẻ được hưởng một khoản tiền trợ cấp 

tính theo số năm làm việc. Trợ cấp mỗi năm bằng một tháng lương gồm cả phụ cấp 

gia đình, nhưng tổng số không được quá 6 tháng lương gồm cả phụ cấp gia đình” 

(Điều 35). Hay trong Điều 36: “Những công nhân đã làm việc trên một năm mà bị 

thải hồi vì thiếu năng lực sẽ được hưởng một khoản trợ cấp tính bằng hai tháng 

lương cộng với phụ cấp gia đình”. Đây có thể coi là những qui định pháp lý đầu 

tiên về vấn đề trợ cấp thôi việc ở nước ta. 

      Đến năm 1964, trong thông tư số 88/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

ngày 1/10/1964 đã qui định cụ thể về quyền được hưởng trợ cấp thôi việc của 

người lao động trong các trường hợp: cơ quan, xí nghiệp do yêu cầu kiện toàn tổ 

chức, giảm nhẹ biên chế hoặc hết việc phải giải thể, không sắp xếp cho họ tiếp tục 

công tác ở cơ quan, xí nghiệp khác được. Hoặc trong trường hợp công nhân viên 

chức xin thôi việc có lý do chính đáng. Mức trợ cấp thôi việc đối với các trường 

hợp này chia làm ba loại:  

      Thứ nhất, Công nhân viên chức làm việc liên tục từ trước ngày 20/7/1954 đến 

ngày thôi việc, cứ mỗi năm làm việc tính trợ cấp bằng 50% của một tháng lương kể 

cả phụ cấp thường xuyên và trợ cấp con (nếu có). 

      Thứ hai, Công nhân viên chức làm việc từ sau ngày 20/7/1954 liên tục cho đến 

ngày thôi việc (kể cả những người làm việc trước ngày 20/7/1954 nhưng đã thôi 

việc, được tuyển dụng lại sau ngày đó) mức độ trợ cấp cũng tính như trên nhưng 

nhiều nhất cũng không quá 5 tháng lương và ít nhất cũng được 50% của một tháng 

lương kể cả phụ cấp thường xuyên và trợ cấp con. 

      Thứ ba, Khi công nhân viên chức thôi việc, nếu sức khoẻ suy yếu thì không kể 

là làm việc từ trước hay sau ngày 20/7/1954 được trợ cấp thêm một khoản tiền 
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bằng từ nửa tháng đến 3 tháng lương (kể cả phụ cấp thường xuyên và trợ cấp con) 

nhưng số tiền trợ cấp tính theo thời gian công tác của người đó. 

      Ngoài khoản trợ cấp thôi việc, người lao động không được hưởng bất cứ một 

chế độ nào khác. Qui định trong Thông tư số 88, trong nhiều trường hợp trợ cấp 

thôi việc cũng giống với chế độ trợ cấp hưu trí hiện hành. Thông tư này thay thế 

các qui định trước đây về trợ cấp thôi việc đối với công nhân viên chức Nhà nước.  

      Từ những năm sau 1970 trong số những người lao động thôi việc do cơ quan xí 

nghiệp chấn chỉnh lại tổ chức sản xuất và tinh giảm bộ máy quản lý, mức trợ cấp 

đối với người thôi việc được nâng lên bằng một tháng tiền lương kể cả phụ cấp 

thường xuyên và phụ cấp con cho mỗi năm làm việc theo qui định tại Thông tư số 

88/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/10/1964 về chế độ trợ cấp thôi việc. 

      Những qui định về trợ cấp thôi việc thời kỳ này là những văn bản pháp lý quan 

trọng, tạo ra những tiền đề cho các qui định sau này, đã góp phần bảo vệ lợi ích 

người lao động, bảo vệ sản xuất, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, khi nền kinh tế nước ta 

chuyển sang cơ chế thị trường, sản xuất kinh doanh đã có bước phát triển cả về số 

lượng và chất lượng, nhiều nhà máy xí nghiệp mọc lên, người lao động được thu 

hút ngày một nhiều vào làm việc và tình hình việc làm, quan hệ lao động đã có 

những bước chuyển tích cực thì qui định này đã không còn phù hợp, cần được thay 

thế. 

 2.2 CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM TRONG 

NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 

    2.2.1 Tình hình thất nghiệp 

      Trong nền kinh tế thị trường, thất nghiệp là vấn đề mà tất cả các quốc gia đều 

phải đương đầu, dù là nước công nghiệp phát triển hay các nước đang phát triển. 

Trong những năm gần đây, tốc độ gia tăng số người đi tìm kiếm việc làm đã vượt 

xa số việc làm mới được tạo ra mỗi năm. Ngày 12/10/1999 được chọn là “Ngày 

dân số thế giới đạt 6 tỷ người”, thì cũng là lúc Chính phủ các nước đang phải đối 
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mặt với nhiều vấn đề hết sức bức xúc trong đó có vấn đề thất nghiệp. Hiện nay tỷ 

lệ thất nghiệp theo khu vực trên thế giới có xu hướng gia tăng (xem phụ lục 4).                                           

      Khi chuyển sang cơ chế thị trường, nền kinh tế nước ta đã đạt được những 

thành tựu đáng kể, điểm nổi bật nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và tương đối 

ổn định, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt và từng 

bước nâng cao…Tuy nhiên, những mặt trái của nền kinh tế thị trường đã bộc lộ 

khá rõ, đặc biệt là tình trạng thất nghiệp tăng lên nhiều, nếu năm 1989, tỷ lệ thất 

nghiệp ở nước ta là 5,73% thì đến năm 1999 là 7,40%. Cùng với sự tăng trưởng 

của nền kinh tế, từ năm 2000 trở lại đây thất nghiệp ở nước ta  có xu hướng giảm 

(xem phụ lục 5). 

      Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp cũng khác nhau giữa thành thị và nông thôn; đồng 

thời lại có sự chênh lệch lớn giữa các vùng trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, nếu 

phân tích đầy đủ các hình thức thất nghiệp (như đã trình bày), tình trạng thất 

nghiệp ở nước ta có những hình thức và biểu hiện rất khác nhau. Nếu tính cả số lao 

động “thất nghiệp ẩn” như: về hưu non, trợ cấp một lần, thu nhập thấp của người 

lao động thì tỷ lệ thất nghiệp còn cao hơn nhiều. Có thể nói, tình trạng thất nghiệp, 

thiếu việc làm đang là vấn đề rất bức xúc hiện nay đối với nước ta. Trong bối cảnh 

toàn cầu hoá và nước ta tham gia tự do hoá thương mại ở khu vực và tiến tới toàn 

cầu thì thị trường lao động của nước ta càng diễn biến phức tạp (xem phụ lục 6).  

a) Thất nghiệp ở khu vực thành thị 

    Tình hình thất nghiệp ở thành thị diễn ra khá phức tạp (xem phụ lục 7). Tỷ lệ 

thất nghiệp có sự chênh lệch lớn giữa các vùng. Vùng đồng bằng sông Hồng là 

vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất gần 7%; Tây Nguyên có tỷ lệ thất nghiệp thấp 

nhất xấp xỉ khoảng 5%. Mức chênh lệch về tỷ lệ thất nghiệp giữa hai vùng này 

khoảng 2%. Ngoài ra, một số thành phố lớn, khu công nghiệp tập trung như: Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, tình hình thất 

nghiệp khá nghiêm trọng. Năm 2004, trong số tám vùng trong cả nước, vùng có tỷ 

lệ thất nghiệp cao nhất là Đồng bằng sông Hồng (6,03%); tiếp đến là vùng Đông 



86 

Nam Bộ (5,92%); Duyên hải Nam Trung Bộ (5,70%); thấp nhất là Tây nguyên 

(4,53%). Các vùng còn lại dao động từ 5,03% đến 5,30%. So với năm 2003, trừ 

vùng Tây Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ có tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành 

thị tăng nhẹ, còn các vùng khác đều giảm, nhưng mức giảm nói chung rất ít. Ở các 

tỉnh, thành phố lớn, tỷ lệ thất nghiệp đều giảm. Tuy nhiên, vẫn còn bốn tỉnh, thành 

phố [118, tr. 55] có tỷ lệ thất nghiệp khá cao (trên 6,0%) là Hải Phòng, Hà Nội, 

Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. 

      Trong số lao động thất nghiệp ở các thành thị, tỷ lệ cao nhất rơi vào nhóm 

người trẻ tuổi từ 15-24 tuổi và nhóm tuổi từ 25-34. Số người này chủ yếu là học 

sinh phổ thông chưa tốt nghiệp, sinh viên trung học và đại học ra trường muốn có 

việc nhưng không tìm được việc làm [1, tr. 51]. Mức độ nghiêm trọng của tình 

trạng thất nghiệp này cũng được chỉ rõ trong báo cáo của Viện nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung ương (2003), đó là số lượng người thất nghiệp ở độ tuổi 15-24 và 25-

34 chiếm tương ứng 74,9% và 62% số người thất nghiệp cả nước so với năm 2001 

và 2002. Nói chung, tình hình thất nghiệp của thế hệ trẻ là mối quan tâm lớn đối 

với xã hội cũng như các nhà làm luật vì nó là nguyên nhân dẫn đến ma tuý, cờ bạc 

và các tệ nạn xã hội khác. Quá trình xây dựng pháp luật bảo hiểm thất nghiệp nên 

chăng phải chú ý đảm bảo sự chuyển đổi thông thoáng hơn từ đi học sang làm việc 

như học việc, học nghề, xây dựng các trung tâm giới thiệu việc làm có hiệu quả là 

rất cần thiết. Theo nghiên cứu của  Phạm Xuân Nam:  “Nếu như tỷ lệ chưa có việc 

làm của cả nước là 6,0% thì ở các khu vực thành thị, tỷ lệ này tăng lên tới 9 - 10%, 

thậm chí có nơi lên tới 12%. Trong số người chưa có việc làm thì 80% thuộc lứa 

tuổi thanh niên, mà phần lớn là những người chưa có tay nghề, thiếu vốn để tổ 

chức làm ăn. Một bộ phận người bị mất việc làm từ khu vực nhà nước (do tinh 

giảm biên chế), bộ đội xuất ngũ, lao động từ nước ngoài trở về…” [85, tr. 87 - 88]. 

      Căn cứ vào sự đánh giá của các chuyên gia, một nước có tỷ lệ thất nghiệp dưới 

3% là bình thường, từ 4% - 7% là cao và trên 9% là có xáo trộn nghiêm trọng, thì 

tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta là đáng báo động. Bởi lẽ, trong khu 
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vực thành thị, theo chúng tôi, thiếu việc làm tồn tại dưới dạng khác nhau như: làm 

công việc có năng suất thấp, hoặc làm việc chỉ nhằm có thu nhập để sống nhiều khi 

dưới mức sống tối thiểu, hoặc biên chế quá cồng kềnh trong cơ quan, doanh nghiệp 

nhà nước.  Sức ép về việc làm và mặt trái của kinh tế thị trường đã làm nảy sinh 

nhiều vấn đề xã hội phức tạp và bức xúc, ảnh hưởng không tốt đến phát triển 

nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá. 

b) Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn 

    Ở nông thôn, tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng của dân số hoạt động kinh tế 

thường xuyên mới đạt trên 70%. Năm cao nhất cả nước đạt 79,34% (2004), năm 

thấp nhất đạt 71,13% (1998) (xem phụ lục 8). 

    Vùng nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp rất thấp so với toàn quốc và cũng là thấp so 

với thành thị. Song, một đặc trưng nổi bật ở nông thôn là hiện tượng thiếu việc làm 

trở thành phổ biến, kéo dài và đáng lo ngại. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác 

giả Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung cho thấy:  chỉ có 28% lao động nông 

nghiệp làm 210 ngày/năm còn lại làm dưới 200 ngày/năm, trong đó, 2,1% chỉ làm 

việc 90 ngày/năm (mỗi ngày làm bình quân 4 - 5 giờ). Theo tính toán nếu căn cứ 

vào quĩ đất và làm thuần nông, lao động nông thôn dư thừa ít nhất khoảng 30% 

(tương đương 8 - 9 triệu người) [44, tr. 87]. Ngoài ra, theo số liệu thống kê Lao 

động - Việc làm ở Việt Nam 2003 còn cho thấy: toàn quốc có 2.817.144 người 

thiếu việc làm (chiếm 6,69% lực lượng lao động) và có 948.919 người thất nghiệp 

(chiếm 2,25%), trong đó khu vực thành thị có 429.471 người thiếu việc làm (chiếm 

4,42% lực lượng lao động) và có 570.581 người thất nghiệp (chiếm 5,60%), còn 

khu vực nông thôn có 2.387.673 người thiếu việc làm (chiếm 7,48%) và 378.338 

người thất nghiệp (chiếm 1,18%). Qua số liệu trên cho thấy: tình trạng thiếu việc 

làm là đặc trưng phổ biến của lao động nông thôn. 

      Hiện nay việc làm ở nông thôn phụ thuộc chủ yếu vào đất đai canh tác. Thiếu 

đất đai canh tác, ở mức độ nào đó đồng nghĩa với thiếu việc làm của lao động nông 

thôn và đặc biệt là lao động nông nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp, bình quân 
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một hộ là 4.98 m
2
. Ở đồng bằng sông Cửu Long là 10.149m

2
. Tỷ lệ thấp nhất là ở 

đồng bằng Bắc Bộ: 2.284m
2
, chênh lệch nhau tới 4,4 lần, nhiều hộ gia đình đã kết 

hợp phát triển nghề phụ hoặc đã chuyển sang các hoạt động phi nông nghiệp 

nhưng vẫn giữ lại đất nông nghiệp được giao và đăng ký là lao động nông nghiệp 

[117, tr. 51]. Dân số nước ta đứng thứ 13 trên thế giới, tốc độ tăng dân số tự nhiên 

là 1,4% [47, tr. 15] là một trong những nước có tỷ lệ tăng dân số vào loại cao. Do 

dân số tăng nhanh, diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp vì phải sử dụng vào 

mục đích dân sinh khác nên yêu cầu về lao động ở nông thôn còn rất yếu. Tình 

trạng thiếu việc làm ở nông thôn vẫn diễn ra rất phổ biến trong cả nước. Tỷ lệ sử 

dụng thời gian lao động trong nông nghiệp ở nông thôn năm 2003 cao nhất ở vùng 

Tây Nguyên (80, 58%), song ngay tại vùng này vẫn còn 19,42% quĩ thời gian lao 

động chưa có đủ việc làm. Vùng Tây Bắc có tỷ lệ thời gian nhàn rỗi cao nhất cả 

nước, chiếm tới hơn 25% tổng qũi thời gian lao động. Đây cũng chính là một trong 

những nguyên nhân dẫn đến việc di cư của người nông thôn ra thành thị, không 

những làm cho dân số thành thị tăng nhanh (bình quân khoảng 4,3% năm) mà còn 

gia tăng sức ép về lao động. 

      Thất nghiệp và thiếu việc làm trong nền kinh tế nói chung và đặc biệt là khu 

vực nông thôn đã dẫn đến nhiều hậu quả xấu. Phần đông các hộ đói nghèo không 

có việc làm và thu nhập không ổn định. Đây chính là một trong những nguyên 

nhân làm rộng khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo, đẩy nhanh tốc độ phân cực 

xã hội. Phân hoá giàu nghèo về thu nhập tất yếu sẽ dẫn đến phân tầng về văn hoá, 

giáo dục và nguy cơ mất việc làm, hoặc không có việc làm của các hộ đói nghèo 

ngày càng lớn. Thực trạng thiếu việc làm ở nông thôn đi liền với các tệ nạn xã hội 

như: rượu, chè, hút xách, cờ bạc, trộm cắp, buôn lậu, mại dâm…Do vậy, thiếu việc 

làm trong nông thôn không chỉ làm lãng phí sức lao động, kìm hãm tốc độ phát 

triển kinh tế mà còn làm băng hoại các giá trị văn hoá truyền thống và đạo đức xã 

hội.Vì vậy, phấn đấu giảm thấp tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta nói chung và đặc biệt ở 
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khu vực nông thôn nói riêng là một trong những nội dung quan trọng trong chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

c) Thất nghiệp ở các đơn vị sản xuất kinh doanh  

    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) với mục tiêu thực hiện sự nghiệp đổi 

mới trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, vấn đề quan tâm hàng đầu đối 

với các doanh nghiệp nhà nước là đổi mới cơ chế quản lý, chuyển từ cơ chế kế 

hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, thực hiện cắt 

giảm bao cấp về việc làm, chuyển từ cơ chế tuyển dụng biên chế sang cơ chế tự do 

tuyển dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Cơ chế này đã tạo ra sự 

thông thoáng cho các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp có quyền tự quyết 

định số lượng cũng như chất lượng lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh 

doanh. Chính sự chuyển đổi này đã đem lại luồng sinh  khí cho doanh nghiệp nhà 

nước nhưng đồng thời cũng dẫn đến dư thừa một bộ phận lao động khoảng 70 vạn 

người  [82, tr.156] vào cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90. 

     Quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp 

nhà nước được thực hiện từ năm 1990 và trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất 

(1990 - 1993) sắp xếp lại những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, hình thành 

những tiêu chuẩn, điều kiện cho các doanh nghiệp. Giai đoạn thứ hai (1994 - 

1997), thành lập mới các tổng công ty nhà nước 90 và 91 trong những ngành, 

những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, cổ phần hoá một số doanh nghiệp thực 

hiện luật doanh nghiệp. Giai đoạn thứ ba (1998 đến nay) tiếp tục củng cố và hoàn 

thiện các tổng công ty nhà nước, hoàn thiện cơ chế quản lý doanh nghiệp, đổi mới 

công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của 

doanh nghiệp nhà nước, đồng thời tiếp tục tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp, 

giao bán, khoán và cho thuê doanh nghiệp.  

      Tính đến 31/12/2002 số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động trong các ngành 

kinh tế là 62.908 doanh nghiệp, trong đó khu vực nhà nước có 5.364 doanh nghiệp, 

giảm bình quân 3,5%/năm (2 năm giảm 395 doanh nghiệp) [24, tr. 7]. Quá trình 
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đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước mặc dù đã đạt được kết quả bước 

đầu như: cơ cấu các doanh nghiệp đã được điều chỉnh hợp lý theo hướng nâng cao 

hiệu quả kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng 

mặt khác nó cũng tạo ra một áp lực về lao động dôi dư. 

      Trong quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tình trạng thất nghiệp hoặc 

thiếu việc làm của người lao động có xu hướng ngày càng tăng. Theo báo cáo của 

3.960 doanh nghiệp trong năm 1998 thì số lao động không bố trí được việc làm ở 

1.946 doanh nghiệp là 92.274 người, chiếm khoảng 9,1% số lao động hiện có trong 

các doanh nghiệp  báo cáo. Các doanh nghiệp có qui mô vừa và nhỏ có tỷ lệ lao 

động dôi dư cao, chiếm tới khoảng 15% tổng số lao động, gấp khoảng 2,5 lần các 

doanh nghiệp có qui mô vốn trên 5 tỷ đồng [86, tr. 45]. Theo số liệu của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội (năm 2000) cả nước có khoảng 100.000 lao động 

dôi dư từ quá trình đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, nhưng không thể 

bố trí được việc làm, cũng như vẫn chưa được giải quyết theo chế độ hiện hành, 

tương ứng với khoảng 5,9% tổng số lao động hiện có trong các doanh nghiệp nhà 

nước khoảng 1,7 triệu người, xấp xỉ bằng con số của năm 1991 (trong khi số lượng 

doanh nghiệp nhà nước đã giảm đi hơn một nửa). Năm 2000, số lao động không có 

việc làm thường xuyên và mất việc làm chiếm khoảng 20% có doanh nghiệp lên 

đến 40%.  

      Chỉ tính riêng trong năm 2003, tổng số lao động dôi dư mà các doanh nghiệp 

đề nghị hỗ trợ kinh phí là 18.760 người (chiếm 21,13% trong tổng số lao động hiện 

có của doanh nghiệp). Điều cần quan tâm là trong số lao động này có đến 80% số 

người trong độ tuổi lao động [55, tr. 52]. Báo cáo của Dự án hỗ trợ kỹ thuật quỹ 

lao động dôi dư và ngân hàng Thế giới thì: “69% lao động dôi dư có trình độ học 

vấn cao” (báo cáo tại hội nghị ngày 26/11/2003 tại Hà Nội). Do vậy, việc đào tạo, 

đào tạo lại và hỗ trợ số lao động này tìm việc làm như thế nào để họ tiếp tục tham 

gia vào thị trường lao động cũng là một thách thức lớn. Nếu theo tiến trình đổi mới 

doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 sẽ có khoảng 25 vạn người lao động trong diện 
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dôi dư cần được bố trí việc làm, ngoài ra còn phải kể đến bộ đội xuất ngũ, học 

sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường sẽ góp thêm vào số người cần giải quyết việc 

làm hàng năm. Đó là chưa thể lường hết được những doanh nghiệp làm ăn kém 

hiệu quả, chồng chất những món nợ quá lớn như công ty dệt Long An, một đơn vị 

có bề dày truyền thống, đã một thời được coi là niềm tự hào của địa phương nay 

phải đóng cửa, tan đàn sẻ nghé, đi kèm theo đó là bao nhiêu hệ lụy. Việc “khai tử “ 

công ty dệt Long An với gần 1.000 công nhân  chới với [9] cùng với bao nhiêu 

doanh nghiệp khác đang là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội. Mặt khác, yêu 

cầu đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp nhà nước để nâng cao năng lực 

cạnh tranh trong thời gian tới có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp khi bước 

vào hội nhập WTO, AFTA cũng sẽ tiếp tục làm cho lao động dôi dư trong khu vực 

sản xuất kinh doanh tăng lên. Như vậy, sức ép về lao động dôi dư  sẽ ngày càng 

tăng. 

      Ngoài số lao động dôi dư thực sự trong doanh nghiệp nhà nước do không bố trí 

được việc làm, còn có lao động vẫn có việc làm nhưng không thật sự cần thiết có 

thể giảm bớt mà không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Theo các kết 

quả điều tra dựa trên đánh giá của các doanh nghiệp thì số lao động không thật sự 

cần thiết này bằng 9,4% tổng số lao động trong các doanh nghiệp. Số lao động 

này có thể được coi là số lao động dôi dư tiềm tàng thì tỷ lệ lao động cần giải 

quyết việc làm trong doanh nghiệp nhà nước là khoảng 18,5% [82, tr. 153]. Trong 

các doanh nghiệp quốc doanh còn có một bộ phận lao động chỉ có tên trong danh 

sách nhưng đi làm tự do, hoặc làm việc khác do doanh nghiệp bố trí. Việc làm của 

họ nhiều khi không gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Thực chất 

đối với số lao động này là được đóng bảo hiểm xã hội thông qua doanh nghiệp.  

      Qua sự phân tích trên, chúng ta thấy thực trạng và xu hướng vận động của thất 

nghiệp ở khu vực kinh tế quốc doanh là tương đối lớn. Hình thức thất nghiệp chủ 

yếu là trá hình dưới những dạng như: không đủ việc, không trọn ca hoặc giữ lại tên 

trong danh sách và đi làm việc khác. 
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d) Tình trạng thất nghiệp ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

    Lao động hoạt động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), có mặt ở các 

ngành nghề kinh tế khác nhau. Trong đó, những ngành thu hút nhiều dự án và vốn 

FDI cũng thu hút nhiều lao động. Tuy nhiên, khả năng thu hút không phải bao giờ 

cũng theo tỷ lệ thuận với vốn và công nghệ. Có tới 71% tổng số lao động hoạt 

động trong khu vực có vốn FDI là tập trung ở ngành công nghiệp, trong đó công 

nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm là 57%, công nghiệp nặng là 14%. Các dự 

án đầu tư nước ngoài vào nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chỉ chiếm khoảng 13% trong 

tổng số lao động do FDI tạo ra [66, tr. 133 - 134]. Điều này, đặt ra cho các nhà 

hoạch định chính sách cần có những bước đi thích hợp để chuyển đổi cơ cấu lao 

động phù hợp với tiến trình thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. 

    Theo kết quả điều tra liên bộ giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội năm 1996, trong tổng số 4.815 lao động Việt Nam thôi 

việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có tới 12% do sức khoẻ yếu 

không tiếp tục được công việc, 11,8% là do không đáp ứng được yêu cầu công 

việc, 16,3% là do vi phạm kỷ luật lao động, 34,4% là do người lao động xin thôi 

việc vì chuyện gia đình. 

    Tình hình việc làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong mấy 

năm gần đây cũng chẳng mấy khả quan. Môi trường đầu tư của nước ta vốn đã 

hàm chứa nhiều yếu tố rủi ro, cộng với khủng hoảng kinh tế trong khu vực đã có 

ảnh hưởng không nhỏ tới các đối tác đầu tư, làm giảm bớt tốc độ đầu tư và tăng 

thêm sức ép về việc làm của một bộ phận rất lớn lao động trong khu vực này. 

    Theo báo cáo của các địa phương từ giữa năm 1997 đến quí I năm 1999 đã có 

khoảng 13.000 lao động bị mất việc làm, chiếm khoảng 5% tổng số lao động trực 

tiếp đang làm việc trong các doanh nghiệp có FDI [104, tr. 92]. Cuộc khủng hoảng 

tài chính khu vực đã làm cho nhiều doanh nghiệp bị mất thị trường do không tiếp 

tục ký được hợp đồng xuất khẩu, do giá của một số đồng tiền trong khu vực giảm 

nhanh chóng dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh của hàng hoá sản xuất tại Việt 
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Nam. Cuộc khủng hoảng tài chính cũng làm cho nhiều doanh nghiệp không được 

cung cấp đủ vốn đầu tư theo kế hoạch. Để tồn tại, các doanh nghiệp đã chọn giải 

pháp giảm lao động Việt Nam và lao động là người nước ngoài. Ngoài ra, một thực 

tế hết sức mâu thuẫn, những khu vực thu hút được FDI nhiều thì tỷ lệ thất nghiệp 

lại cao hơn các khu vực khác. Tuy nhiên, số thất nghiệp này tập trung vào số người 

không có kỹ năng lao động cần thiết. 

    Hiện tại, lao động được thu hút vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các khu 

chế xuất phần lớn là lao động kỹ thuật (70 - 80%), hầu hết là lao động trẻ, khoẻ, có 

trình độ kỹ thuật cao. Ở những nơi này có sức hút lao động rất lớn vì tiền công 

được trả cao hơn các khu vực khác. Bởi thế, nếu người thất nghiệp ở khu vực khác 

thì khó có đủ các điều kiện để thu hút vào khu vực này. Nhưng nếu lao động ở khu 

vực này bị thất nghiệp cũng khó giải quyết việc làm cho họ ở khu vực khác vì 

người thất nghiệp về tâm lý khó chấp nhận tiền lương thấp hơn. 

     Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với trang bị kỹ thuật, công nghệ cao thì cũng 

phải lưu ý rằng, trong tương lai khi kỹ thuật, công nghệ đó đã hết thời gian sử dụng 

hay việc áp dụng nó không còn đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư thì cũng sẽ dẫn 

tới tình trạng hàng loạt lao động bị mất việc làm do nhà máy sa thải. Giấy phép đầu 

tư đều mang một thời hạn nhất định, khi hết hạn, nếu Chính phủ không gia hạn 

hoặc nhà đầu tư không muốn gia hạn làm ăn ở Việt Nam cũng dẫn đến tình trạng 

doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu hẹp qui mô sản xuất, làm cho lực lượng lao 

động dôi ra. Kỹ thuật, công nghệ của thời đại đã phát triển đến trình độ cao và trở 

thành một lực lượng sản xuất mang tính quốc tế hoá. Các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài thực chất chỉ là một bộ phận tư bản nước ngoài đầu tư vào Việt Nam 

và nó cũng phụ thuộc vào công ty mẹ ở nước khác. Kinh tế thị trường thực tế là 

một chiến trường cạnh tranh quyết liệt mà trong cạnh tranh sẽ có kẻ mất, người còn 

dẫn đến có những công ty mẹ phá sản là điều tất yếu. Vì thế, lực lượng lao động 

của nước ta làm việc ở khu vực này sẽ có một bộ phận rơi vào tình trạng thất 

nghiệp là điều không thể tránh khỏi. Đó là những hệ quả có thể thấy trước, để từ đó 
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có những biện pháp khắc phục nhằm hạn chế những hậu quả xấu một khi nó xảy 

ra. 

đ) Nguyên nhân thất nghiệp ở Việt Nam  

    Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, Việt Nam cũng bị tác động bởi những 

qui luật chung của thị trường và những nguyên nhân chung gây ra thất nghiệp. Tuy 

thế, hiện tượng thất nghiệp ở Việt Nam có những nguyên nhân sâu xa, riêng biệt, 

do tính đặc thù qui định: 

     - Việt Nam là một trong 13 nước đông dân nhất thế giới. Hàng năm, dân số 

trong độ tuổi lao động tăng với một tỷ lệ tương đối cao là 2,9%/năm, khoảng 1,2 

triệu người [82, tr. 170]. Ngoài ra, số tồn đọng lao động chưa có việc làm các năm 

trước chuyển sang lên đến gần 2 triệu người, đồng thời có khoảng 90 vạn lao động 

dôi dư do sắp xếp lại tổ chức sản xuất và bộ máy khu vực nhà nước; số bộ đội xuất 

ngũ; số lao động ở Liên Xô; Đông Âu và Trung Đông trở về; hàng chục vạn học 

sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp và dạy nghề đang có nhu cầu việc làm 

[69, tr. 3], dẫn đến sức ép về việc làm tăng và hết sức bức bách. Trong khi đó mỗi 

năm chúng ta chỉ giải quyết việc làm hơn 1 triệu người, như vậy số lượng lao động 

thất nghiệp tồn đọng qua các năm ngày càng lớn. 

     - Trong thời kỳ bao cấp, thị trường lao động chưa được quan tâm đúng mức, hệ 

thống chính sách, pháp luật xây dựng chưa khuyến khích người lao động tự tìm 

kiếm việc làm. Nhà nước thực hiện chế độ “biên chế suốt đời”, chế độ tiền lương 

do Nhà nước bao cấp và chi trả, do đó quan hệ lao động bị hành chính hoá, mất đi 

bản chất và nội dung kinh tế của nó. Chế độ bao cấp về việc làm, thói quen vào 

biên chế nhà nước đã “ngự trị” trong tâm lý của người lao động. Người lao động 

khi đã vào biên chế rồi sẽ được Nhà nước nuôi nấng, bao cấp suốt đời. Vì vậy, đã 

tạo ra tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự sắp xếp việc làm của Nhà nước, làm triệt tiêu 

những động lực thúc đẩy người lao động hoạt động có hiệu quả, không khuyến 

khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. 
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     Khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, thị trường sức lao động đã được 

coi trọng và bắt đầu hình thành, tạo ra khả năng to lớn giải phóng mọi tiềm năng 

lao động trong xã hội. Nhà nước đã trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, trong đó 

có quyền tự chủ về tuyển dụng lao động. Với tư duy quản lý theo kiểu cũ nên trong 

thực tế quyền này bị lạm dụng, nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động quá nhiều so 

với nhu cầu xã hội. Hơn nữa chúng ta lại chưa có hệ thống đào tạo và đào tạo lại, 

phổ cập nghề phù hợp với cơ chế thị trường. Đây là nguyên nhân làm cho nhiều 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước quản lý, làm 

ăn kém hiệu quả, năng suất lao động thấp và dôi dư lao động. 

     - Việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng lao động, cơ cấu lại sản phẩm và 

tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, kinh doanh, đã dẫn đến biến động về lao động, một 

số bộ phận bị đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất kinh doanh và trở thành người thất 

nghiệp. Chỉ tính trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, lao động dôi dư do nguyên 

nhân người lao động không đáp ứng được yêu cầu đổi mới công nghệ chiếm tới 

30,41% tổng số lao động dôi dư [77]. Năm 2000 trong các doanh nghiệp nhà nước 

đã có 96.000 lao động dôi dư, trong đó có 26,19 nghìn lao động dôi dư do đổi mới 

công nghệ tại doanh nghiệp [98]. Tuy nhiên, trong số lao động dôi dư “có đến 80% 

dưới tuổi 50 trong đó khoảng 60% ở độ tuổi từ 40 - 50” [11], đây là những đối 

tượng tương đối khó hoà nhập trở lại thị trường lao động do tuổi cao, khó cạnh 

tranh với lao động trẻ, khoẻ, có kỹ năng.  

     - Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ở nước ta với xu hướng chuyển từ cơ cấu 

kinh tế 2 khu vực: nông nghiệp và công nghiệp sang cơ cấu kinh tế 3 khu vực : 

nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó tỷ trọng của khu vực nông nghiệp 

trong GDP có xu hướng giảm dần và tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp và 

dịch vụ trong GDP, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Khi cơ cấu ngành kinh tế thay đổi 

thì cơ cấu lao động cũng phải thay đổi cho phù hợp. Song, ở nước ta hiện nay có sự 

không phù hợp giữa cơ cấu lao động với cơ cấu kinh tế đang chuyển đổi nên gây ra 

hiện tượng thiếu việc làm và thất nghiệp (xem phụ lục 9). 
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     Hiện nay, ở nước ta tỷ trọng lao động trong nông nghiệp có xu hướng giảm dần, 

trong khi đó tỷ trọng lao động trong công nghiệp và dịch vụ tăng, tuy nhiên quá 

trình này diễn ra rất chậm. Khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong lực 

lượng lao động xã hội từ 59 - 63% nhưng năng suất lao động trong nông nghiệp rất 

thấp và khả năng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang lĩnh vực khác là rất 

khó khăn bởi lao động trong nông nghiệp ở nước ta có chất lượng thấp, số lao động 

dôi ra chủ yếu là không qua đào tạo. Do vậy, đây cũng là nguyên nhân làm cho tỷ 

lệ thiếu việc làm trong nông nghiệp ngày một tăng. 

     - Trình độ tay nghề, chuyên môn của một số lao động không đáp ứng yêu cầu 

sản xuất, công tác. Một số lao động được đào tạo nhưng hiện không phù hợp nữa. 

Nhìn chung, chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta còn yếu, lại phân bố không đều, 

chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  

     Theo kết quả điều tra lao động việc làm (tính đến ngày 1/7/2003), trong số hơn 

42 triệu người thuộc lực lượng lao động của cả nước, chỉ có 8,8 triệu người có 

trình độ chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp hoặc có chứng chỉ nghề trở lên (chỉ chiếm 

20,9%). Lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật chủ yếu tập trung ở 

khu vực thành thị. Trong số hơn 10 triệu lao động của khu vực thành thị, có tới 4,6 

triệu người có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Ngược lại, khu vực nông thôn có gần 

32 triệu lao động nhưng chỉ có hơn 4,2 triệu người có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật, chiếm 13,32% tổng số lực lượng lao động khu vực này. Do đó, đa số lao 

động thất nghiệp trên thị trường lao động là lao động giản đơn [51, tr. 2]. Nguyên 

nhân của sự thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng lao động có tay nghề là do chúng ta 

chưa có một qui hoạch tổng thể ở tầm vĩ mô đối với lĩnh vực đào tạo nghề cũng 

như bố trí và sử dụng đội ngũ lao động đã qua đào tạo một cách phù hợp. Chúng ta 

chưa có chính sách khuyến khích dạy và học nghề đối với người lao động, chưa có 

sự đầu tư thoả đáng cho công tác đào tạo nghề, chậm định hướng đổi mới trong 

lĩnh vực dạy nghề phù hợp với thị trường. 
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     Những hạn chế về chất lượng lao động đem đến hậu quả trực tiếp là thừa, thiếu 

lao động giả tạo, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp nói chung, và nó là lực cản quan trọng 

đối với sự tăng trưởng nền kinh tế. Nguyên nhân của sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp 

là do tỷ lệ thất nghiệp tăng cao ở nhóm lao động không có chuyên môn kỹ thuật. 

     - Hệ thống đào tạo, dạy nghề cũng như cơ cấu đào tạo giữa các cấp trình độ còn 

nhiều bất cập chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường lao động trong nước và 

quốc tế (xem phụ lục 10).  

      Hơn nữa, trong thực tế, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo không tìm được việc làm 

hoặc làm việc trái nghề vẫn cao. Theo số liệu của Trung tâm Thông tin quản lý 

giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) điều tra ở 51 trường đại học và cao đẳng thì có 

72,40% số sinh viên tốt nghiệp có việc làm; 23,84% không có việc làm; và 3,76% 

đang tiếp tục theo học. Thất nghiệp của bộ phận lao động có trình độ chuyên môn 

kỹ thuật biểu hiện rõ nét nhất là tình trạng mất cân đối về cung cầu giữa các vùng, 

miền. 

     - Về giá cả sức lao động: hiện nay việc trả lương cho người lao động tập trung 

theo hai kiểu: thứ nhất, trả lương (trả công) theo bảng lương và tăng lương theo 

định kỳ 3 năm một lần theo qui định của Nhà nước. Kiểu trả lương này là không 

phù hợp với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhất là người có trình độ 

cao, không kích thích được người lao động đem hết khả năng, sức lực cống hiến 

cho công việc, thậm chí còn không khuyến khích người lao động phải luôn cập 

nhật tri thức mới, tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình.  

     Trái lại, kiểu trả lương thứ hai phổ biến trong khu vực sản xuất kinh doanh, 

nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là trả theo năng suất, chất 

lượng và hiệu quả công việc. Kiểu trả lương này nói chung đã phản ánh chính xác 

hơn giá trị sức lao động, khiến cho giá cả sức lao động vận hành theo qui luật 

cung-cầu trên thị trường. Việc trả lương cao hơn đã dẫn đến sự dịch chuyển lao 

động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ khối hành chính sự nghiệp sang khối sản 

xuất kinh doanh. Sự dịch chuyển này một mặt phản ánh tính cơ động trên thị 
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trường lao động, độ co giãn giữa cung, cầu và giá cả nhưng mặt khác nó cũng gây 

nên sự lãng phí về chất xám nghiêm trọng do tình trạng làm việc trái ngành, trái 

nghề của người lao động. 

     - Các chính sách thị trường lao động hiện đã và đang được hình thành nhưng 

chưa đồng bộ, đặc biệt chưa bao trùm các đối tượng mới tham gia lực lượng lao 

động nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm và tự tạo việc làm của người 

lao động. Chúng ta chưa có một hệ thống thông tin thống nhất về thị trường lao 

động với các chỉ số cần thiết phản ánh những tín hiệu của thị trường lao động 

nhằm đáp ứng những nhu cầu đa dạng của xã hội, từ nhu cầu của các cơ quan quản 

lý nhà nước về lao động, giáo dục và đào tạo cho đến các doanh nghiệp, các cơ sở 

đào tạo đến cá nhân người lao động muốn tìm việc làm và lựa chọn các khoá đào 

tạo thích hợp. Các thông tin của thị trường lao động chưa được thống kê định kỳ và 

cập nhật thường xuyên như số người thất nghiệp theo lứa tuổi, giới tính, ngành 

nghề được đào tạo, khu vực kinh tế, các mức tiền công và nhu cầu tuyển dụng theo 

ngành nghề, trình độ và kỹ năng. Những hạn chế về các nguồn thông tin thị trường 

lao động đã và đang là một trở ngại lớn cho quá trình xây dựng những chính sách 

và chương trình về giải quyết việc làm nhằm giảm thiểu tình hình thất nghiệp ở 

khu vực đô thị hiện nay. 

     - Các trung tâm giới thiệu việc làm trong thời gian qua chủ yếu là tổ chức đào 

tạo những lớp dạy nghề ngắn hạn chưa đáp ứng yêu cầu tìm việc cho người lao 

động, kể cả về số lượng và chất lượng lao động hoạt động của các trung tâm này. 

Một số đơn vị có nhu cầu tuyển người lao động hiện có nhưng hoạt động các trung 

tâm chưa làm cho giữa “cung” và “cầu” về lao động gặp nhau. 

     - Toàn cầu hoá kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đối với người lao động nước ta 

như: có nhiều cơ hội lập nghiệp, nhiều cơ hội việc làm nhưng kèm theo là đổi mới 

kỹ thuật nhanh hơn, vòng quay tuổi thọ ngắn hơn, vốn lưu thông linh hoạt hơn, sự 

cạnh tranh nhân lực sâu sắc hơn và có tính rủi ro trong công việc cũng cao hơn. 
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      Doanh nghiệp nước ta còn nhiều mặt yếu kém nên khả năng cạnh tranh rất hạn 

chế. Doanh nghiệp còn nhỏ về qui mô, lại dàn trải, chồng chéo trong quản lý. Số 

doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 65,45%, trong khi đó doanh nghiệp 

có vốn trên 10 tỷ đồng mới chiếm 20,89%. Trình độ kỹ thuật công nghệ lạc hậu là 

lực cản lớn nhất đối với khả năng cạnh tranh. Theo số liệu của Bộ Khoa học công 

nghệ qua khảo sát nhiều doanh nghiệp thuộc 7 ngành thì máy móc thiết bị dây 

chuyền của ta lạc hậu so với thế giới từ 10 đến 20 năm, mức độ hao mòn, hữu hình 

từ 30 đến 50%, thậm chí 38% số này ở dạng thanh lý, 52% đã qua bảo dưỡng, sửa 

chữa…[87, tr. 3]. Tất cả những yếu kém ấy, trong thời gian đầu khi tham gia toàn 

cầu hoá nhiều doanh nghiệp phải chuyển đổi sản xuất kinh doanh, phải thu hẹp sản 

xuất hoặc giải thể, phá sản. Tình trạng thiếu việc làm dẫn đến thất nghiệp vốn đã 

tiềm ẩn lại bùng phát. 

     Trên đây là bức tranh không mấy sáng sủa về tình hình thất nghiệp ở Việt Nam 

khi bước vào nền kinh tế thị trường. Thất nghiệp đã trở thành vấn đề được cả xã 

hội quan tâm. Thất nghiệp ở nước ta hiện nay mang tính đặc thù và có những hình 

thức biểu hiện rất khác nhau (thất nghiệp hữu hình tích cực, thất nghiệp hữu hình 

thụ động, thất nghiệp trá hình…). Chúng tồn tại trong một nền kinh tế nông nghiệp 

chưa thoát hẳn tình trạng tự cung, tự cấp, đất chật người đông, năng suất lao động 

xã hội thấp, và trong môi trường cạnh tranh kém nên luôn khiến cho các doanh 

nghiệp không đứng vững trên thị trường. Hiện nay, tỷ trọng người đang làm việc 

trong nền kinh tế so với dân số trong độ tuổi lao động còn thấp. Tình trạng thất 

nghiệp, chưa có việc làm, làm việc cầm chừng, không có hiệu quả là khá phổ biến, 

điều đó một mặt gây tác động xấu đến kinh tế và xã hội, mặt khác, đã ảnh hưởng 

đến cuộc sống của người lao động.  

     Như trên đã phân tích, tình trạng thất nghiệp trước hết đã tác động lớn đến cuộc 

sống của người lao động. Trước tình hình đó, Nhà nước đã qui định một số chế độ 

hỗ trợ cần thiết để tạo điều kiện cho người lao động bị mất việc làm, khắc phục 

khó khăn, ổn định cuộc sống trong lúc chưa tìm được công việc mới. Đó là chế độ 



100 

trợ cấp mất việc làm, chế độ trợ cấp thôi việc và chế độ trợ cấp đối với người lao 

động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 

2.2.2 Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm 

   2.2.2.1 Chế độ trợ cấp mất việc làm 

      Theo qui định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động, trợ cấp mất việc làm là 

khoản tiền trợ cấp mà doanh nghiệp trả cho người lao động khi bị mất việc làm 

trong trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ. 

      Trước khi Bộ luật Lao động được ban hành, tại Thông tư 88/TTg-CN ngày 

1/10/1964 Thủ tướng Chính phủ đã qui định việc giải quyết trợ cấp khi không bố 

trí được người lao động sang làm việc ở các cơ quan xí nghiệp khác, phải cho thôi 

việc. Từ khi Bộ luật Lao động được ban hành (1994) nhằm bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 

dụng lao động, Nhà nước đã chính thức qui định trách nhiệm của doanh nghiệp đối 

với tình hình mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ thông qua việc trả 

trợ cấp mất việc làm (Điều 17- Bộ luật Lao động). 

a) Về đối tượng hưởng trợ cấp mất việc làm  

    Theo qui định của Bộ luật lao động, đối tượng hưởng trợ cấp mất việc làm bao 

gồm: Người lao động làm công ăn lương bị thôi việc vì lý do doanh nghiệp thay 

đổi cơ cấu, tổ chức hoặc công nghệ (Điều 17); Người lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển 

quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp (Điều 

31). Các trường hợp mất việc làm do doanh nghiệp giải thể, phá sản không áp dụng 

chế độ này. 

b) Về điều kiện hưởng trợ cấp mất việc làm 

    Theo qui định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động để được hưởng trợ cấp mất 

việc làm, người lao động phải có đủ hai điều kiện sau: 

      - Đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. 

      - Bị mất việc làm do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, tổ chức hoặc công nghệ. 
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     Điều 11 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ qui định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm qui định 

những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, tổ chức hoặc công nghệ 

theo qui định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động: 

      1- Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc, thiết bị, qui trình công nghệ tiên 

tiến có năng suất lao động cao hơn. 

      2- Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn. 

      3- Thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị. 

       Gặp những trường hợp trên dẫn đến người lao động bị mất việc làm, thì người 

sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại nghề cho người lao động để sử dụng 

vào công việc mới. Nếu không giải quyết được việc làm mới mà phải cho người 

lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc làm theo 

qui định tại khoản 1, Điều 17 của Bộ luật Lao động. Trên thực tế qui định này đặt 

ra nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu, đó là: người lao động sau khi được đào tạo, 

bố trí được việc làm khác là rất nhỏ so với nhiều người phải rời khỏi doanh nghiệp. 

Nghề mà họ được đào tạo là nghề gì ? Ai chọn nghề đào tạo này, việc đào tạo này 

liệu có giúp ích gì cho họ khi tìm việc làm mới không…còn là câu hỏi trăn trở của 

đa phần người lao động. 

c) Về mức trợ cấp mất việc làm  

    Trợ cấp mất việc làm cho người lao động được qui định tại khoản 1, Điều 17 Bộ 

luật Lao động: “cứ mỗi năm làm việc trả một tháng lương, nhưng thấp nhất cũng 

bằng hai tháng lương”. Ngoài ra, Điều 12 Nghị định 39/2003/NĐ-CP ngày 

18/4/2003 còn qui định:  

     1- Trợ cấp mất việc làm được tính trên cơ sở mức lương qui định tại Nghị định 

số 114/2002/NĐ-CP, ngày 31/12/2002 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Cụ thể: “Tiền lương 

làm căn cứ để tính các chế độ…trợ cấp mất việc làm là tiền lương theo hợp đồng 

lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền trước sự việc xẩy ra, gồm lương cấp 
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bậc, chức vụ, phụ cấp thôi việc, phụ cấp đắt đỏ và phụ cấp chức vụ (nếu có)” (Điều 

15, Nghị định 114/2002/NĐ-CP). 

     2- Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động đó đến khi bị mất việc làm. Trường hợp, người lao động 

trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa được nhận trợ cấp thôi 

việc hoặc trợ cấp mất việc làm, thì thời gian đó chỉ được tính để nhận trợ cấp thôi 

việc theo qui định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động. Khoản trợ cấp thôi việc này 

do quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của đơn vị mà người lao động bị mất việc 

làm trả cùng với trợ cấp mất việc làm. 

     Riêng đối với người lao động trong các doanh nghiệp thực hiện phương án sắp 

xếp lại và chuyển đổi theo các hình thức giao, bán, khoán, kinh doanh, cho thuê 

doanh nghiệp và cổ phần hoá thì áp dụng theo các chế độ qui định về lao động của 

Nhà nước đối với các trường hợp này. 

     Trước đây, theo qui định tại Điều 24, Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 thì 

khoản trợ cấp thôi việc trả cho người lao động do đơn vị cũ chuyển theo thông báo 

của đơn vị mà người lao động đang làm việc để đơn vị này trả cho người lao động. 

Nay, với qui định trên, chế độ trợ cấp mất việc làm tuy đã đảm bảo quyền lợi cho 

người lao động, nhưng trong thực tế có điểm còn chưa thoả đáng. Đó là trường hợp 

người lao động tại thời điểm mất việc làm đang làm việc ở doanh nghiệp tư nhân, 

nhưng trước đó có thời gian làm việc ở khu vực nhà nước mà chưa nhận trợ cấp 

thôi việc, trợ cấp mất việc làm, lại bắt các doanh nghiệp này phải chi trả cả khoản 

trợ cấp cho người lao động đã làm việc trong khu vực nhà nước trước đó thì sẽ là 

điều bất hợp lý. 

d) Về nguồn kinh phí trả trợ cấp mất việc làm   

    Việc lập quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được qui định tại khoản 3 Điều 

17 Bộ luật Lao động: “Các doanh nghiệp phải lập quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc 

làm theo qui định của Chính phủ để kịp thời trợ cấp cho người lao động trong 

doanh nghiệp bị mất việc làm”. Đồng thời để hướng dẫn doanh nghiệp trong việc 
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lập quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm, Điều 13, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP  

ngày 18/4/2003 còn qui định:  

     1. Các doanh nghiệp phải lập quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm để kịp thời 

trợ cấp cho người lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm. 

     2. Mức tính quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1% - 3% trên quĩ tiền 

lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và được hạch toán vào 

giá thành hoặc phí lưu thông. 

     3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui 

định việc lập, quản lý và sử dụng quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của các 

doanh nghiệp. 

     Đây là qui định mới so với các qui định trước đây. Nguồn hình thành Quĩ dự 

phòng về trợ cấp mất việc làm trước đây qui định: được tính từ lợi nhuận còn lại 

của doanh nghiệp, sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Tuy 

nhiên, trên thực tế, thì số doanh nghiệp có lợi nhuận không nhiều nên không lập 

được quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và thường những đơn vị này lại có nhu 

cầu lớn trong việc sử dụng quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Nay, việc qui định 

mức trích cho quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm từ 1-3% trên quĩ tiền lương là 

cần thiết. Nó đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc 

làm, đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trước vận mệnh của 

người lao động. Hay nói một cách khác, quĩ trợ cấp mất việc làm là sự hợp tác 

cùng chia sẻ rủi ro giữa doanh nghiệp với người lao động. Trong bối cảnh như vậy, 

về phía Nhà nước: “Có chính sách và biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại, 

hướng dẫn sản xuất kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp từ Quĩ quốc gia giải 

quyết việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm: 

hỗ trợ về tài chính cho những địa phương và ngành có nhiều người thiếu việc làm 

hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ” (Khoản 4, Điều17 Bộ luật 

Lao động). Đây chính là cơ sở, tiền đề cho việc hình thành chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp thông qua hình thức trợ cấp mất việc làm. 
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đ) Về thời hạn thực hiện trợ cấp mất việc làm    

    Thủ tục, thời hạn thanh toán trợ cấp mất việc làm ở nước ta qui định từ trước 

đến nay với mục đích nhằm giúp đỡ người lao động tìm được việc làm hoặc tự tạo 

việc làm. “Trợ cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc được trả trực tiếp một lần cho 

người lao động tại nơi làm việc hoặc tại nơi thuận lợi nhất cho người lao động và 

chậm nhất không quá 7 ngày, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm” (Khoản 

4, Điều 12, Nghị định số 39/2003/NĐ-CP). Tuy nhiên, trên thực tế đây là vấn đề 

rất đáng phải bàn, bởi vì thường người lao động phải chờ đợi khá dài, thậm chí 

trông chờ “đỏ mắt” mới nhận được khoản trợ cấp này. Trước đây, tại Khoản a, 

Điều 26 Nghị định 72/CP hướng dẫn thi hành Khoản 3, Điều 17 Bộ luật Lao động 

1994 qui định “Nguồn hình thành quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được trích 

từ lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp”, các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh 

nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ không thể thực hiện qui định này. Theo điều tra sơ bộ của 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tháng 11/2000) có 28/31 doanh 

nghiệp được phỏng vấn cho biết không có nguồn để lập quĩ trợ cấp mất việc làm. 

Hy vọng, với qui định mới trong Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ lần này 

về mức trích từ quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm, quyền lợi của người lao động 

sẽ được đảm bảo hơn. 

     Từ những phân tích trên đây, có thể rút ra một số nhận xét sau: 

     - Chế độ trợ cấp mất việc làm do doanh nghiệp chi trả. Doanh nghiệp phải lập 

quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm. Quĩ này do doanh nghiệp tự quản lý, Nhà nước 

không điều tiết và cũng không trưng dụng. 

     - Mức trợ cấp mất việc làm cứ mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp, người mất 

việc do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ được trả trợ cấp một tháng lương, nhưng 

thấp nhất cũng bằng hai tháng lương. Mức trợ cấp được cân nhắc theo nguyên tắc:  

bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, đồng thời xét đến khả năng cũng như 

điều kiện chi trả của phần lớn người sử dụng lao động khi bước vào cơ chế thị 

trường. 
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     - Việc hưởng trợ cấp mất việc làm không ảnh hưởng đến quyền hưởng bảo hiểm 

xã hội. Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội khi hưởng trợ cấp mất việc làm 

hoặc là được giữ lại sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục đóng và hưởng quyền lợi về bảo 

hiểm xã hội ở nơi mới theo Điều lệ bảo hiểm xã hội, hoặc là không tiếp tục tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được thanh toán trợ cấp một lần theo qui định về 

bảo hiểm xã hội. 

     - Thực chất, trợ cấp mất việc làm chưa phải là trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp bởi  

vì chế độ này chủ yếu do người sử dụng lao động chi trả. Trong lúc đó ở đa số các 

nước trên thế giới, chế độ bảo hiểm thất nghiệp do ba bên đóng góp (người lao 

động, người sử dụng lao động và Nhà nước).  

     - Trong những trường hợp nhất định, Nhà nước có thể hỗ trợ về tài chính và 

những biện pháp, chính sách, đối với những địa phương và ngành có nhiều người 

thiếu việc làm hoặc mất việc làm do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ. 

     Như vậy, ở nước ta trong khi chưa có điều kiện thực hiện chế độ trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp, thì việc qui định và thực hiện chế độ trợ cấp mất việc làm là cần 

thiết. Đây chính là hình thức sơ khai ban đầu cho việc hình thành chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp  sau này. 

    2.2.2.2 Chế độ trợ cấp thôi việc   

       Trong cơ chế thị trường, do nhiều thành phần kinh tế tham gia, có sự cạnh 

tranh nên việc tuyển dụng và cho thôi việc đối với người lao động của các doanh 

nghiệp cũng diễn ra thường xuyên. Nhà nước đã có nhiều qui định phù hợp với 

những diễn biến của thị trường lao động như: xoá bỏ chế độ biên chế suốt đời ở 

khu vực  kinh tế quốc doanh thay vào đó là chế độ hợp đồng lao động, trợ cấp thôi 

việc cho người lao động căn cứ vào tình hình cụ thể của từng thời kỳ…Trợ cấp 

thôi việc là một trong những nội dung quan trọng của pháp luật lao động, đặc biệt 

là đối với nước ta khi chưa có chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Có thể thấy tình hình 

qui định và thực hiện trợ cấp thôi việc qua các giai đoạn sau:  

  a) Giai đoạn từ 1987-1994 (đến trước ngày ban hành Bộ luật Lao động 1994)     
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       Sau nhiều năm nước ta tinh giảm biên chế, nhưng vẫn trong cơ chế cũ nên 

không đạt kết quả như mong muốn, trái lại biên chế ngày càng phình ra và đi liền 

với nó là hiệu lực bộ máy quản lý yếu kém. Vì vậy, ngày 29/12/1987 Hội đồng bộ 

trưởng (nay là Chính phủ) lại ban hành Quyết định 227/HĐBT về việc sắp xếp lại 

tổ chức, tinh giảm biên chế trong cơ quan hành chính sự nghiệp. Đối với cán bộ, 

công nhân, viên chức tự nguyện xin thôi việc để về sản xuất ở gia đình hoặc tự 

kiếm việc làm thì được nhận trợ cấp một lần, theo nguyên tắc, cứ mỗi năm trong 

cơ quan Nhà nước được một tháng lương và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có). 

Số tiền này do ngân sách nhà nước trả. Đối với những cán bộ, công nhân, viên 

chức dôi ra ngoài biên chế mà không tự nguyện thôi việc, thì cơ quan tạm cho nghỉ 

việc một thời gian để tự tìm việc làm. Thời gian ngừng việc tối đa là 12 tháng, 

được hưởng 75% lương kèm theo phụ cấp và trợ cấp khác. Sau 12 tháng vẫn không 

có việc làm thì giải quyết cho nghỉ việc và hưởng theo chế độ thôi việc. 

      Bắt đầu từ năm 1989, khi Nhà nước thực hiện chính sách một giá, triệt để xóa 

bỏ bao cấp, áp dụng chế độ bù giá vào lương, chuyển các đơn vị kinh tế quốc 

doanh sang hạch toán kinh doanh thực sự và sắp xếp lại lao động trong khu vực 

nhà nước, hàng chục vạn người lao động trong khu vực nhà nước trở nên dư thừa. 

Để sắp xếp một cách căn bản lực lượng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, 

tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế quốc doanh chuyển sang hạch toán kinh 

doanh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, ngày 9/10/1989 Hội đồng bộ trưởng đã 

ban hành Quyết định 176/HĐBT về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế 

quốc doanh. Theo quyết định này, người thôi việc cứ mỗi năm công tác liên tục 

được trợ cấp một tháng lương cơ bản cộng phụ cấp (nếu có), tối thiểu là 3 tháng do 

đơn vị trả, Nhà nước trợ giúp một phần đối với đơn vị có nhiều khó khăn nhưng tối 

đa không quá 1/2 số trợ cấp, phần trợ giúp này phải căn cứ vào từng trường hợp cụ 

thể. Trợ cấp theo chế độ này được chi trả trực tiếp một lần cho người lao động. 

Nếu nguồn chi trả và số tiền mặt có khó khăn thì bàn với người lao động trả rải ra 

một số lần. Trong trường hợp công nhân tạm thời nghỉ việc trọn tháng trở lên đến 3 
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tháng được hưởng trợ cấp tạm ngừng việc từ nguồn của xí nghiệp. Nếu kéo dài trên 

3 tháng thì xem xét chuyển sang chế độ thôi việc hưởng trợ cấp một lần. 

      Sau Quyết định 176/HĐBT còn có các Quyết định 315/HĐBT ngày 1/9/1990 

của Hội đồng Bộ trưởng về chấn chỉnh và tổ chức lại sản xuất và kinh doanh trong 

khu vực kinh tế quốc doanh; Quyết định 330/HĐBT ngày 23/10/1991 của Hội 

đồng Bộ trưởng bổ sung, sửa đổi Quyết định số 315/HĐBT (1/9/1991) về giải 

quyết nợ nần và lao động của các doanh nghiệp nhà nước cần giải thể, Quyết định  

111/HĐBT ngày12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách trong 

việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, cho phá sản doanh nghiệp, sắp xếp lại 

lao động khu vực hành chính sự nghiệp. Trong đó, chính sách đối với lao động thôi 

việc vẫn duy trì như Quyết định 176, tuy nguồn chi có những vận dụng cụ thể khác 

nhau. Riêng Quyết định 111/HĐBT đối với những người thôi việc, chuyển hẳn ra 

ngoài biên chế nhà nước cứ mỗi năm công tác được trả một tháng lương và phụ 

cấp, mức tối thiểu là 3 tháng lương và phụ cấp. Ngoài ra, trong Quyết định còn có 

một số chính sách khuyến khích cho những người thôi việc đi xây dựng các vùng 

kinh tế mới theo các dự án đã duyệt, được nhận thêm 6 tháng lương và phụ cấp, 

được cấp tiền tàu xe và cước vận chuyển. Người thôi việc tuổi đời dưới 45 có yêu 

cầu và có khả năng học nghề để tìm việc mới được cấp thêm một khoản kinh phí 

học nghề trong 6 tháng (tương đương với giá 20kg gạo/tháng). 

      Tiếp đó, để đẩy mạnh sắp xếp tổ chức, tinh giảm biên chế hành chính sự 

nghiệp, tại Quyết định 76/HĐBT ngày 9/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng còn bổ 

sung thêm một số chế độ sau: 

      - Người lao động thôi việc theo quyết định 111/HĐBT ngoài chế độ trợ cấp 

mỗi năm công tác một tháng lương và phụ cấp còn được trợ cấp thêm một khoản 

khuyến khích thôi việc từ 3 đến 7 tháng lương và phụ cấp, tuỳ số năm công tác, cụ 

thể là:  

      + 3 tháng lương đối với người làm việc từ 5 đến dưới 10 năm; 

      + 4 tháng lương đối với người làm việc từ 10 đến dưới 15 năm; 
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      + 5 tháng lương đối với người làm việc từ 15 năm đến dưới 20 năm; 

      + 7 tháng lương đối với người làm việc từ 20 năm trở lên 

      - Người thôi việc đã có thời gian chiến đấu ở các chiến trường B,C,K được 

thêm từ 2 đến 4 tháng lương, cụ thể:  

      + 2 tháng đối với những người có thời gian dưới 5 năm. 

      + 4 tháng đối với những người có thời gian từ 5 năm trở lên. 

      Tinh giảm biên chế trong cơ quan hành chính sự nghiệp để nâng cao chất lượng 

phục vụ của bộ máy công quyền nhằm thích ứng với sự phát triển của Nhà nước 

pháp quyền, đồng thời là một trong những điều kiện quan trọng để cải cách chính 

sách tiền lương, phù hợp với điều kiện mới. Song, đây là vấn đề  hết sức phức tạp 

và khó khăn, chủ yếu là do các chính sách, chế độ có quá nhiều mâu thuẫn, không 

thống nhất. Từ đó, khiến cho người lao động thấy rằng: ở lại làm việc vẫn là điều 

“thơm tho” và “nhàn hạ” chưa kể lại sắp cải cách tiền lương, khả năng thu nhập 

của mỗi người còn cao hơn. Đó còn chưa kể đến các nguồn lợi khác nhiều khi còn 

gấp bội tiền lương, đó là việc phân phối nhà. Thực tế, ở các cơ quan hành chính sự 

nghiệp quỹ nhà là rất lớn. Ngoài ra còn phải kể cơ hội đi công tác nước ngoài, tiêu 

chuẩn cho con em đi làm việc, học nghề ở trong và ngoài nước…thường tập trung 

nhiều ở cơ quan bộ, tỉnh, huyện. Một cản trở nữa trong công tác giảm biên chế còn 

là ở chỗ, người ta có tư tưởng rằng chỉ có những người kém cỏi mới bị “về”. Do 

đó, họ mặc cảm với xã hội, với gia đình, rằng mình là người bị “thải hồi”, nên đã 

cố giữ chỗ làm việc. Rõ ràng, tinh giảm biên chế là đụng chạm đến từng con người 

cụ thể đã từng sống nhiều năm trong thời kỳ bao cấp. Hơn nữa, các chính sách 

trong Quyết định 111/HĐBT và Quyết định 76/HĐBT chưa đủ khuyến khích số 

lao động không có nhu cầu sử dụng trong khu vực này tự nguyện chuyển ra ngoài. 

Bởi vậy, có chuyện một số ngành sự nghiệp có biên chế lớn như giáo dục, y tế, văn 

hoá, nghiên cứu khoa học…không giảm biên chế tuyệt đối, mà thực hiện việc 

chuyển dần người lao động sang bộ phận sự nghiệp có thu và tự trang trải. 
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      Tới đầu thập kỷ 90, với chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường, trong các 

qui định về việc làm của Nhà nước, ít nhiều đã xuất hiện những yếu tố “manh nha” 

của chế độ trợ cấp thất nghiệp. Đó là: 

      - Nghị định số 233/HĐBT ngày 22/6/1990 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành 

qui chế lao động đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qui định: “2% nộp 

cho cơ quan lao động địa phương để chi chế độ trợ cấp thất nghiệp” (Khoản 1, 

Điều 46). Đây là văn bản pháp luật đầu tiên sử dụng thuật ngữ “thất nghiệp “. 

Ngoài việc qui định quyền của các đơn vị sử dụng lao động, Nghị định 233/HĐBT 

còn qui định nghĩa vụ của các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong đó phải 

nộp một khoản tiền để xây dựng quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Nhưng trên thực tế, qui 

định này chưa được thực hiện, vì không được hướng dẫn cụ thể, không có bộ máy 

thực hiện.  Nhất là trong điều kiện Việt Nam mới bắt đầu khởi động của quá trình 

chuyển đổi nền kinh tế, nên chưa có các điều kiện cần và đủ cho vấn đề bảo hiểm 

thất nghiệp. 

      Pháp lệnh Hợp đồng lao động năm 1990 và Nghị định hướng dẫn số 

165/HĐBT ngày 12/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng đã qui định chế độ mới về 

thôi việc dưới dạng chấm dứt hợp đồng lao động, áp dụng cho những đối tượng đã 

ký hợp đồng lao động trong khu vực sản xuất kinh doanh. Theo Điều 19, Nghị định 

165/HĐBT thì người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc cụ thể bao gồm: 

      1. Người lao động được trợ cấp thôi việc bằng 1/2 tháng tiền công hoặc tiền 

lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm làm việc với người sử dụng lao 

động đối với các trường hợp: 

      - Người sử dụng lao động chết hoặc bị kết án tù giam hoặc bị hình phạt buộc 

người đó không được tiếp tục làm công việc cũ mà doanh nghiệp bị đóng cửa. 

      - Người sử dụng lao động không sắp xếp người lao động theo đúng công việc 

hay nơi làm việc, hoặc không bảo đảm các điều kiện làm việc như đã thoả thuận 

trong hợp đồng. 
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      - Người sử dụng lao động không trả công (trả lương) đủ và đúng hạn cho người 

lao động theo hợp đồng. 

      - Người sử dụng lao động ngược đãi người lao động. 

      - Do thiên tai, hoả hoạn hoặc những nguyên nhân bất khả kháng khác mà người 

sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng vẫn phải thu hẹp sản 

xuất, giảm chỗ làm việc. 

      - Cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giải thể hoặc tài sản bị thanh 

lý. 

      - Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động phải điều chuyển 

người lao động đến làm việc ở địa điểm khác hoặc công việc khác quá 30 ngày 

trong một năm (cộng dồn)… 

      - Do thiên tai, hoả hoạn, sự cố đột xuất phải ngừng sản xuất kinh doanh, hoặc 

để áp dụng các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp buộc phải tạm thời điều chuyển người lao động, khi điều chuyển người lao 

động quá 90 ngày trong một năm (cộng dồn). 

      - Người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái với qui định của 

pháp luật lao động. 

      Còn chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau, thì người lao động 

được trợ cấp gấp rưỡi mức đã nói ở trên:  

      - Người lao động ốm đau, bị thương tật đã điều trị sáu tháng liền mà mất khả 

năng lao động chưa thể hồi phục lại được. 

      - Nếu hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp: người 

lao động là phụ nữ đang có thai, đang nghỉ đẻ theo chế độ qui định, đang nuôi con 

dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô 

hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác…hoặc cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh giải thể tài sản bị thanh lý. 

      - Người lao động ốm đau, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn đang điều 

trị, điều dưỡng theo quyết định của thầy thuốc, trừ trường hợp người lao động ốm 
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đau, bị thương tật đã điều trị sáu tháng liền mà khả năng lao động chưa thể hồi 

phục được; cơ quan, xí nghiệp giải thể hoặc tài sản bị thanh lý. 

      - Người lao động đang nghỉ chế độ hàng năm, nghỉ phép. Nếu người lao động 

có từ 45 tuổi trở lên đối với nữ mà đã làm việc liên tục trên 5 năm với người sử 

dụng lao động thì người lao động còn được trợ cấp thêm ít nhất 2 tháng tiền công 

hoặc tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 

      2. Đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo một công việc nhất 

định, theo mùa, vụ có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm thì người lao động được 

trợ cấp 1 tháng tiền công hoặc tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). 

      Như vậy, theo qui định tại khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh hợp đồng lao động và 

Nghị định 165/HĐBT thì người lao động không được hưởng chế độ trợ cấp thôi 

việc khi hợp đồng lao động hết thời hạn; hai bên cùng thoả thuận chấm dứt hợp 

đồng lao động; người lao động bị kết án tù giam hoặc bị hình phạt buộc người đó 

không được tiếp tục làm công việc cũ; người lao động chết; người lao động được 

bầu làm nhiệm vụ chuyên trách của các chức vụ dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ 

chức vụ trong bộ máy nhà nước; người lao động không thể tiếp tục thực hiện hợp 

đồng vì hoàn cảnh gia đình, người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm 

vụ theo hợp đồng hoặc bỏ việc liên tục mà không có lý do chính đáng; người lao 

động có hành vi trộm cắp, tham ô hoặc có hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây thiệt 

hại nghiêm trọng tài sản, lợi ích của xí nghiệp, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh.  

      Ngoài ra, về mặt pháp lý đã có sự rạch ròi 2 loại chế độ: trợ cấp thôi việc trả 

một lần và chế độ bảo hiểm xã hội (trợ cấp hưu trí) mà một thời gian dài vẫn được 

nhập làm một. 

      Tóm lại, trợ cấp thôi việc trong trường hợp trên về thực chất chính là khoản trợ 

cấp mất việc làm không do lỗi của người lao động để giúp họ mau chóng ổn định 

cuộc sống, đi tìm công việc mới. Nguồn chi cho chế độ này hoàn toàn do người sử 

dụng lao động phải tự lo, không lấy từ ngân sách nhà nước mà lấy từ quĩ dự phòng 
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của đơn vị. Quỹ này được trích từ lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy vậy, chế độ trợ 

cấp thôi việc theo Nghị định 165/HĐBT thực hiện được hơn 2 năm thì bãi bỏ do 

Bộ luật Lao động được ban hành, nhưng nội dung của nó đã được Bộ luật kế thừa 

và phát triển. 

     Các qui định có tính chất hỗ trợ người lao động mất việc làm (kể cả trong và 

ngoài biên chế) trong giai đoạn này đã giảm bớt khó khăn cho người lao động khi 

mới thôi việc, giúp họ ổn định cuộc sống và tìm công việc mới. Điều này không 

chỉ bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong giai đoạn áp dụng (từ 1987 đến 

trước ngày ban hành Bộ luật Lao động 1994) mà còn tạo ra những tiền đề lý luận 

cơ bản cho việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau này ở nước ta. 

b) Giai đoạn từ khi có Bộ luật Lao động đến nay  

    Sự ra đời của Bộ luật Lao động 1994 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong 

lĩnh vực lao động. Bằng những qui định của mình, Bộ luật Lao động đã tạo cơ sở 

và tiền đề cho việc hình thành một hệ thống pháp luật sau này ở nước ta. Các qui 

định về hợp đồng lao động được coi là hình thức pháp lý chủ yếu làm phát sinh 

quan hệ pháp luật lao động. Chế độ trợ cấp thôi việc ngày càng được hoàn thiện 

hơn, thể hiện rõ trong Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002. 

    - Về đối tượng hưởng trợ cấp thôi việc: Theo qui định  tại khoản 1 Điều 42 Bộ 

luật Lao động đối tượng hưởng trợ cấp thôi việc là những người lao động có giao 

kết hợp đồng lao động với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Như vậy, những 

người lao động không thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động thì không 

được hưởng trợ cấp thôi việc theo qui định tại khoản 1 Điều 42. 

    - Về điều kiện để hưởng trợ cấp thôi việc: 

      + Đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ 12 tháng 

trở lên. 

      + Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nhất 

định được qui định trong Bộ luật Lao động. 
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      Theo Điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ qui 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng 

lao động và mục 2, phần III Thông tư hướng dẫn số 21/TT-BLĐTBXH ngày 

22/9/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đó là những trường hợp sau: 

      * Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo Điều 36; Điều 37; các 

điểm a,c, d, và điểm đ khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41; điểm c khoản 1 Điều 85 

của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. 

      * Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được tuyển dụng 

trước khi có chế độ hợp đồng thì khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc như 

người đã ký hợp đồng lao động. 

      Như vậy, theo qui định nói trên thì về nguyên tắc, khi chấm dứt hợp đồng lao 

động dù là do ý chí hai bên; ý chí một bên hay ý chí người thứ ba thì người lao 

động đều có quyền được trợ cấp thôi việc. Song, cũng theo các qui định trên thì 

những trường hợp sau đây người lao động không được trợ cấp thôi việc: 

      * Người lao động bị sa thải do có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công 

nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi 

ích của doanh nghiệp; Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng 

lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật 

hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm. 

      * Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm về lý 

do chấm dứt hoặc thời hạn báo trước qui định tại Điều 37 của Bộ luật lao động. 

      * Người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo qui định 

tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật lao động. 

      * Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 17 và Điều 

31 của Bộ luật lao động đã được hưởng trợ cấp mất việc làm. 

      Từ những qui định trên đây, cho ta thấy bản chất của trợ cấp thôi việc (theo 

Điều 42 của Bộ luật Lao động) là nhằm ghi nhận công lao đã đóng góp của người 

lao động đối với doanh nghiệp và hỗ trợ một phần cho họ tìm việc làm. Tuy nhiên, 
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với qui định như Điều 42 thì ý nghĩa của trợ cấp thôi việc trong thực tế sẽ khác đối 

với từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, đối với người lao động ký hợp đồng không 

xác định thời hạn thì ý nghĩa trợ cấp một phần để tìm việc làm không còn nữa, hay 

trong trường hợp về hưu thì ngay cả ý nghĩa ghi nhận một phần công lao đóng góp 

cho doanh nghiệp cũng không còn. Nếu như trợ cấp mất việc làm vừa mang tính 

đền bù, vừa mang tính trợ giúp thì trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động 

không mang nhiều ý nghĩa bồi thường mà lại có ý nghĩa trợ giúp nhiều hơn, vì ở 

đây việc chấm dứt hợp đồng lao động xảy ra đúng thời hạn mà hai bên đã giao kết 

từ trước hoặc một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo 

đúng qui định của pháp luật. Việc giải quyết trợ cấp cũng nhằm mục đích hỗ trợ 

người lao động ổn định cuộc sống trong khi tìm việc làm mới, ở đây cũng có dáng 

dấp của trợ cấp thất nghiệp. Hiện nay, cũng có ý kiến cho rằng: đây là chi phí “cơ 

hội” mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động, do khi vào làm việc ở 

doanh nghiệp người lao động đã mất cơ hội làm việc ở doanh nghiệp khác. Chúng 

tôi cho rằng, hiểu trợ cấp thôi việc như vậy là không chính xác, bởi lẽ chi phí cơ 

hội là một loại chi phí dự tính chỉ dùng để so sánh lựa chọn cơ hội có lợi hơn trước 

khi người lao động quyết định ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. 

Đương nhiên, khi chấp nhận ký hợp đồng lao động thì người lao động đã lựa chọn 

một doanh nghiệp có lợi nhất cho mình và bỏ qua các doanh nghiệp khác không có 

điều kiện thuận lợi bằng doanh nghiệp đã lựa chọn. “Vì vậy, không thể buộc doanh 

nghiệp trả chi phí “cơ hội” cho người lao động khi họ đã lựa chọn ký hợp đồng lao 

động với doanh nghiệp mà không ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp khác. 

Do đó, không thể hiểu trợ cấp thôi việc là một khoản chi phí “cơ hội” mà người sử 

dụng lao động phải trả cho người lao động” [72, tr. 28]. Về vấn đề này, Nguyễn 

Kim Phụng cũng cho rằng: “Bản chất của trợ cấp thôi việc là tổng hợp các yếu tố: 

sự bù đắp cho tiền lương chưa tương xứng với sức lao động mà người lao động đã 

bỏ ra, do địa vị phụ thuộc của họ trong quan hệ lao động, là phần thưởng cho sự 

tận tâm thực hiện đầy đủ hợp đồng của người lao động khi các bên thanh lý hợp 
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đồng, là món quà tặng của bên này với bên kia sau một thời gian dài cộng tác với 

nhau suôn sẻ, thiện chí và trách nhiệm…Ngoài ra, còn được hiểu là một hình thức 

chia lợi nhuận sau khi hai bên cùng đóng góp (vốn, tổ chức quản lý, sức lao động), 

để tạo ra giá trị mới hoặc được coi là một chế độ có tính chất trợ cấp thất nghiệp” 

[89, tr. 37]. 

      Với qui định trên, vấn đề xác định đối tượng được hưởng trợ cấp thôi việc theo 

chúng tôi là chưa hợp lý. Trong khi những người lao động bị kỷ luật sa thải do có 

hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hay có hành vi khác 

gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản lợi ích doanh nghiệp hoặc khi đang bị xử lý 

kỷ luật chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật 

không được trợ cấp thôi việc, thì người lao động “tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn 

trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính 

đáng” (khoản 1 điểm c, Điều 85 Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) 

lại được trợ cấp thôi việc. Rõ ràng qui định trên là không bình đẳng bởi lẽ việc 

người lao động “tự ý bỏ việc…không có lý do” cũng là vi phạm hợp đồng lao 

động, vi phạm pháp luật lao động và phải chịu hình thức sa thải, hình thức kỷ luật 

nặng nhất. Theo chúng tôi, mọi trường hợp đã bị kỷ luật sa thải đều không được 

hưởng trợ cấp thôi việc. 

    - Về mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc  

     Khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động qui định mức hưởng trợ cấp thôi việc của 

người lao động là “cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp 

lương nếu có”. Theo qui định này, mức hưởng trợ cấp thôi việc phải căn cứ vào sự 

đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp, thể hiện qua hai yếu tố: thời gian 

làm việc thực tế của người lao động cho người sử dụng lao động và mức lương của 

họ. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc theo qui định tại khoản 3 Điều 14, 

Nghị định 44/2003/NĐ-CP như sau: 
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      a) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc 

theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) 

mà người lao động thực tế làm việc cho người sử dụng lao động đó. 

      b) Người lao động trước đây đã là công nhân, viên chức nhà nước vẫn làm việc 

ở đơn vị, thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc ở 

đơn vị đó. 

      c) Trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước 

mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng 

chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp 

đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo 

qui định của pháp luật. Các đơn vị sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm 

chuyển trả cho các doanh nghiệp đã chi trả, nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động 

thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả. 

      Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền 

sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp theo qui định 

tại Điều 31 của Bộ luật Lao động mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, 

thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho 

người lao động kể cả thời gian người lao động làm việc cho người sử dụng lao 

động liền kề trước đó. 

       Về mặt hình thức, pháp luật qui định như trên là hợp lý vì nó đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động, nhưng trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc: 

      Thứ nhất, thời gian được tính hưởng trợ cấp, về mặt bản chất pháp lý cần có sự 

giải thích cụ thể hơn. Bởi lẽ, theo hướng dẫn của Nghị định 44/CP (khoản 3, Điều 

14) của Chính phủ thì chỉ có những người lao động (trước ngày Bộ luật Lao động 

có hiệu lực) có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước được bảo lưu thời gian 

làm việc trước đó để hưởng trợ cấp, còn những người lao động trước đây làm việc 

trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nay vẫn làm việc ở đó thì thời gian làm 

việc trước đó lại không được đề cập đến. Mặt khác, đối với những người có thời 
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gian làm việc trước đó trong khu vực nhà nước mà ở nhiều đơn vị khác nhau thì 

giải quyết như thế nào ? Chính vì vậy, cần có các qui định pháp luật giải thích, 

hướng dẫn cụ thể về “thời gian làm việc” làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, cũng 

như nguồn kinh phí chi trả, nhất là thời gian làm việc trước ngày Bộ luật Lao động 

có hiệu lực, để lợi ích của người lao động được giải quyết một cách thoả đáng, 

giảm bớt phiền hà cho người lao động khi phải đi gõ cửa các cơ quan, doanh 

nghiệp để đòi trợ cấp thôi việc cho mình. 

      Thứ hai, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chi trả trợ cấp thôi việc cần 

phải được qui định chặt chẽ hơn. Nếu theo qui định của pháp luật thực định: “ 

Doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi 

trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo qui định của pháp luật. Các đơn vị 

sử dụng lao động trước đây có trách nhiệm chuyển trả cho doanh nghiệp đã chi trả, 

nếu đơn vị cũ đã chấm dứt hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ hoàn trả” (khoản 3, 

Điều 14, Nghị định 44/2003/NĐ-CP) trong thực tế vấn đề này triển khai gặp rất 

nhiều khó khăn vì các đơn vị cũ chuyển tiền trợ cấp theo thông báo đơn vị mà 

người lao động đang làm việc hiện nay chưa có qui định và chế tài cụ thể nên sẽ 

không thực hiện được. Hơn nữa, khi đơn vị cũ giải thể thì đơn vị hiện đang hoạt 

động sẽ trả trợ cấp và khoản này sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả lại. Vậy 

ngân sách nhà nước sẽ lấy từ đâu để chi trả trợ cấp thôi việc khi doanh nghiệp 

chấm dứt hoạt động? Trong khi doanh nghiệp chỉ quan hệ với ngân sách nhà nước 

thông qua thuế, còn các văn bản hướng dẫn về thuế chưa nói rõ về việc trừ khoản 

tiền này. Tình hình này cho thấy, để thực hiện được qui định trên cần phải có các 

văn bản pháp luật để hướng dẫn một cách đồng bộ, thống nhất. 

     - Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc  

     Theo qui định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính 

phủ, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc như sau: 

      a) Đối với doanh nghiệp, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc hạch toán vào 

giá thành hoặc phí lưu thông; 



118 

      b) Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi 

việc do ngân sách nhà nước cấp trong chi thường xuyên của cơ quan. 

      c) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác và cá nhân có sử dụng lao động  theo 

hợp đồng lao động thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó tự  chi trả trợ cấp thôi việc. 

      Từ qui định trên cho thấy, trợ cấp thôi việc là do người sử dụng lao động dùng 

nguồn tài chính của mình để chi trả, không có sự đóng góp của người lao động. Sự 

tham gia của Nhà nước chỉ trong một chừng mực nhất định. Đó là, Nhà nước chi 

trả phần trợ cấp thôi việc cho người lao động thôi việc đã từng có thời gian làm 

việc cho đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước mà đơn vị đó giải thể hoặc chấm dứt 

hoạt động. Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho 

các cơ quan hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách có sử dụng lao động 

theo hợp đồng lao động. Trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc đều có điểm chung 

là do người sử dụng lao động chi trả từ nguồn tài chính của doanh nghiệp và được 

hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông. Tuy nhiên, pháp luật về chế độ trợ cấp 

thôi việc không qui định việc hình thành quỹ tập trung. Hơn nữa, chế độ này còn 

được thực hiện trong cơ quan hành chính sự nghiệp có sử dụng hợp đồng lao động. 

Còn trợ cấp mất việc làm được trả từ quĩ dự phòng về trợ cấp mất việc làm. Quỹ 

này được trích theo mức từ 1%-3% trên quĩ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã 

hội của doanh nghiệp. 

      Như vậy, các qui định về chế độ thôi việc của nước ta từ trước đến nay chưa 

phải là chế độ bảo hiểm thất nghiệp vì chúng chỉ chi trả trợ cấp một lần, nguồn do 

doanh nghiệp trả, hoặc lấy từ ngân sách nhà nước, không mang tính chất xã hội. 

Do vậy, người lao động đã hưởng trợ cấp thôi việc thì không được tính thời gian 

công tác để hưởng chế độ hưu trí và ngược lại. 

   2.2.2.3 Chế độ trợ cấp đối với lao động dôi dư trong việc sắp xếp lại doanh 

nghiệp nhà nước  



119 

      Trong hơn 10 năm qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm 

đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Theo đề án của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, lao động dôi dư trong sắp xếp cơ cấu lại doanh 

nghiệp nhà nước ước tính sẽ có 25 vạn lao động, trong đó lao động nữ chiếm 43, 

28%, lao động từ 40 tuổi trở xuống chiếm 59%, từ 51 tuổi trở xuống chiếm 10%, 

lao động có tay nghề thấp là 43% (tính đến tháng 12/2005). Như vậy, việc sắp xếp, 

chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước tất yếu phải dẫn đến sàng lọc, 

sắp xếp và tổ chức lại lực lượng lao động trong từng doanh nghiệp để đáp ứng 

được yêu cầu đổi mới về công nghệ sản xuất, phù hợp với nhu cầu về số lượng và 

chất lượng lao động. Do đó, số lao động dôi ra là khó tránh khỏi, thậm chí dôi ra 

với số lượng lớn. Để giải quyết vấn đề trên, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu 

quả của doanh nghiệp nhà nước đã khẳng định: “Doanh nghiệp phải rà soát và xây 

dựng đúng định mức để xác định số lao động cần thiết. Lao động dôi dư được 

doanh nghiệp tạo điều kiện đào tạo lại hoặc nghỉ việc hưởng nguyên lương một 

thời gian, để tìm việc, nếu không tìm được việc thì được giải quyết chế độ mất việc 

theo qui định của Bộ luật Lao động. Bổ sung, sửa đổi một số chính sách cụ thể đối 

với người lao động dôi dư có nguyện vọng về hưu trước tuổi. Chính phủ bố trí 

nguồn kinh phí để giải quyết chính sách cho số lao động dôi dư. Sửa đổi, bổ sung 

Bộ luật Lao động theo hướng cho phép áp dụng chế độ mất việc đối với số lao 

động dôi dư tại thời điểm giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghiệp 

nhà nước. Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, ban hành chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp theo hướng Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng 

đóng góp”. Bên cạnh những ưu đãi chung đã được Bộ luật Lao động qui định như 

trợ cấp mất việc làm (Điều 17), trợ cấp thôi việc (Điều 42), lao động dôi dư từ khu 

vực kinh tế nhà nước còn được hưởng thêm một số chế độ ưu đãi khác.  

     Tại Nghị định số 103/CP ngày 10/09/1999, khi giao, bán, khoán kinh doanh, 

cho thuê doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao 
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động theo qui định của pháp luật Lao động. Khi giao doanh nghiệp nhà nước cho 

tập thể lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng hết số lao động hiện có, 

đảm bảo việc làm tối thiểu là 3 năm cho người lao động, trừ những người tự 

nguyện chấm dứt hợp đồng lao động (Khoản 5, Điều 14). Sau thời hạn trên, nếu do 

nhu cầu tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến 

người lao động mất việc làm thì giải quyết quyền lợi cho họ theo qui định pháp 

luật hiện hành. Trường hợp bán doanh nghiệp nhà nước, nếu người lao động thôi 

việc hoặc mất việc làm thì doanh nghiệp có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc hoặc 

trợ cấp mất việc làm. Nguồn chi trả được trích từ “Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần 

hoá doanh nghiệp nhà nước hoặc từ ngân sách nhà nước” (Khoản 5, Điều 21). 

Trường hợp cho thuê doanh nghiệp nhà nước làm cho người lao động phải chấm 

dứt hợp đồng lao động, họ sẽ được nhận trợ cấp thôi việc (Khoản4, Điều 40). Như 

vậy, theo qui định của Bộ luật Lao động (1994) và Nghị định số 103/CP người lao 

động trong doanh nghiệp nhà nước khi bị mất việc làm do tổ chức lại hoạt động 

sản xuất kinh doanh, thay đổi công nghệ chỉ được nhận trợ cấp mất việc làm hoặc 

trợ cấp thôi việc. Qui định này giống như việc giải quyết quyền lợi cho người lao 

động ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 

    Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng về đổi mới nâng cao hiệu quả doanh 

nghiệp nhà nước, ngày11/4/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2002/NĐ 

- CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 

    - Về đối tượng, lao động thuộc diện dôi dư là người lao động trong độ tuổi lao 

động đã tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 theo loại hợp đồng không xác 

định thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 đến 3 năm, bao gồm: 

      + Người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại doanh nghiệp đã tìm mọi biện 

pháp để tạo việc làm, nhưng vẫn không bố trí được việc làm; 

      + Người lao động trong doanh nghiệp bị phá sản, giải thể; 
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      + Người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp 

nhưng không có việc làm, tại thời điểm sắp xếp doanh nghiệp vẫn không bố trí 

được việc làm. 

    - Về chính sách đối với lao động dôi dư, theo qui định tại Điều 3, Nghị định 

41/2002/NĐ-CP lao động dôi dư thuộc loại hợp đồng không xác định thời hạn 

được hưởng các khoản trợ cấp: 

      1. Đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với 

nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên:  

      a) Được nghỉ hưu, nhưng không trừ phần trăm lương hưu do nghỉ hưu trước 

tuổi. 

      b) Được hưởng thêm hai khoản trợ cấp: 03 tháng tiền lương, cấp bậc, chức vụ, 

phụ cấp lương đang hưởng cho mỗi năm (12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi; 05 tháng 

tiền lương cấp bậc, chức vụ phụ cấp lương đang hưởng cho 20 năm đầu công tác 

có đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo 

hiểm xã hội được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp 

lương đang hưởng. 

      2. Đủ tuổi nghỉ hưu theo qui định của Bộ luật Lao động nhưng còn thiếu thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 01 năm, thì được Nhà nước đóng một lần số tiền 

bảo hiểm xã hội cho những tháng còn thiếu với mức 15% tiền lương tháng để giải 

quyết chế độ hưu trí hàng tháng. 

       3. Các đối tượng còn lại thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được 

hưởng các chế độ:  

      a) Trợ cấp mất việc làm được tính theo số năm thực tế làm việc trong khu vực 

nhà nước, cứ mỗi năm được trợ cấp một tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ 

cấp lương đang hưởng nhưng thấp nhất cũng bằng hai tháng tiền lương, phụ cấp 

lương đang hưởng. 
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      b) Được hỗ trợ thêm hai khoản: 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp 

lương đang hưởng cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước; Trợ cấp 

một lần với mức 5 triệu đồng. 

      c) Được hưởng 06 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang 

hưởng để đi tìm việc làm. 

      d) Người lao động còn thiếu tối đa 05 năm tuổi nghỉ hưu theo qui định của Bộ 

luật Lao động và có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà chưa nhận trợ cấp 

bảo hiểm xã hội một lần, ngoài việc được hưởng các chế độ qui định tại các điểm a 

và b khoản này còn được tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội với mức 15% tiền lương 

tháng trước khi nghỉ việc cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú cho đến khi 

đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Trường hợp chưa đủ điều kiện 

để đóng tiếp bảo hiểm xã hội nói trên thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã 

hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc hưởng trợ cấp một lần theo qui định hiện hành. 

     Ngoài ra, một số biện pháp nhằm tạo việc làm cho lao động dôi dư còn được đề 

cập trong Nghị định 41/CP và Thông tư số 11/TT ngày 12/06/2002 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định 41/CP, như: Trường 

hợp người lao động có nguyện vọng học nghề, thì ngoài khoản tiền được hưởng đi 

tìm việc làm nói trên còn được đào tạo tối đa 06 tháng tại các cơ sở dạy nghề do 

Nhà nước qui định. Nhà nước cấp kinh phí cho các cơ sở dạy nghề này để đào tạo 

lao động dôi dư. 

      Từ những qui định trên, trong quá trình thực hiện đã làm nảy sinh một số vấn 

đề sau: 

      Thứ nhất, đối với trường hợp người lao động đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm 

xã hội và đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi (đối với nam); đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi 

(đối với nữ) thì được nghỉ hưu. Như vậy, những lao động này giảm 5 tuổi so với 

qui định. Theo qui định này, mặc dù số lượng người lao động thuộc diện dôi dư 

đông nhưng đối tượng áp dụng chủ yếu là người lao động làm việc trong bộ máy 

quản lý (gián tiếp) của các doanh nghiệp, còn việc giải quyết chế độ cho đại bộ 
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phận công nhân trực tiếp lao động thì rất hạn chế. Bởi lẽ, đa số công nhân trong 

các doanh nghiệp làm các nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nếu đã đủ số 

năm đóng bảo hiểm xã hội và có đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ 

(Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ) thậm chí những người lao động 

làm việc khai thác than trong hầm lò, không phân biệt là nam hay nữ chỉ cần đủ số 

năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 50 tuổi (Nghị định 61/2001/NĐ-CP ngày 

7/9/2001 của Chính phủ), đã được doanh nghiệp giải quyết cho nghỉ hưu. Do đó, 

để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có nhiều lao động dôi dư là công nhân có 

lẽ Nhà nước cần qui định lại tuổi được nghỉ hưu sớm, theo hướng giảm 5 tuổi so 

với qui định hiện hành tại Điều lệ bảo hiểm xã hội. 

      Thứ hai, trường hợp người lao động còn thiếu tối đa 5 tuổi nghỉ hưu theo qui 

định của Bộ luật Lao động và đã có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà 

chưa nhận trợ cấp một lần, thì được tự đóng tiếp bảo hiểm xã hội với mức 15% tiền 

lương tháng trước khi nghỉ việc cho cơ quan bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú cho đến 

khi đủ tuổi về hưu để hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Như vậy, vấn đề sẽ đặt ra: 

nếu người lao động được ký hợp đồng làm việc tiếp ở doanh nghiệp thuộc diện 

tham gia bảo hiểm xã hội; hoặc người lao động bị ốm dài ngày, mất sức lao động 

từ 66% trở lên thì quyền lợi về bảo hiểm xã hội được giải quyết như thế nào ? 

Hoặc việc làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ do ai 

giải quyết, vì doanh nghiệp đã giải thể hoặc phá sản ? Đây là vấn đề mà các nhà 

làm luật cần quan tâm để đảm bảo hơn nữa quyền lợi cho những người lao động 

dôi dư. 

      - Về chính sách đối với người lao động dôi dư thuộc loại hợp đồng có thời hạn 

từ 1 đến 3 năm, thì theo Điều 4 Nghị định 41/2002/NĐ-CP người lao động được 

hưởng các chế độ sau: 

      1. Trợ cấp mất việc làm được tính theo số năm thực tế làm việc trong khu vực 

nhà nước, cứ mỗi năm được trợ cấp 01 tháng tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp 

lương đang hưởng.  
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      2. Trợ cấp 70% tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp lương đang hưởng cho 

những tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, nhưng tối 

đa cũng không quá 12 tháng. 

      3. Người lao động còn thiếu tối đa 05 năm tuổi nghỉ hưu theo qui định của Bộ 

luật Lao động và có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà chưa nhận trợ cấp 

một lần, ngoài việc được hưởng các chế độ qui định trên còn được tự đóng tiếp bảo 

hiểm xã hội với mức 15% tiền lương tháng trước khi nghỉ việc cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội tại nơi cư trú cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ hưu trí và 

tử tuất. Trường hợp chưa đủ điều kiện để đóng tiếp bảo hiểm xã hội nói trên thì 

được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc 

hưởng trợ cấp một lần theo qui định hiện hành. 

      Các qui định đối với người lao động dôi dư trên đây, phải chăng là những qui 

định ngoại lệ với người lao động trong khu vực nhà nước, có phần ưu ái hơn những 

người làm việc ở các thành phần kinh tế khác. Đây là điều không bình thường, có 

phần trái với tư tưởng của Bộ luật Lao động nhằm tạo lập sự bình đẳng trong quá 

trình sản xuất kinh doanh đối với các thành phần kinh tế. Hơn nữa, có phải vì “ 

Doanh nghiệp nhà nước giữ những vị trí then chốt, đi đầu ứng dụng khoa học tiến 

bộ và khoa học công nghệ, nêu gương về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-

xã hội và chấp hành pháp luật” [47, tr. 96] nên cùng với cải cách doanh nghiệp nhà 

nước mà trong lĩnh vực lao động lại có sự ưu đãi của pháp luật đối với người lao 

động trong các đơn vị này. Về vấn đề này Nguyễn Hữu Chí cũng cho rằng: “Đối 

với người lao động dôi dư khi chấm dứt hợp đồng lao động lại có sự đãi ngộ đặc 

biệt. Phải chăng, đây là biện pháp hữu hiệu có thể giải quyết được lao động dư 

thừa trong doanh nghiệp nhà nước ? Xem ra thật khó đạt kết quả như mong muốn 

khi để giải quyết hậu quả của cơ chế bao cấp, chúng ta lại dùng một biện pháp bao 

cấp” [39, tr. 181 - 182]. Nên chăng, theo chúng tôi cần có một giải pháp mang tính 

chất tổng thể kết hợp giải quyết lao động dôi dư với các chương trình, mục tiêu 

Quốc gia về việc làm. Tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ việc làm, các trung tâm 
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giới thiệu việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khuyến khích, đầu tư, phát 

triển thị trường lao động. Cần có các chính sách, cơ chế thông thoáng, thuận lợi 

hơn nữa để Nhà nước, xã hội và mỗi người dân tự mở mang việc làm. Từ đó cho 

thấy sớm ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là cần thiết 

như thế nào!. 

     - Về nguồn kinh phí giải quyết lao động dôi dư, theo qui định tại khoản 4, Điều 

7, Nghị định 41/2002/NĐ-CP, nguồn của quỹ hỗ trợ lao động dôi dư bao gồm: 

ngân sách nhà nước, viện trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn khác. 

     Mục đích thành lập quĩ hỗ trợ lao động dôi dư là nhằm để hỗ trợ người lao động 

khi bị mất việc làm hoặc nghỉ hưu sớm do doanh nghiệp nhà nước thực hiện cơ cấu 

lại theo qui định của Chính phủ. Quĩ chịu trách nhiệm cấp kinh phí cho các doanh 

nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở dạy nghề cho lao động dôi dư và các tổ 

chức được thành lập để giải quyết lao động dôi dư trong các doanh nghiệp bị giải 

thể, phá sản. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý và điều hành cho đến hết ngày 

31/12/2005. 

     Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư hiện nay chủ yếu lấy từ ngân sách nhà nước. Do 

vậy, việc phân định trách nhiệm chi trả các chế độ đối với người lao động được cụ 

thể hoá như sau: doanh nghiệp chịu trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp mất việc 

làm; người lao động tự đóng bảo hiểm xã hội theo qui định; quỹ bảo hiểm xã hội 

chịu trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo qui định của Bộ luật Lao 

động; quỹ hỗ trợ lao động dôi dư chịu trách nhiệm chi trả các khoản được hưởng 

thêm, hỗ trợ thêm, tiền đi tìm việc làm, trợ cấp thêm cho người lao động với những 

tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết và kinh phí đóng 

bảo hiểm xã hội mà thời gian còn thiếu tối đa là 1 năm. Ngoài ra, đối với doanh 

nghiệp bị giải thể, phá sản, quỹ còn cấp kinh phí để giải quyết chế độ cho người 

lao động dôi dư thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp; những doanh nghiệp thật sự 

khó khăn về tài chính, sau khi đã sử dụng hết quĩ dự phòng trợ cấp mất việc làm 



126 

(nếu có) mà vẫn không đủ nguồn để giải quyết chế độ mất việc làm cho người lao 

động  thì được hỗ trợ từ quĩ hỗ trợ lao động dôi dư. 

     Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước là việc làm thường xuyên nhằm không 

ngừng củng cố và phát triển hệ thống các doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp này 

hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Ở nước ta quá trình sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp nhà nước vẫn còn một số yếu kém cần được giải quyết, trong đó vấn đề lao 

động dôi dư nổi lên hết sức cấp bách. Bởi vì bộ phận lao động này không những 

không giảm mà còn có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự 

thành công của công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở nước ta. Mặc dù, 

chúng ta đã ban hành nhiều chế độ, chính sách nhằm giải quyết lao động dôi dư 

nhưng đến nay kết quả vẫn rất hạn chế. Báo cáo sơ bộ của Ban chỉ đạo đổi mới và 

phát triển doanh nghiệp về thực hiện Nghị quyết Trung ương III về tiếp tục sắp 

xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước cho thấy “Tỷ lệ 

lao động dôi dư trong các doanh nghiệp nhà nước đã sắp xếp lại là 20,55%. Tính 

đến ngày 31/12/2003 Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư đã cấp 544,591 tỷ đồng hỗ trợ 

cho 461 doanh nghiệp, giải quyết cho 19.341 lao động dôi dư, bình quân mỗi 

người được nhận 28 triệu đồng…Lao động thiếu việc làm và dôi dư vẫn còn 

khoảng 20% đang là một khó khăn lớn trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Tốc độ tăng năng suất lao động chưa tương xứng 

với tốc độ tăng tiền lương” [6, tr. 7]. Đây quả là bài toán nan giải, thiết nghĩ về lâu 

dài, Nhà nước không thể đóng vai trò chủ đạo trích lập quĩ đối với lao động dôi dư 

mà cần có sự chia sẻ trong việc tạo lập quĩ. Hơn nữa, cũng cần có mặt bằng pháp 

luật chung cho mọi lao động dôi dư thuộc các thành phần kinh tế trên cơ sở minh 

bạch, rõ ràng, công khai giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống khi bị mất việc 

làm. 

2.2.3 Thực tiễn thực hiện chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm ở Việt 

Nam 

  2.2.3.1 Những kết quả đạt được  
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      Chế độ hỗ trợ người mất việc làm ở nước ta đã được manh nha từ ngày thành 

lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Nó thể hiện dưới hình thức trợ cấp thôi 

việc. Tuy nhiên, do thời kỳ này nền kinh tế của chúng ta vận hành theo cơ chế kế 

hoạch tập trung, việc tuyển và sử dụng lao động theo “chế độ biên chế” nên số 

lượng công nhân viên chức thôi việc chỉ chiếm một số lượng ít. Họ chủ yếu là 

những người do ốm đau lâu ngày, sức khoẻ yếu không đảm đương được công việc.  

     Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, 

chúng ta đã tiến hành việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển 

sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Sự chuyển đổi nền kinh tế dẫn đến sự thay đổi lớn trong hệ thống pháp 

luật Lao động, trong lĩnh vực sử dụng lao động đã chuyển từ chế độ biên chế theo 

chỉ tiêu của Nhà nước sang chế độ hợp đồng lao động. Với sự chuyển đổi này, các 

doanh nghiệp nhà nước đã sắp xếp lại sản xuất, sắp xếp lại lao động phù hợp với 

nhu cầu sản xuất kinh doanh. Từ đó dẫn đến một lực lượng lớn lao động ở khu vực 

kinh tế quốc doanh phải chuyển sang các thành phần kinh tế khác để tìm việc làm 

hoặc tự tạo việc làm và trong số này không ít người vì các lý do khác nhau (kỹ 

thuật, tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vốn, kinh nghiệm tổ chức sản 

xuất kinh doanh…) mà không tìm được việc làm. Ngoài ra, công cuộc cải cách nền 

hành chính ở nước ta cũng có một lực lượng công nhân viên chức bị dôi ra do việc 

sát nhập các cơ quan quản lý nhà nước.  

      Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động mất việc làm (thất nghiệp), trong khi 

chưa xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho những đối tượng này, 

Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các chính sách trong đó có chế độ trợ cấp để 

giúp người lao động ổn định cuộc sống như: Quyết định 176/HĐBT ngày 

9/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng và việc sắp xếp lại lao động trong các đơn vị 

kinh tế quốc doanh, Quyết định 111/HĐBT ngày 12/4/1991 và Quyết định số 

76/HĐBT ngày 9/3/1992 của Hội đồng Bộ trưởng về giảm biên chế hành chính sự 

nghiệp. Đến khi Bộ luật Lao động ra đời thì chế độ trợ cấp tiếp tục được qui định ở 
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2 Điều: Điều 17 (trợ cấp mất việc làm) và Điều 42 (trợ cấp thôi việc) tuỳ từng 

trường hợp. Mặc dù, các chế độ này mang tính chất giải quyết tình thế, chưa thật 

sự đồng bộ với các chính sách khác của nền kinh tế thị trường, song trong điều 

kiện nền kinh tế chuyển đổi đã góp phần tích cực vào việc tạo điều kiện cho người 

lao động ổn định cuộc sống sau khi mất việc làm và có cơ hội tìm việc làm mới.      

      Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Chính 

phủ trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện thắng lợi chủ trương này, Chính phủ đã 

ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có chính sách đối với lao 

động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước được thể hiện trong Nghị định 

số 41/2002/NĐ-CP ngày11/4/2002. Sau gần hai năm triển khai thực hiện, Nghị 

định đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 

Điều này được thể hiện qua việc đánh giá triển khai thực hiện chế độ đối với lao 

động dôi dư. Chế độ trợ cấp thôi việc đã góp phần giúp đỡ người lao động giải 

quyết một phần khó khăn khi mới thôi việc và giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc 

sống. Cũng qua chế độ này, giúp cho Nhà nước tận dụng được tối đa lực lượng lao 

động hiện có, tạo điều kiện từng bước chuyển số lao động không có nhu cầu sử 

dụng trong các đơn vị kinh tế khác. Tuy vậy, có nhược điểm là nếu chi trả chế độ 

trợ cấp thôi việc theo Quyết định trên thì ngân sách nhà nước phải bỏ ra một khoản 

tiền rất lớn, do đó dễ ảnh hưởng đến các chính sách, chế độ xã hội khác. 

      Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết 

tháng 5/2004, đã có 786 doanh nghiệp được Bộ Tài chính duyệt cấp kinh phí. Số 

đối tượng đã được giải quyết là 35.280 người; trong đó có 3.660 người đủ điều 

kiện nghỉ hưu trước tuổi; 31.620 người được hưởng trợ cấp mất việc làm. Nguồn 

kinh phí từ Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư đã cấp là 1.019 tỷ đồng. Trung bình mỗi 

người lao động dôi dư khi rời doanh nghiệp Nhà nước nhận được 28 triệu đồng, 

người nhiều nhất nhận được gần 70 triệu đồng. Ngoài khoản trợ cấp được nhận, 

người lao động dôi dư còn được bảo lưu chế độ bảo hiểm xã hội. Những người có 

nhu cầu học nghề mới được học nghề miễn phí trong sáu tháng tại các cơ sở đào 
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tạo của Nhà nước. Số lao động dôi dư được hưởng chính sách theo Nghị định 

41/CP thời gian qua chiếm khoảng 20% tổng số lao động hiện có tại doanh nghiệp 

nhà nước thực hiện sắp xếp lại, cao hơn 5% so với dự kiến ban đầu [10].  

      Nhìn chung, thông qua các qui định về giải quyết lao động dôi dư đã tạo điều 

kiện để doanh nghiệp tiến hành tổ chức lại sản xuất kinh doanh, sắp xếp lại lao 

động và giải quyết được các tồn tại về lao động mà từ trước đến nay doanh nghiệp 

chưa thực hiện được. Cái được lớn nhất là người lao động sau khi đã được giải 

quyết các quyền lợi theo qui định đều rất yên tâm. Người lao động từ trạng thái 

phụ thuộc, bị động đã năng động hơn nên những người lao động còn trong độ tuổi 

lao động phần lớn đều tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm bảo đảm cuộc sống. 

   2.2.3.2 Những hạn chế 

       Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chế độ hỗ trợ người lao động mất việc 

làm cũng đã bộc lộ những hạn chế, cụ thể là: 

      - Trong thời gian từ 1986 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng hình thức 

trợ cấp lấy nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc lập các quĩ hỗ trợ việc làm 

do Bộ Tài chính quản lý. Đây chính là một phương thức hoạt động của trợ cấp thất 

nghiệp mà Tổ chức Lao động quốc tế đã khuyến cáo các nước thực hiện đối với 

người lao động bị mất việc làm. Tuy nhiên, việc thực hiện các chế độ hỗ trợ người 

thôi việc (mất việc làm) ở nước ta còn chắp vá, mang tính bị động, chỉ chú ý đến 

thời gian trước mắt, không đáp ứng nhu cầu của người lao động là việc làm, bởi 

chỉ có thông qua việc làm mới có thể đảm bảo cuộc sống lâu dài cho người lao 

động. 

      - Chế độ thôi việc ban hành trước đây (theo Quyết định 176/HĐBT; Quyết định 

111/HĐBT; Quyết định 76/HĐBT) còn lẫn lộn với chế độ bảo hiểm xã hội, mà về  

thực chất là chưa phân biệt được rõ ràng các quan hệ trong chế độ thôi việc và bảo 

hiểm xã hội. Những người đồng ý rời khỏi khu vực nhà nước và nhận tiền trợ cấp 

thôi việc không được nhận khoản trợ cấp từ quĩ bảo hiểm xã hội mà trong thời gian 

làm việc họ đã đóng góp. 
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      - Trong khi chưa có trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, để bù đắp một phần thu nhập 

do bị mất việc làm cho người lao động, Bộ luật Lao động có qui định về chế độ trợ 

cấp mất việc làm và trợ cấp thôi việc. Mặc dù, mức trợ cấp đã có ưu đãi hơn nhưng 

các chế độ này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường, còn 

mang dấu ấn của thời kỳ bao cấp, nên bất lợi cho cả ba bên: người sử dụng lao 

động, người lao động và Nhà nước. Cụ thể: 

      + Đối với người sử dụng lao động: phải chi một khoản tiền lớn để trợ cấp cho 

người lao động nhất là khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc phá sản mới 

xuất hiện tình trạng này. Trên thực tế, các doanh nghiệp thường không có khả năng 

chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khiến cho nhiều người đã thôi việc từ 

lâu nhưng vẫn nằm trong danh sách của đơn vị. Sự hảo tâm của liên doanh biến thế 

ABB (VNTRA) là minh chứng cho thực tiễn áp dụng chế độ trợ cấp theo qui định 

của Bộ luật Lao động. Trong quá trình giải quyết cho số lao động dôi dư, doanh 

nghiệp ABB đã trợ cấp rất hậu hĩnh, bình quân mỗi người tới 30 triệu đồng, cá 

biệt trên 50 triệu đồng; Để rồi hiện nay 92 công nhân đang bị công ty sa thải đợt 2 

chỉ được trả 1/3 số tiền trên và còn bị nhận lương bằng phong bì không [8].   

      + Đối với người lao động: khi mất việc làm dẫn đến không có thu nhập nhưng 

không được nhận trợ cấp thôi việc ngay, vì doanh nghiệp không có tiền để trả. 

Hoặc khi nhận được một khoản tiền trợ cấp thôi việc ít ỏi họ phải tự mình bươn 

chải kiếm sống do đó đã gặp không ít khó khăn như thiếu vốn, không được giúp đỡ 

học nghề, nên cơ may tìm được việc làm rất thấp. 

      + Đối với Nhà nước: do không có quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nên khi người lao 

động thôi việc với số lượng lớn, như các năm 1989 - 1990 có doanh nghiệp từ 30 -

50% thậm chí 100% thôi việc [15, tr. 19], người sử dụng lao động không có tiền để 

trả trợ cấp thôi việc, trong lúc đó ngân sách nhà nước cũng khó khăn nhưng lại 

phải đứng ra gánh vác việc hỗ trợ cho người lao động. Đây cũng là một gánh nặng 

cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng tới sự phát triển chung của xã hội. 
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      - Bộ luật Lao động qui định các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải lập quĩ dự 

phòng để trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Quĩ này được để tại doanh 

nghiệp, nên nhiều cơ sở không muốn lập, vì cho rằng việc chi trả trợ cấp thôi việc 

do doanh nghiệp trả, nên không cần phải lập quĩ. Với suy nghĩ này, dẫn đến nhiều 

doanh nghiệp lúng túng, bị động về nguồn trợ cấp, khi phải cho nhiều người thôi 

việc. Mặt khác, do nhiều doanh nghiệp kinh doanh không có lãi nên không có khả 

năng trích lập quĩ này. Vả lại, nguồn chi cho trợ cấp thôi việc cũng rất khó khăn do 

nguồn này được tính vào chi phí kinh doanh. 

      - Tại đoạn 2, khoản 1, Điều 14, Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của 

Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về hợp đồng lao động qui định: “Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 

qui định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 85 và nghỉ hưu, chế độ hưu trí hàng 

tháng được qui định tại Điều 145 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi bổ sung, người 

lao động không được trợ cấp thôi việc”. Theo qui định trên, người lao động nghỉ 

việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì không được hưởng chế độ trợ cấp thôi 

việc. Đây là một qui định bất hợp lý. Bởi lẽ, giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng 

cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thuộc về trách nhiệm cơ quan bảo 

hiểm xã hội. Còn chế độ trợ cấp thôi việc, thực chất là chế độ phụ cấp khó khăn do 

người sử dụng lao động thực hiện đối với người lao động có thời gian làm việc từ 

đủ 12 tháng trở lên khi họ nghỉ việc một cách hợp pháp. Khoản trợ cấp này thuộc 

về trách nhiệm của người sử dụng lao động. Rõ ràng, hai chế độ này có nguồn gốc 

hình thành khác nhau, độc lập với nhau và do hai chủ thể khác nhau thực hiện đối 

với người lao động. 

      Với qui định trên, đã dẫn đến hiện tượng người có thời gian làm việc ít, quá 

trình gắn bó với doanh nghiệp ngắn, không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí 

hàng tháng thì được hưởng hai chế độ: Một là, chế độ trợ cấp thôi việc do người sử 

dụng lao động trả; Hai là, chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần do cơ quan bảo 

hiểm xã hội chi trả. Còn những người lao động có đủ điều kiện để hưởng chế độ 
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hưu trí hàng tháng, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp 

thì không được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, trong khi đó chế độ này do người 

sử dụng lao động trả chứ không phải do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. 

      - Thực tế, ở một số doanh nghiệp, việc phân loại và xét duyệt lao động dôi dư 

chưa được thực hiện nghiêm túc. Có nơi chỉ chỉ tổ chức phổ biến chính sách cho 

người lao động, sau đó ai có nguyện vọng thôi việc thì tự làm đơn xếp mình vào 

diện dôi dư. Căn cứ vào đơn của người lao động, đơn vị lập danh sách và lên 

phương án lao động dôi dư, bỏ qua khâu xét duyệt, sàng lọc để lựa chọn đối tượng 

dôi dư theo đúng qui định. Thực trạng trên đã dẫn đến nhiều trường hợp người có 

trình độ chuyên môn, có sức khoẻ, ý thức kỷ luật tốt lại được đưa vào diện dôi dư, 

cho ra khỏi doanh nghiệp và ngược lại. Vì vậy, ở không ít doanh nghiệp người lao 

động còn do dự, lo lắng khi bản thân bị sắp xếp vào diện dôi dư. Điều này cũng 

làm ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp lại doanh nghiệp. 

      Tóm lại, tất cả các chế độ trợ cấp thôi việc từ trước tới nay chưa phải là chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp đúng nghĩa vì nó chi trả một lần cho người thôi việc, kinh phí 

do doanh nghiệp trả, không mang tính chất xã hội. Hơn nữa, mức trợ cấp này còn 

quá ít nên ngay cả việc duy trì và tồn tại trong thời gian tìm kiếm việc làm mới đối 

với người lao động cũng là điều rất khó chứ chưa nói đến việc hỗ trợ họ quay trở 

lại làm việc (như học nghề mới, nâng cao tay nghề…). Trong khi thất nghiệp đã trở 

thành một vấn đề xã hội “kinh niên” nếu chỉ áp dụng những giải pháp “tình thế” và 

không gắn trách nhiệm của toàn xã hội (cả người lao động, người sử dụng lao động 

và Nhà nước) thì chế độ trợ cấp hiện hành là chưa đủ, chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ 

và khuyến khích người thất nghiệp tìm việc làm mới. Do vậy, cần sớm có một chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp quốc gia, không nên để bị động và phải luôn tìm kiếm các 

giải pháp tình thế. Về nguyên tắc, chế độ này cần phải có sự chia sẻ trách nhiệm 

giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. 

2.3 SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM   
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      Thứ nhất, như đã phân tích, giải quyết việc làm là vấn đề bức xúc đối với nước 

ta trong giai đoạn hiện nay và trong cả thời gian tới. Nhà nước đã có chính sách 

quốc gia về việc làm, trước mắt là từ nay cho đến năm 2010, trong đó đặc biệt chú 

trọng đến việc mở rộng sản xuất và dịch vụ, đa dạng hoá ngành nghề. Nhà nước 

tạo cơ hội bình đẳng cho việc tạo việc làm và tìm kiếm việc làm, đề ra chính sách 

phát triển thị trường lao động trong và ngoài nước. Với những nỗ lực của Nhà 

nước và xã hội, từ năm 1991 đến năm 2000, số người có việc làm đã tăng từ 30,9 

người lên 40,6 triệu người [49, tr. 3] . 

      Do kết quả tăng dân số trong giai đoạn trước cho nên thời kỳ 2001-2010 mỗi 

năm nước ta có thêm khoảng 1,7-1,8 triệu người bước vào tuổi lao động, trong khi 

đó số người ra khỏi độ tuổi lao động chỉ có 0,35 triệu người. Dự tính trong 10 năm 

đầu thế kỷ XXI dân số trong độ tuổi lao động sẽ tăng bình quân là 2,5%/năm gấp 

gần 2 lần so với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (1,4%/năm) [80, tr. 7], cộng thêm số 

người thất nghiệp ở thành thị, hàng vạn lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh 

nghiệp nhà nước, lao động nông nghiệp thiếu việc làm do bình quân đất canh tác 

trên một nhân khẩu đang giảm dần và giảm nhanh ở vùng đất được đô thị hoá, 

thành lập các khu công nghiệp, mở các tuyến giao thông…càng làm tăng thêm áp 

lực về giải quyết việc làm. Mặt khác, chất lượng nguồn nhân lực ở nước ta còn 

yếu, nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động. 

        Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và nhu cầu ngày càng đa dạng hoá của 

xã hội đòi hỏi sản phẩm hàng hoá ngày một chất lượng hơn. Chính vì thế trong một 

số trường hợp, chủ doanh nghiệp cần phải tổ chức lại sản xuất để nâng tính cạnh 

tranh đã dẫn đến dư thừa lao động và hậu quả tất yếu là một bộ phận lao động bị 

thất nghiệp. 

      Người lao động thất nghiệp kéo theo một loạt hệ quả tác động đến cả bản thân 

người lao động lẫn người sử dụng lao động và an ninh xã hội, khiến cho: 
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      - Về phía người lao động thất nghiệp, vì không có nguồn sống nên họ thấy rằng 

cần phải liên kết sự đóng góp lại để từ đó hình thành một quỹ chung. Quỹ này sẽ 

được sử dụng trong thời gian người lao động không có việc và đi tìm việc. 

      - Về phía người chủ sử dụng lao động, trong các trường hợp giảm thiểu lao 

động hoặc bị phá sản họ không thể gánh chịu nổi việc tự mình phải chi trả cho 

nhiều người lao động mất việc làm. Từ đó, họ thấy cần phải hợp lực với nhiều chủ 

sử dụng lao động khác vừa là để phòng những tình huống xấu có thể xảy ra, vừa để 

chia sẻ gánh nặng rủi ro. Do đó, họ tự nguyện nộp một khoản tiền nhất định vào 

một quỹ tập trung và khi bất trắc xảy ra thì sẽ có nguồn để giải quyết. 

      - Về phía Nhà nước, một khi đã nhận thấy tác động tích cực của cơ chế liên kết 

cùng nhau chia sẻ trách nhiệm nên đứng ra tổ chức việc hình thành quỹ chung để 

trả cho người lao động khi bị mất việc, nhằm ổn định xã hội. 

      Thứ hai, khi chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường, chúng ta phải tiếp 

cận với nhiều vấn đề rất mới. Thất nghiệp là một vấn đề như vậy. Nếu xét dưới góc 

độ sử dụng lao động: thất nghiệp có nghĩa là ở một thời điểm nào đó (một tuần, 

một tháng…) có những bộ phận người lao động không có việc làm. Do vậy, không 

phải chỉ khi chuyển sang cơ chế thị trường mới có hiện tượng này mà ngay cả thời 

kỳ kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp vẫn có tình trạng thất nghiệp, nhưng nó 

không trở thành một vấn đề xã hội gay gắt. Khi bước vào nền kinh tế thị trường, 

nước ta đã có hàng loạt xí nghiệp quốc doanh bị giải thể hoặc bị thu hẹp sản xuất, 

dẫn đến hàng chục vạn lao động phải thôi việc theo Quyết định 176/HĐBT, Quyết 

định 111/HĐBT. Đây thực chất là sa thải lao động theo Công ước 175 của Tổ chức 

lao động quốc tế. 

      Thứ ba, cùng với thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tư liệu sản xuất, thị 

trường tiền tệ…thị trường lao động ở nước ta cũng đang hình thành và phát triển. 

Bằng việc ban hành hệ thống văn bản pháp luật lao động, Nhà nước đã tạo ra 

những tiền đề quan trọng để thị trường sức lao động phát triển thuận lợi. Trước hết 

phải kể đến sự ra đời của Bộ luật Lao động 1994. Một văn bản pháp lý cao nhất 
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điều chỉnh quan hệ lao động trong cơ chế mới. Với Bộ luật Lao động, Nhà nước 

công nhận và bảo hộ quyền tự do di chuyển sức lao động. Người lao động được tự 

do tìm việc làm, nơi làm việc phù hợp với trình độ, tay nghề, sức khoẻ và hoàn 

cảnh của họ. Ngoài ra, người lao động có quyền chấm dứt quan hệ lao động với 

người sử dụng lao động khi họ không thực hiện đúng những điều đã cam kết trong 

hợp đồng lao động. Ngược lại, người sử dụng lao động cũng có quyền sa thải hoặc 

chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do kinh tế, công nghệ, trường hợp bất khả kháng 

hoặc người lao động vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, trong quá 

trình kinh doanh  do trình độ quản lý của các “ông chủ” khác nhau, có doanh 

nghiệp ăn nên làm ra, có doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, dẫn đến người lao động 

rơi vào tình trạng thất nghiệp. Thêm vào đó là tình trạng số người đến tuổi lao 

động chưa có việc làm hàng năm là khá lớn. 

      Thứ tư, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam còn là hết sức cần 

thiết, bởi lẽ Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, đây là con 

đường ngắn nhất đưa nền kinh tế nước ta sớm hội nhập với nền kinh tế thế giới. 

Tuy nhiên, những thách thức mà chúng ta phải đương đầu đó là tính thị trường, 

tính cạnh tranh khốc liệt hơn. Nhiều doanh nghiệp sẽ phải tiến hành tổ chức, cơ 

cấu lại quá trình kinh doanh, chú trọng đầu tư kỹ thuật công nghệ hiện đại…sẽ dẫn 

đến giảm qui mô sử dụng lao động. Thất nghiệp trong thời gian tới tăng nhanh. Gia 

nhập Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam phải cắt giảm thuế, bãi bỏ hàng rào 

phi thuế quan, thực hiện qui chế tối huệ quốc và qui chế đối xử quốc gia đối với 

hành hoá và dịch vụ của các nước thành viên xuất khẩu sang Việt Nam. Lúc đó, 

các doanh nghiệp trong nước sẽ phải tham gia cạnh tranh với các doanh nghiệp 

nước ngoài ngay chính tại thị trường nội địa. Thị trường lao động chắc chắn cũng 

sẽ có những diễn biến phức tạp như: cơ cấu lao động trong xã hội thay đổi, việc 

làm giảm, thất nghiệp tăng lên. 
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      Như vậy, việc nghiên cứu, ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong giai 

đoạn hiện nay là cần thiết và phù hợp với các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước cũng như quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động.  

      Thứ năm, lịch sử thế giới cũng đã chứng minh rằng, thất nghiệp là con đẻ của 

nền kinh tế thị trường. Nhà nước chỉ có thể hạn chế nó thông qua hệ thống các 

chính sách kinh tế - xã hội hợp lý và tiến bộ. Hầu hết các nước trên thế giới, kể cả 

những nước phát triển và những nước đang phát triển đều phải đương đầu với vấn 

đề này. Ngay cả những nước được đánh giá là có nền kinh tế mạnh nhất thế giới 

như: Hoa Kỳ, Anh, Cộng hoà liên bang Đức, Nhật Bản, Italia, Pháp…vẫn có một 

tỷ lệ thất nghiệp nhất định, có nước còn cao hơn cả giới hạn cho phép (giới hạn cho 

phép hay được coi là bình thường là mức dưới 3%). Lấy ví dụ như ở năm 2002: 

Anh: 5,1%, Thụy Điển 5,2%, Nhật Bản 5,3%, CHLB Đức 8,1%, Pháp 9,0%, Phần 

Lan 10%, Tây Ban Nha 12,8% [110, tr. 27]. Thất nghiệp ảnh hưởng tới tất cả các 

mặt kinh tế, chính trị, xã hội của một quốc gia. Do đó, đa số các nước có nền kinh 

tế phát triển đã qui định về bảo hiểm thất nghiệp để bảo vệ cho người lao động khi 

bị thất nghiệp và giúp họ quay trở lại làm việc.  

      Như đã nói, bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách xã hội. Nếu thực hiện tốt 

chính sách này sẽ tạo sự ổn định về mặt xã hội và ngược lại nếu thực hiện không 

tốt sẽ làm cho xã hội phát sinh nhiều tiêu cực, mất ổn định. Một trong những 

nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội là do thiếu việc làm và thất nghiệp gây nên. 

      Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng bảo hiểm thất nghiệp vừa mang tính xã 

hội, vừa đảm bảo công bằng xã hội. Bởi lẽ, bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ nhằm 

giải quyết hai mục tiêu:  

      Một là, khuyến khích người lao động chủ động trong việc đào tạo nghề, tự đào 

tạo, đào tạo lại, tạo và tìm kiếm việc làm để giảm sức ép cung về lao động, hạn chế 

thất nghiệp. 

     Hai là, hỗ trợ người thất nghiệp một phần kinh phí để duy trì cuộc sống bình 

thường trong tình trạng thất nghiệp. 
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     Trong hai mục tiêu trên, thì mục tiêu thứ nhất mang tính tích cực của chính sách 

thị trường lao động và nó là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia khi thực hiện 

bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy, đã có một số quốc gia thay tên gọi “bảo hiểm thất 

nghiệp“ thành “bảo hiểm việc làm” như  ở Nhật Bản, Hàn Quốc…Đối với nước ta, 

mục tiêu này là hoàn toàn phù hợp với Bộ luật Lao động, khi mà trách nhiệm giải 

quyết việc làm thuộc về “Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể 

nhân dân và tổ chức xã hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm tham gia thực hiện các chương trình và quỹ giải quyết việc làm” (Điều 15). 

     Mục tiêu thứ hai, tuy mang tính thụ động của chính sách thị trường lao động. 

Song, nó lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là góp phần đảm bảo công bằng xã hội, 

có sự chia sẻ rủi ro, giúp người thất nghiệp nhanh chóng ổn định cuộc sống. Do đó, 

xác định đúng mục tiêu của chế độ bảo hiểm thất nghiệp là một việc rất quan trọng, 

bởi lẽ nó sẽ chi phối toàn bộ nội dung và tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 

sau này. 

       Như mọi người đều biết, bảo hiểm thất nghiệp là một bộ phận thuộc hệ thống 

an toàn (an sinh) xã hội. Hệ thống lưới an toàn này là thật sự cần thiết vì nó nhằm 

bảo đảm kinh tế cho người lao động khi bị mất việc làm, tránh được những tác 

động xấu về mặt xã hội, tạo ra khả năng lao động đối với người thất nghiệp thông 

qua các hoạt động hỗ trợ của hệ thống pháp luật. Điều 56 của Hiến pháp 1992 

nước ta đã nêu rõ: “Nhà nước qui định các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối 

với viên chức nhà nước, những người làm công ăn lương. Nhà nước khuyến khích 

phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động”. Bên cạnh 

đó, việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong đó có bổ sung chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp cho thấy việc hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội ở nước ta là hết sức 

cần thiết. Hơn thế, đây còn là một trong những quyền cơ bản của con người. 

      Như đã nói, trong khi chưa có chế độ bảo hiểm thất nghiệp, theo qui định tại 

Bộ luật Lao động người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động 

thì được trợ cấp mất việc hoặc trợ cấp thôi việc. Khoản trợ cấp này do doanh 
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nghiệp chịu trách nhiệm thanh toán 100%. Nhưng các chế độ này chưa đáp ứng 

được nhu cầu chung của nền kinh tế thị trường; còn mang nặng dấu ấn của thời kỳ 

bao cấp, nên bất lợi cho cả người sử dụng lao động, người lao động và Nhà nước, 

đó là:  

      + Khi phải cho nhiều người thôi việc là lúc doanh nghiệp gặp khó khăn trong 

sản xuất kinh doanh nên việc chi một khoản tiền lớn trả trợ cấp cho số đông người 

lao động thường là gánh nặng quá sức đối với doanh nghiệp. Do vậy, hoặc doanh 

nghiệp không sòng phẳng trong việc chi trả cho người lao động, hoặc trả rất nhỏ 

giọt. 

      + Khi người lao động mất việc họ không có khoản thu nhập nào ngoài việc 

trông chờ vào khoản trợ cấp thôi việc, mất việc. Nếu doanh nghiệp dây dưa không 

trả hoặc trả nhỏ giọt các khoản trợ cấp này thì đời sống người lao động gặp rất 

nhiều khó khăn và khó tìm được việc làm. 

      + Nhà nước cũng sẽ có những khó khăn về ngân sách khi nền kinh tế bị đình 

đốn, nhiều doanh nghiệp phải “sa thải” người lao động hàng loạt, vì thế việc chi trả 

trợ cấp cho người lao động mất việc trong doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ là một 

gánh nặng. 

      Hơn nữa, do chưa có chế độ bảo hiểm thất nghiệp nên không có hệ thống tổ 

chức để đăng ký, theo dõi người thất nghiệp một cách thường xuyên, không nắm 

được số người thất nghiệp để giúp Nhà nước có những chủ trương, chính sách chủ 

động giải quyết. Vì thế, việc sớm ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam là một đòi hỏi khách quan. Có như thế mới giảm được gánh nặng cho ngân 

sách nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng lao động một cách hợp 

lý, khắc phục được những tồn tại của chính sách hiện hành, đồng thời gắn tăng 

trưởng kinh tế với công bằng xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh 

tế thị trường nhiều thành phần và định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 

Kết luận chƣơng 2 
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      Tóm lại, nước ta trước khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hiện tượng 

thất nghiệp đã tồn tại nhưng do điều kiện lịch sử mà được gọi với những thuật ngữ 

khác như: “lao động dôi dư” hay “lao động mất việc làm”…và để giải quyết tình 

trạng này Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản qui định các chế độ có tính chất 

hỗ trợ người thôi việc, người mất việc làm. Tuy nhiên, những biện pháp này không 

thể gọi là chế độ bảo hiểm thất nghiệp, nó chỉ là những giải pháp tình thế đối với 

một bộ phận nhỏ người lao động bị mất việc làm (trong các doanh nghiệp quốc 

doanh). Điều quan trọng hơn là Nhà nước chưa xây dựng được quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp với sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động, mà chi phí 

cho các chế độ hỗ trợ đều lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Vì vậy, các chế độ có 

tính chất hỗ trợ này đã tỏ ra vô cùng lạc hậu và bất lực trước một cơ chế thị trường 

đang trên đà phát triển mặc dù nó có vai trò tích cực trong giai đoạn bao cấp. 

     Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhiều chính sách, chế độ về lao động, 

việc làm đã được Nhà nước ban hành cho phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước. 

Giải quyết việc làm cho người lao động đã được coi là chính sách xã hội cơ bản, là 

hướng ưu tiên trong mọi chính sách, do đó, đã đạt được nhiều thành tựu trong giải 

quyết việc làm. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm vẫn còn là mối lo 

ngại và thậm chí ngày một gia tăng và các chế độ bảo hiểm cho họ không được 

đảm bảo. Theo qui định của Bộ luật Lao động, khi người lao động chấm dứt hợp 

đồng lao động vì những lý do khách quan thì được trợ cấp mất việc làm hoặc trợ 

cấp thôi việc, do doanh nghiệp chịu trách nhiệm thanh toán. Những qui định này  

đã bộc lộ một số nhược điểm: Việc trả cả hai loại trợ cấp này (mặc dù lý do có 

khác nhau) chỉ thuộc về người sử dụng lao động, Nhà nước và người lao động 

đứng ngoài cuộc; Chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ và khuyến khích người thất nghiệp 

tìm việc làm mới. Do vậy, cần sớm có một chế độ bảo hiểm thất nghiệp, không nên 

tìm các giải pháp tình thế. Chế độ này cần có sự chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà 

nước, doanh nghiệp và người lao động.  
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      Thất nghiệp là hiện tượng luôn tồn tại trong nền kinh tế thị trường. Khi mất 

việc đồng nghĩa với việc người lao động không có nguồn thu nhập. Bởi vậy, Nhà 

nước phải có những qui định pháp luật để đảm bảo nguồn thu nhập thay thế khi 

người lao động mất việc; Có giải pháp trợ giúp người lao động trở lại làm việc 

thông qua đào tạo, đào tạo lại, môi giới, giới thiệu việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp 

nhận người thất nghiệp trở lại làm việc, hỗ trợ người thất nghiệp tự tạo việc làm. Ở 

nước ta hiện nay có nhiều chính sách và biện pháp khắc phục tình trạng thất nghiệp 

như: Chính sách về dân số, áp dụng các công nghệ thích hợp, giảm tuổi nghỉ hưu, 

trợ cấp thôi việc…nhưng đó chỉ là những biện pháp tình thế chưa mang tính chiến 

lược lâu dài. 

     Bảo hiểm thất nghiệp là một phạm trù kinh tế - xã hội mang tính nhân đạo sâu 

sắc giúp giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống người lao động và gia đình họ trong 

trường hợp họ bị mất việc làm. Vì vậy, việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam là hết sức cần thiết, một yêu cầu 

khách quan để đảm bảo an toàn xã hội. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng: bảo 

hiểm thất nghiệp không giải quyết tận gốc vấn đề thất nghiệp. Bảo hiểm thất 

nghiệp chỉ là một trong những chính sách lao động và việc làm để hỗ trợ một phần 

về thu nhập cho người lao động đang không có việc làm. Bên cạnh đó Nhà nước và 

xã hội cần có những biện pháp đồng bộ khác mới có thể giải quyết được sức ép 

thất nghiệp ngày càng có xu hướng gia tăng ở Việt Nam . 

 

Chương 3 

PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM 

THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM  

   3.1.1 Cơ sở kinh tế - xã hội 
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       Qua 15 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có những thay đổi cơ bản. Từ một 

nền kinh tế tự cung, tự cấp, khép kín với cơ chế quản lý tập trung, bao cấp, chúng 

ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, không 

những đã thoát khỏi khủng hoảng và lạm phát mà đã có sự tăng trưởng: “Sau mấy 

năm đầu thực hiện chiến lược, đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội. 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sau 10 năm tăng hơn gấp đôi (2,07 lần). Tích 

luỹ nội bộ của nền kinh tế từ mức đáng kể, đến năm 2000 đã đạt 27% 

GDP…Trong GDP, tỷ trọng nông nghiệp từ 38,7% giảm xuống 24,3%, công 

nghiệp và xây dựng từ 22,7% tăng lên 36,6%, dịch vụ từ 38,6% tăng lên 39,1%...” 

[47, tr. 149-150]. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có 

những đổi khác to lớn. Từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, GDP bình 

quân đầu người chưa đến 200 USD đến nay chúng ta đã tăng được gấp đôi, lên 400 

USD/ đầu người và chỉ tiêu này sẽ tăng  lên trong vòng 5 đến 10 năm nữa [19, tr. 

34]. 

      Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực xảy ra cuối năm 1997 đã tác 

động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Năm 2000 chúng ta chặn được sự giảm sút 

về tốc độ tăng trưởng và năm 2001 đã đưa tổng sản phẩm trong nước tăng 6,89%; 

năm 2002 tăng 7,04% và năm 2003 đạt tốc độ tăng 7,24% [112, tr. 4]. Như vậy, 

tính ra trong 3 năm 2001-2003, bình quân mỗi năm tổng sản phẩm trong nước tăng 

7,06% trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,40%/năm; khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 10,04%/năm, khu vực dịch vụ tăng 6,42%/năm 

[101, tr. 8-9]. Những số liệu trên đây cho thấy: Nền kinh tế nước ta tăng trưởng với 

tốc độ tương đối cao, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển 

dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nếu phân chia nền kinh tế thành 3 

khu vực: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ, thì tỷ 

trọng giá trị tăng thêm theo giá thực tế chiếm trong tổng sản phẩm trong nước của  

khu vực công nghiệp và xây dựng đã không ngừng tăng lên qua các năm: “Năm 

2000 chiếm 36,73%; 2001 chiếm 38,13%; 2002 chiếm 38,55% và năm 2003 chiếm 
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khoảng 40%” [101, tr. 8 - 9]. Ngoài ra, trong những năm vừa qua do chúng ta đẩy 

mạnh việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước nên mặc dù số lượng doanh 

nghiệp giảm đi đáng kể nhưng tỷ trọng của khu vực này vẫn duy trì ở mức cao 

(trên 38%). 

      Cùng với sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và dịch vụ trong những 

năm qua đã đạt được những thành tựu rất lớn. Nhiều sản phẩm công nghiệp như 

dầu khí, thuỷ sản, dệt may đã trở thành những sản phẩm mũi nhọn của nền kinh tế, 

tạo ra giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn. Riêng ngành dệt may kim ngạch xuất khẩu 

năm 2003 đã đạt được 3,67 tỷ USD [5, tr. 5], đây là chiến lược tăng tốc của ngành 

trong bối cảnh hội nhập, cạnh tranh khu vực và thế giới. Bên cạnh việc thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, các ngành công nghiệp mũi nhọn còn thu hút một lực lượng 

lao động rất lớn, đặc biệt là tạo ra một đội ngũ lao động có trình độ kỹ thuật cao. 

Đây là tiền đề to lớn để lao động nước ta đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của 

nền kinh tế, tiếp thu công nghệ mới và có thể hoà nhập với thị trường lao động thế 

giới. 

      Góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, còn có sự đóng góp rất lớn 

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Với chính sách mở cửa của nền 

kinh tế, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã không ngừng tăng lên. Từ khi có Luật 

đầu tư nước ngoài, tính đến cuối năm 2003 cả nước đã có: trên 4.270 dự án FDI 

còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký khoảng 40,5 tỷ USD, trong đó hơn 2.160 dự 

án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với tổng số vốn khoảng 24 tỷ USD và 760 

dự án đang xây dựng cơ bản, tổng số vốn đăng ký trên 9,65 tỷ USD, ngoài ra còn 

có 2000 lượt dự án mở rộng qui mô hoạt động với số vốn được điều chỉnh tăng 

thêm khoảng 8,6 tỷ USD. Đáng chú ý là đến nay tỷ lệ vốn thực hiện trên vốn đăng 

ký đã tăng từ 53% (năm 2002) lên 59,2%...Trong năm, khu vực doanh nghiệp FDI 

đã tạo thêm việc làm cho trên 34.000 lao động, góp phần đưa tổng số lao động trực 

tiếp làm việc trong khu vực kinh tế này lên hơn 660.000 người [57, tr. 29]. 
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      Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam không chỉ tạo ra cho chúng 

ta có nguồn vốn lớn để mở rộng sản xuất mà còn góp phần tạo nhiều công ăn việc 

làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời với việc phát triển các doanh 

nghiệp liên doanh còn tạo ra môi trường dịch vụ mới phát triển như: dịch vụ vốn, 

dịch vụ xã hội… 

      Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp năm 1999, có hiệu lực từ đầu năm 2000, 

được đánh giá là một trong những đạo luật đi vào cuộc sống nhanh và có hiệu quả 

nhất trong tiến trình đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta. Tính đến hết năm 2003 tức 

là sau 4 năm thực thi Luật Doanh nghiệp, trong cả nước đã có hơn 77.400 doanh 

nghiệp được thành lập. Như vậy trung bình cứ mỗi tháng có khoảng 1.600 doanh 

nghiệp mới được thành lập, gấp gần 10 lần so với khi Luật Doanh nghiệp chưa 

ban hành. Đã huy động được khoảng 146.000 tỷ đồng trong nhân dân đầu tư cho 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội [56, tr. 

10]. 

      Từ khi luật Doanh nghiệp có hiệu lực, hàng trăm ngàn doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh đã được thành lập và phát triển, tạo việc làm và tăng thu nhập cho 

hàng triệu lao động. Hàng năm khu vực ngoài quốc doanh đã đóng góp khoảng hơn 

60% trong GDP. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển không chỉ khẳng định vị thế 

của khu vực này trong nền kinh tế quốc dân mà còn tạo điều kiện để có thể mở 

rộng các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động ở khu vực kinh tế này. 

      Cơ cấu lao động theo ngành đã có chuyển biến tích cực, năm 2004 số người 

làm việc trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 57,9%; lao động trong 

công nghiệp và xây dựng chiếm 17,4% và lao động trong nhóm ngành dịch vụ 

chiếm 24,7% [25, tr. 171]. Xét cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế thì khu vực 

kinh tế cá thể tạo nhiều việc làm nhất so với các thành phần kinh tế khác (chiếm 

75,4%) tổng số việc làm trong nền kinh tế; tiếp đến là thành phần kinh tế nhà nước 

(chiếm 10,4%); kinh tế tập thể (chiếm 8,4%); tư nhân chiếm 3,3%); lao động làm ở 

thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tỷ lệ rất thấp (chỉ 1,3%) [118, tr. 54].  
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      Theo báo cáo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2003 đã giải 

quyết việc làm cho 1.505.000 người, tăng gần 6% so với năm 2002, trong đó phần 

lớn (74,4%) việc làm được giải quyết từ các chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội. Cụ thể, số lao động được giải quyết việc làm thông qua chương trình này là 

1.120.000 người chiếm 74,4% tổng số việc làm; thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ 

việc làm là 330.000 người chiếm 22% tổng số việc làm; thông qua xuất khẩu lao 

động là 55.000 người chiếm 3,65% tổng số chỗ làm việc mới. Quá trình đổi mới 

nền kinh tế đất nước đã làm thay đổi về cơ bản đời sống của đại bộ phận các gia 

đình lao động của nước ta. Theo kết quả điều tra mức sống dân cư của Tổng cục 

thống kê, năm 2003, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có mức tiền 

lương bình quân tháng cao nhất (927 ngàn đồng), gấp 1,2 lần so với mức bình quân 

chung (mức tiền lương bình quân tháng của một người lao động làm công ăn lương 

là 775 ngàn đồng); tiếp đến là thành phần kinh tế nhà nước (855,4 ngàn đồng) bằng 

1,1 lần so với mức bình quân chung. Các thành phần kinh tế khác đều có mức tiền 

lương thấp hơn so với mức bình quân chung, trong đó mức cao nhất là thành phần 

kinh tế tư nhân (755,6 ngàn đồng) chỉ bằng 97,42% so với mức bình quân chung 

và thấp nhất là thành phần kinh tế cá thể (613,8 ngàn đồng) chỉ bằng 79,13% so 

với mức bình quân chung. Đời sống dân cư được nâng lên đã góp phần giảm tỷ lệ 

đói nghèo “Tỷ lệ nghèo đã giảm từ 13,33% năm 1999 xuống còn 9,96% năm 2001 

-2002, trong đó khu vực nông thôn giảm từ 15,96% năm 1999 xuống 11,99%; khu 

vực thành thị giảm từ 4,61% xuống 3,61%” [101, tr. 134]. Từ các số liệu trên cho 

thấy: với khả năng thu nhập và mức sống ngày càng được cải thiện, nhiều người 

lao động sẽ có điều kiện tham gia vào chương trình bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 

nay, người lao động có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất, tìm kiếm việc làm nhưng 

nguy cơ mất việc do doanh nghiệp bị phá sản, giải thể, thay đổi sản xuất kinh 

doanh, cơ cấu công nghệ...là điều khó tránh khỏi. Do vậy, việc bảo vệ người lao 

động khi bị mất việc làm, tránh cho họ những hụt hẫng trong cuộc sống là điều rất 

cần thiết. Hơn nữa, qua gần 20 năm phát triển kinh tế thị trường, và khoảng 10 
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năm tách bảo hiểm xã hội độc lập với ngân sách nhà nước, cho thấy Việt Nam đã 

đủ điều kiện về tổ chức và tài chính để lo bảo hiểm thất nghiệp. 

   3.1.2 Cơ sở chính trị 

      Nước ta từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội đáng mừng, đó là kinh tế tăng 

trưởng với tốc độ cao, lạm phát được đẩy lùi và kiểm soát tích cực. Nhưng, tình 

trạng thất nghiệp cũng lại trở thành một vấn đề xã hội bức xúc. Đảng và Nhà nước 

ta hết sức quan tâm đến vấn đề này. Ngoài các biện pháp tình thế đối với lao động 

mất việc làm trong các doanh nghiệp nhà nước, Nhà nước còn dành một khoản tiền 

lớn trong ngân sách để cho vay hỗ trợ việc làm với lãi suất ưu đãi, cùng với các 

nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất khác, hàng năm đã giải quyết được trên một 

triệu người có việc làm mới “Số lao động được giải quyết việc làm trong ba năm 

đạt khoảng 4,3 triệu người (nông nghiệp 2,6 triệu, công nghiệp trên 90 vạn, dịch vụ 

khoảng 76 vạn)” [47, tr. 39] và việc làm đầy đủ hơn. Đồng thời, Đảng và Nhà nước 

cũng chủ trương xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp với nền 

kinh tế thị trường. Chủ trương đó được ghi trong Nghị quyết Trung ương Đảng lần 

thứ 7 khoá VII của Đảng cộng sản Việt Nam : “Nghiên cứu ban hành chính sách 

trợ cấp thất nghiệp”. Tiếp tục tinh thần Nghị quyết VII, Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ VIII nêu lên: “Từng bước hình thành quỹ bảo trợ thất nghiệp ở 

thành thị” [45, tr. 173]. Ngoài ra, tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban 

chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nhấn mạnh: “Sửa đổi, bổ sung tuổi nghỉ 

hưu; xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện cho các cơ quan, 

doanh nghiệp sắp xếp lao động theo yêu cầu nâng cao hiệu suất công tác, năng suất 

lao động” [46, tr. 205]. Xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề mới 

mẻ ở nước ta, nên còn được đề cập chủ yếu trong các Nghị quyết của Quốc hội 

khoá X như: Nghị quyết số 11/1997 kỳ họp thứ 2 và Nghị quyết số 20/1998 kỳ họp 

thứ 4. Gần đây trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có nêu: “Sớm 

xây dựng và thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động thất nghiệp” 
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[47, tr. 105]. Tư tưởng này lại được thể hiện rất rõ trong Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX: “Khẩn trương bổ sung chính 

sách bảo hiểm xã hội, ban hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng Nhà 

nước, doanh nghiệp và người lao động cùng đóng góp”. 

      Xây dựng và sớm ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam là một 

định hướng đúng đắn và kịp thời của Đảng ta phù hợp với qui luật phát triển của 

kinh tế thị trường. Sự ra đời của chế độ bảo hiểm thất nghiệp là góp phần hoàn 

thiện hệ thống bảo hiểm xã hội ở nước ta, với phương châm “vì con người, cho con 

người trước hết là người lao động”. Với “tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn 

định” [45, tr. 70] chúng ta hy vọng rằng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có đủ điều 

kiện để ra đời đáp ứng nguyện vọng của người lao động. 

    3.1.3 Cơ sở pháp lý 

      Giải quyết thất nghiệp chỉ có thể thực hiện được một cách có hiệu quả là thông 

qua các biện pháp giải quyết việc làm và thị trường lao động. Ở Việt Nam, quyền 

lao động, cụ thể là quyền làm việc đã được thừa nhận là một quyền cơ bản của 

công dân và được thể hiện rõ qua nhiều bản Hiến pháp. 

      Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, mọi người lao động đều được đảm 

bảo việc làm. Theo cơ chế đó, Nhà nước bố trí việc làm cho người lao động kể từ 

khi rời cơ sở đào tạo. Do đó, trong xã hội không thừa nhận có hiện tượng thất 

nghiệp, thiếu việc làm, lao động dư  thừa. 

      Kể từ khi Việt Nam bắt đầu quá trình đổi mới (1986), với những cải cách về 

kinh tế nhằm chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị 

trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, quan niệm về việc làm thay đổi cơ bản. 

Việc làm đầy đủ cho mọi công dân không còn nữa. Việc thực hiện Quyết định 

176/HĐBT ngày 9/10/1989 về sắp xếp lại lao động trong các đơn vị kinh tế quốc 

doanh là sự minh chứng cho sự thay đổi đó. Biểu hiện rõ nét nhất là đại bộ phận 

người lao động dôi dư tại các đơn vị kinh tế này, từ chỗ được bố trí giải quyết việc 

làm sang trạng thái phải tự tạo việc làm, nhất là trong ngành thương mại và dịch 
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vụ. Ngoài ra, việc thừa nhận một nền kinh tế nhiều thành phần đã cho phép khu 

vực kinh tế tư nhân ra đời và phát triển, cùng với việc mở cửa cho phép đầu tư 

nước ngoài trực tiếp đã đưa đến nguồn việc làm được đa dạng hoá. Việc thực hiện 

Quyết định 176/HĐBT đã cho thấy sự bao cấp về việc làm vĩnh viễn không còn 

nữa, những người chưa đến tuổi nghỉ hưu vẫn có thể bị mất việc làm. Trong quyết 

định 176/HĐBT qui định người lao động bị mất việc (lâu dài hoặc tạm thời) được 

hưởng trợ cấp thôi việc một lần, cứ mỗi năm công tác liên tục được trợ cấp một 

tháng lương cơ bản cộng với phụ cấp (nếu có).  

      Trong khi chưa có chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, để che chắn cho người 

lao động và giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, Bộ luật Lao động qui định có 

hai loại trợ cấp, đó là: trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Để đảm bảo quyền 

lợi cho người lao động khi bị mất việc làm, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 10 đã 

thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, trong đó: 

“Chính phủ qui định cụ thể việc đào tạo lại đối với người lao động thất nghiệp, tỷ 

lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp, việc 

thành lập quản lý và sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp” (khoản 1, Điều 140, Bộ 

luật Lao động). 

      Bên cạnh việc qui định chế độ trợ cấp mất việc làm, thôi việc, Bộ luật Lao 

động cũng đã xác định trách nhiệm của “các bên” trong việc giải quyết, bảo đảm 

việc làm cho người lao động. Nhà nước có trách nhiệm về giải quyết việc làm ở 

tầm vĩ mô, như: định chỉ tiêu kế hoạch việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm năm và hàng năm, có chính sách ưu đãi khuyến khích về giải quyết 

việc làm (hỗ trợ tài chính, cho vay vốn hoặc miễn giảm thuế…); Chính phủ lập 

chương trình quốc gia về việc làm, lập quĩ quốc gia về việc làm, phát triển hệ 

thống tổ chức giới thiệu việc làm, có biện pháp tổ chức dạy nghề, đào tạo lại nghề 

cho người lao động; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố lập chương trình và quĩ giải 

quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức 
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xã hội có trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình và quỹ giải quyết việc 

làm, các doanh nghiệp và người lao động cũng có trách nhiệm trong vấn đề giải 

quyết việc làm. 

      Bước vào nền kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật nước ta đã có sự chuyển 

hướng mạnh mẽ nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội đang được hình thành 

trong cơ chế mới. Sự chuyển đổi này của hệ thống pháp luật đã có tác động tích 

cực làm cho kinh tế - xã hội nước ta phát triển. 

      Trƣớc hết, đó là sự ra đời của Hiến pháp 1992 và được sửa đổi năm 2001 đã 

khẳng định việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở nước ta với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu trên cơ sở cạnh 

tranh lành mạnh thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt, Hiến pháp đã ghi nhận sức 

lao động là hàng hoá và cần phải xây dựng thị trường hàng hoá sức lao động đáp 

ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường theo qui luật vốn có của hàng hoá. Đây là sự 

thay đổi có tính chất đột phá của pháp luật nước ta khi bước vào kinh tế thị trường, 

tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ doanh nghiệp trao đổi, mua bán và sử dụng sức 

lao động vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Qui định này đồng thời còn 

làm cơ sở pháp lý cho việc ban hành các đạo luật chuyên ngành nhất là những văn 

bản liên quan đến việc tuyển dụng, trao đổi, sử dụng sức lao động. Tuy nhiên, sức 

lao động không phải là hàng hoá thông thường mà là loại hàng hoá đặc biệt nên 

Hiến pháp cũng nhấn mạnh đến vai trò quản lý, điều tiết của Nhà nước đối với sức 

lao động và thị trường sức lao động nhằm đảm bảo cho người sử dụng sức lao 

động được thuận lợi nhưng cũng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người 

lao động. Nhà nước phải có các biện pháp can thiệp kịp thời, có hiệu quả khi có sự 

xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Hiến pháp cũng dự 

liệu đến tình trạng thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường và qui định việc đảm 

bảo đời sống cũng như tạo điều kiện để người lao động có thể tìm kiếm được việc 

làm mới. Với những qui định nêu trên, có thể khẳng định Hiến pháp 1992 và 

những sửa đổi, bổ sung năm 2001 lần đầu tiên ở nước ta đã có thị trường sức lao 
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động mà trong đó sức lao động là hàng hoá và vấn đề thất nghiệp, giải quyết thất 

nghiệp đã đặt ra làm cơ sở cho việc ban hành các đạo luật liên quan. 

      Thứ hai, trên cơ sở Hiến pháp 1992 hệ thống pháp luật nước ta ngày càng 

được hoàn thiện theo hướng chuyển đổi của nền kinh tế thị trường, đặc biệt trong 

lĩnh vực luật tư như: luật Dân sự, Kinh tế…Chỉ hơn 10 năm, Nhà nước đã ban 

hành hàng chục đạo luật điều chỉnh các lĩnh vực của nền kinh tế, có những đạo luật 

được sửa đổi vài ba lần như: luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư…Toàn bộ những thay 

đổi này của hệ thống pháp luật đã tác động đến đời sống kinh tế - xã hội một cách 

tích cực góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, ổn định xã hội. Quan trọng 

hơn, hệ thống pháp luật nước ta trong thời kỳ đổi mới đã tạo ra hành lang pháp lý 

cho các ứng xử trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong 

xã hội, từng bước hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bản thân pháp 

luật bao giờ cũng chậm hơn sự phát triển kinh tế - xã hội nên hệ thống pháp luật 

của chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao 

của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó, sự đồng bộ 

của hệ thống pháp luật là yêu cầu quan trọng của sự tác động pháp luật vào xã hội, 

nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa ban hành được hệ thống qui phạm điều 

chỉnh quan hệ thất nghiệp và bảo đảm lợi ích của người lao động khi bị thất 

nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam là đòi hỏi 

tất yếu của đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời còn đảm bảo sự đồng bộ của hệ 

thống pháp luật. 

      Thứ ba, Bộ luật Lao động ban hành năm 1994 và được sửa đổi, bổ sung năm 

2002 đã điều chỉnh các quan hệ lao động và quản lý lao động phù hợp với sự phát 

triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta. Những qui định của Bộ luật Lao động là 

nền tảng để chúng ta có thể xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bộ luật Lao 

động được xây dựng trên cơ sở của Hiến pháp, phù hợp với các luật khác trong hệ 

thống pháp luật nước ta, một bước cụ thể hoá quan điểm coi sức lao động là hàng 

hoá, hình thành thị trường hàng hoá sức lao động dưới sự quản lý và điều tiết của 
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Nhà nước. Vì vậy, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp có cơ sở pháp lý và góp 

phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của nền kinh tế thị trường. 

      Thứ tƣ, trong xu thế hoà nhập hiện nay, nước ta đang từng bước hội nhập khu 

vực và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực trong đó có pháp luật. Nước ta đã gia nhập 

Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phải tuân thủ các qui định chung về lao động, thất 

nghiệp và đảm bảo thất nghiệp của tổ chức này. Vì vậy, việc xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở nước ta đã đáp ứng được yêu cầu của hội nhập và những qui 

định của Tổ chức lao động quốc tế là cơ sở pháp lý khi xây dựng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam. 

      Như vậy, Hiến pháp, hệ thống văn bản pháp luật của nước ta và các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia là cơ sở pháp lý để xây dựng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp. Việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không chỉ đáp ứng đòi hỏi cấp 

thiết của đời sống kinh tế - xã hội mà còn góp phần hoàn thiện pháp luật nước ta, 

thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế nói chung và trong lĩnh vực điều chỉnh thất 

nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. 

      Những phân tích trên cho thấy rằng, Việt Nam về cơ bản đã hội đủ các điều 

kiện để xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đó là: nền kinh tế đang trên đà tăng 

trưởng, hệ thống pháp luật lao động ngày càng hoàn thiện, các tổ chức giới thiệu 

việc làm đang được sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Chương trình 

việc làm Quốc gia đang được tích cực triển khai và sự giúp đỡ tích cực của Tổ 

chức Lao động quốc tế cũng như  các nước trong khu vực. 

3.2 XÂY DỰNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM  

      Xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta là tất yếu khách quan xuất 

phát từ yêu cầu kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện 

đại hoá. Tuy nhiên, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cần đáp ứng được mục 

đích là hỗ trợ bù đắp một phần cho người lao động, tạo điều kiện để họ nhanh 

chóng có việc làm đồng thời không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội không phải là việc làm đơn giản. Trên cơ sở những 
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căn cứ khoa học, sự đánh giá tác động của thất nghiệp đến kinh tế, xã hội có thể 

xây dựng mô hình chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với điều kiện của nước ta 

hiện nay. 

      Bảo hiểm thất nghiệp là một bộ phận của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an 

sinh xã hội của quốc gia. Vì vậy, khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải 

trên cơ sở những nguyên tắc chung của bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp một 

mặt phải góp phần đảm bảo bù đắp thu nhập cho người thất nghiệp, mặt khác, phải 

tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để người bị thất nghiệp quay lại thị trường lao 

động. Do đó, chế độ bảo hiểm thất nghiệp gồm hai phần: Chế độ trợ cấp bảo hiểm 

thất nghiệp và chế độ giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động. Ngoài 

ra, bảo hiểm thất nghiệp phải được xây dựng đồng bộ với các chính sách khác về 

lao động, việc làm, trong hệ thống pháp luật lao động nói chung.  

      Khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cần phải dựa trên những nguyên tắc 

nhất định, theo chúng tôi nó là nền tảng của việc xây dựng từng nội dung cụ thể 

của chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

  3.2.1 Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam 

      Các nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp được hiểu là 

những phương hướng, tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt và chi phối toàn bộ hệ thống 

các qui phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp. 

      Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã và đang tồn tại ở nhiều quốc gia. Mục tiêu của 

bảo hiểm thất nghiệp ở các nước nhìn chung đều giống nhau, đó là: nhằm bù đắp 

một phần thu nhập cho người lao động khi họ mất việc làm, đồng thời tiến hành 

các biện pháp nhanh chóng giúp người thất nghiệp có được việc làm.  

       So với các chế độ bảo hiểm xã hội khác thì bảo hiểm thất nghiệp có một số đặc 

thù riêng, trong đó nổi bật nhất là:     

      - Dự báo đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp khó khăn hơn đối với một số chế 

độ bảo hiểm xã hội khác (chế độ hưu trí) vì dự báo thất nghiệp có nhiều yếu tố tác 
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động như sự dịch chuyển lao động trong cơ chế thị trường (một người lao động có 

thể hôm nay có việc làm, nhưng ngày mai bị thất nghiệp), do thay đổi cơ cấu sản 

xuất, thay đổi công nghệ...Bên cạnh đó, lực lượng lao động có tính luân chuyển lớn 

do các doanh nghiệp thiếu tính bền vững, ổn định hoặc do người lao động, nhất là 

lao động nhập cư thường hay thay đổi nơi làm việc và nơi cư trú. 

      - Sự chênh lệch quá lớn giữ cung và cầu trong thị trường lao động hiện nay 

dẫn đến việc tìm kiếm việc làm mới cho đối tượng mất việc làm là điều không dễ. 

      - Lao động hiện đang làm việc trong các thành phần kinh tế khác nhau, nên 

việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là khó khăn hơn. Bởi, đa số 

người lao động làm việc không tập trung. Ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ, ý 

thức chấp hành pháp luật của chủ sử dụng lao động còn hạn chế. Bộ máy quản lý 

bảo hiểm thất nghiệp với số lượng người hạn chế nên không thể bao quát hết đến 

các doanh nghiệp này.  

      - Bảo hiểm thất nghiệp có liên quan chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến việc làm, 

trong lúc ở nước ta cơ quan này  lại hoạt động chưa có hiệu quả. 

     Xuất phát từ những đặc điểm này nên khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

phải nhằm vào mục đích chính là bù đắp những rủi ro về thu nhập của người lao 

động để họ có điều kiện tham gia vào thị trường lao động. Chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp với mức chi trả trợ cấp thất nghiệp sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống cho 

người lao động khi bị mất việc làm. Như đã nói, bảo hiểm thất nghiệp là một phạm 

trù kinh tế - xã hội mang tính nhân đạo sâu sắc. Nó giúp giảm bớt khó khăn, ổn 

định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong trường hợp mất việc làm. 

Nhìn chung, việc xây dựng và ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta 

phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản sau đây: 

    3.2.1.1 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải thể hiện tính xã hội, có sự chia sẻ rủi 

ro. 

      Bảo hiểm thất nghiệp là “hạt nhân“ của chính sách thị trường lao động, nằm 

trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo lợi ích của các bên 



153 

trong quan hệ lao động. Do vậy, bảo hiểm thất nghiệp có tính chất tương trợ, lấy số 

đông bù số ít. Nếu không đồng thời quán triệt nguyên tắc này thì các khoản trợ cấp 

sẽ chỉ đơn thuần là một khoản “tiền tiết kiệm trả muộn” và ý nghĩa xã hội của bảo 

hiểm thất nghiệp sẽ mất đi. 

      Từ những hạn chế của chế độ trợ cấp mất việc làm, thôi việc trong các văn bản 

pháp luật trước đây, cũng như những qui định trong Bộ luật Lao động, việc tham 

gia vào chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải là bắt buộc đối với người lao động và 

người sử dụng lao động. Những chủ thể này đều có trách nhiệm tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp và xem đây là một nội dung trong hợp đồng lao động. Nhà nước chỉ 

thực hiện chức năng quản lý và hỗ trợ khi cần thiết. 

    3.2.1.2 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa 

đóng góp và hưởng thụ. 

      Trong cơ chế thị trường, đối với các hoạt động kinh doanh, Nhà nước chỉ thực 

hiện chức năng quản lý nên khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cần có tỷ lệ 

tương xứng giữa đóng góp với hưởng thụ của người lao động, hạn chế tới mức 

thấp nhất sự bù đắp của Nhà nước đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp.  

      Một trong các vai trò quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp là hỗ trợ cuộc sống 

cho người lao động khi bị mất thu nhập do thất nghiệp gây nên. Do đó, việc qui 

định tỷ lệ hưởng và thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng phải 

đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và được cân đối với mức đóng góp 

bảo hiểm thất nghiệp trước đó của người lao động. Khi xác định mức hưởng trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp một mặt căn cứ vào khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp, mặt khác còn phải khuyến khích người lao động chủ động tìm kiếm 

việc làm nhằm thoát khỏi tình trạng thất nghiệp. Đây là điểm khác biệt trong việc 

xác định mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp so với các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội 

thông thường. Nếu qui định tỷ lệ % hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp quá thấp, 

thời gian được hưởng quá ít sẽ làm mất ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp. Nếu qui 

định mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp quá cao, thời gian hưởng trợ cấp kéo dài sẽ 
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dẫn đến khó cân đối tài chính giữa thu và chi bảo hiểm thất nghiệp, dễ gây tâm lý ỷ 

lại trông chờ vào sự trợ giúp của bảo hiểm thất nghiệp, chấp nhận tình trạng thất 

nghiệp để hưởng trợ cấp mà không tích cực tìm việc làm. Chính vì vậy để hạn chế 

tình trạng này, thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cần được qui định hợp 

lý, phải căn cứ tình hình thực tế của nền kinh tế - xã hội Việt Nam, phù hợp với 

thông lệ và luật pháp quốc tế.  

   3.2.1.3 Quĩ bảo hiểm thất nghiệp phải được quản lý thống nhất, dân chủ, công 

khai và hạch toán độc lập. 

       Do quĩ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ sự đóng góp của các bên tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp là: người sử dụng lao động, người lao động và Nhà nước 

nên hoạt động của quỹ phải dựa trên nguyên tắc quản lý thống nhất, dân chủ, công 

khai và hạch toán độc lập. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do một cơ quan quản lý thống 

nhất từ trung ương đến địa phương theo chế độ tài chính của Nhà nước. Quỹ được 

sử dụng vào các mục đích như: Chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao 

động; Chi cho các hoạt động tìm việc làm cho người thất nghiệp; Chi cho công tác 

đào tạo, đào tạo lại, học nghề cho người thất nghiệp; Chi phí cho hoạt động của bộ 

máy quản lý bảo hiểm thất nghiệp…Quỹ được hạch toán thành từng mục riêng. 

Hoạt động của quỹ bảo hiểm thất nghiệp có sự kiểm tra, giám sát của đại diện các 

bên tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được quyết toán 

hàng năm và thông báo định kỳ về tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý cấp trên. 

       Mức đóng góp phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, không là gánh nặng 

đối với doanh nghiệp và người lao động. Tỷ lệ đóng góp phải tính toán cho phù 

hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động, nhưng cũng ít 

ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để doanh nghiệp còn 

có thể cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Mức đóng góp này thường qui định 

bằng tỷ lệ % tiền lương của người lao động. Do vậy, các qui định về tiền lương tối 
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thiểu, định mức, đơn giá tiền lương, thang bảng lương khi xây dựng phải đảm bảo 

tính đến yếu tố này. 

      Do vậy, quĩ bảo hiểm thất nghiệp là một quĩ tài chính độc lập, tự thu, tự chi. 

Sau khi thành lập, quĩ phải độc lập với ngân sách Nhà nước để chủ động giải quyết 

vấn đề thất nghiệp. Không được sử dụng quĩ này để giải quyết các vấn đề xã hội 

khác.  

   3.2.1.4 Nhà nước thống nhất quản lý chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

      Nguyên tắc này được qui định tại Điều 56 của Hiến pháp 1992 “Nhà nước qui 

định thời gian lao động, chế độ tiền lương, chế độ nghỉ ngơi và chế độ bảo hiểm xã 

hội đối với viên chức nhà nước và những người làm công ăn lương, khuyến khích 

phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động” và Khoản 1 

Điều 140 Bộ luật Lao động “ Nhà nước qui định chính sách bảo hiểm xã hội nhằm 

từng bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, chăm sóc, phục hồi sức 

khoẻ, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong các trường 

hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, gặp rủi ro hoặc các khó khăn khác…”. Nhà nước 

thống nhất quản lý chế độ bảo hiểm thất nghiệp thể hiện trước hết ở việc Nhà nước 

trực tiếp ban hành chế độ bảo hiểm thất nghiệp, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc 

thực hiện chế độ này. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở từng thời 

kỳ mà Nhà nước xây dựng chương trình Quốc gia về bảo hiểm thất nghiệp, các qui 

định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp (như thu hẹp hay mở rộng đối tượng bảo 

hiểm thất nghiệp, điều kiện hưởng và mức hưởng…). 

       Với tư cách là người đại diện và thực hiện các chính sách xã hội, Nhà nước 

còn có trách nhiệm đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp, áp dụng các biện pháp 

để bảo tồn giá trị quĩ và làm cho quĩ tăng trưởng. Ngoài ra, Nhà nước thống nhất tổ 

chức, quản lý sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp cho toàn xã hội nhưng không bao 

cấp, không lấy ngân sách để chi trả mà chỉ hỗ trợ một phần.    
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        Nhà nước thống nhất tổ chức và quản lý toàn bộ sự nghiệp bảo hiểm thất 

nghiệp không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn sự tham gia của người lao động. Với tư 

cách là người đại diện cho tập thể lao động, những người lao động, công đoàn 

trung ương được quyền tham gia với Chính phủ trong các vấn đề: xây dựng, thành 

lập hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội, ban hành Qui chế về tổ chức, hoạt động của 

quỹ bảo hiểm xã hội (Điều 150 BLLĐ). Các công đoàn địa phương và cơ sở tham 

gia cùng với các cấp chính quyền và người sử dụng lao động trong việc thực hiện 

và giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp nói riêng.    

   3.2.1.5 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải góp phần lành mạnh hoá thị trường 

lao động. 

      Chế độ bảo hiểm thất nghiệp không thể giải quyết những vấn đề mang tính gốc 

rễ gây ra thất nghiệp “Trợ cấp thất nghiệp bản thân nó không thể giải quyết được 

vấn đề thất nghiệp “ (William Beverigde). Do vậy, để giải quyết thất nghiệp đòi 

hỏi phải có một chính sách tổng thể, được thiết kế để kích thích nền kinh tế. Xu 

hướng chung của các nước hiện nay là, ngoài trợ cấp cho người lao động khi thất 

nghiệp có điều kiện sinh sống người ta còn thực hiện thêm biện pháp đào tạo lại 

người lao động để họ có điều kiện dễ tìm việc làm mới. Vì vậy, chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam cần được liên kết chặt chẽ với các biện pháp thị trường lao 

động tích cực như: tạo ra chỗ làm việc mới, bảo vệ chỗ làm việc, nâng cao năng 

lực cho người lao động, tìm việc làm cho người thất nghiệp. Các biện pháp này 

luôn gắn liền với chính sách và chương trình việc làm quốc gia. Khi có bảo hiểm 

thất nghiệp thì nên thống nhất với chương trình việc làm quốc gia, coi đây như một 

biện pháp, chính sách hỗ trợ lao động nhằm đẩy lùi thất nghiệp, nhanh chóng đưa 

người thất nghiệp trở lại làm việc. 

      Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù đã đạt được những thành tựu bước đầu về giải 

quyết việc làm, nhưng nhìn chung tình trạng thất nghiệp vẫn có chiều hướng gia 

tăng, thậm chí có thể tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, đặc biệt ở khu vực đô thị, 
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khu vực làm công ăn lương. Vì thế, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ra đời sẽ nhằm: 

Bù đắp một phần thu nhập thay thế cho người lao động khi họ bị mất việc làm; 

Tiến hành các biện pháp giúp người thất nghiệp có được việc làm, hoà nhập với thị 

trường lao động. 

   3.2.2 Dự kiến nội dung chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam  

      Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ khó và phức tạp, bởi việc quản lý lao động 

là rất khó kiểm soát. Khi mất việc, người lao động di chuyển từ chỗ này sang chỗ 

khác để tìm việc. Trong thực tế, nhiều người lao động Việt Nam chưa phải bị mất 

việc hoàn toàn, họ có thể bị mất việc ở doanh nghiệp song lại tìm thêm được việc ở 

nhà, có thu nhập. Do vậy, cần phải quản lý được đối tượng thất nghiệp thì mới có 

thể trả trợ cấp đúng, đủ góp phần ổn định xã hội.  

     Thực tế ở nước ta, việc xác định tỷ lệ thất nghiệp trên thị trường lao động chưa 

phản ánh đầy đủ tình trạng thất nghiệp. Bên cạnh những người thiếu hoặc mất việc 

làm và đang tích cực tìm việc, không ít người được coi là có việc làm nhưng thời 

gian làm việc ít, thậm chí là rất ít, hoặc làm việc không năng suất, hiệu quả, thu 

nhập thấp. Mặt khác, để dự đoán được “cung” việc làm và thu nhập của người lao 

động khi lâm vào cảnh thất nghiệp lại hoàn toàn không đơn giản. Bởi lẽ, ở nước ta 

nhiều người vẫn có thể nhận trợ cấp thất nghiệp trong khi vẫn có thu nhập từ một 

công việc khác nào đó. Hơn nữa, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta, 

theo chúng tôi, còn phải xem xét đến khả năng đóng góp bảo hiểm, năng lực của 

các tổ chức giới thiệu việc làm và sự hợp tác giữa các tổ chức này với cơ quan bảo 

hiểm xã hội địa phương. Trên thế giới, vấn đề này đã được thực hiện từ nhiều năm 

nay và nó đã phần nào giúp cho người lao động ổn định được cuộc sống, khắc 

phục những khó khăn do thất nghiệp gây ra. Để góp phần vào việc xây dựng và 

thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, chúng tôi xin nêu ra một số ý 

kiến đề xuất bước đầu như sau:  

   3.2.2.1 Về phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp   

   a) Về phạm vi áp dụng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 
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       Phạm vi áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp mở rộng hay thu hẹp, trước hết 

tuỳ thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, trên cơ sở tham khảo 

kinh nghiệm các nước mà đặc biệt là các qui định của Tổ chức Lao động quốc tế, 

chúng tôi cho rằng ở nước ta trong thời kỳ đầu của nền kinh tế thị trường, kinh tế 

còn chậm phát triển, thu nhập quốc dân theo đầu người còn thấp phạm vi áp dụng 

bảo hiểm thất nghiệp nên áp dụng đối với người lao động làm công ăn lương, có 

giao kết hợp đồng lao động thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt hình 

thức sở hữu. Mặt khác, qui định này còn đảm bảo sự bình đẳng giữa những người 

lao động làm công ăn lương thuộc mọi thành phần kinh tế. Cụ thể là: 

      - Người lao động trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh 

nghiệp Nhà nước, luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư  nước ngoài tại Việt Nam; 

      - Người lao động trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng người lao động theo chế độ hợp 

đồng lao động; 

      - Người lao động trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên 

lãnh thổ Việt Nam  có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều 

ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có qui định khác; 

      - Người lao động trong các hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã có sử 

dụng lao động theo hợp đồng lao động. 

b) Về đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp  

    Hiện nay, đối tượng hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam còn có 

nhiều ý kiến khác nhau. Tựu trung lại có 2 loại ý kiến sau đây: 

     Ý kiến thứ nhất cho rằng: Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chỉ giới 

hạn áp dụng với người lao động đang làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà 

nước; các đơn vị sản xuất kinh doanh và dịch vụ ở các thành phần kinh tế có sử 

dụng từ 10 lao động trở lên. Ý kiến thứ hai lại cho rằng: Đối tượng của chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp là những người làm công ăn lương, có đóng bảo hiểm thất 

nghiệp, trong độ tuổi lao động và bị thất nghiệp. 
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    Theo chúng tôi, khi nghiên cứu về đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp, để 

làm rõ các khía cạnh, cần xem xét hai nhóm đối tượng sau đây: 

     Loại thứ nhất, những người đến tuổi lao động chưa có việc làm  và những 

người đã làm việc bị mất việc làm nhưng không phải là những người làm công ăn 

lương. Số này chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số người chưa có việc làm. Tỷ trọng 

thất nghiệp trong trường hợp này chiếm tới 73,7% so với tổng số người thất 

nghiệp nói chung [7, Tr.9]. 

     Loại thứ hai, những người làm công ăn lương bị mất việc làm đang đi tìm việc 

làm. Những người này có tham gia bảo hiểm thất nghiệp.  

     Đối với loại thứ nhất thì hướng giải quyết chủ yếu là tạo ra những cơ hội, những 

điều kiện thuận lợi để họ tự tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm. Nhà nước đầu tư mở 

rộng các cơ sở dạy nghề để tạo cho mọi người có cơ hội tìm việc làm, phát triển 

các chương trình việc làm phù hợp với các nhóm đối tượng. Cùng với điều đó là 

cho vay vốn, tư vấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để người sử dụng lao động 

thu hút nhiều lao động vào làm việc, hoặc tạo môi trường thuận lợi cho người lao 

động tự tạo việc làm. 

     Căn cứ vào điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay, đối tượng được thụ hưởng trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp chỉ nên áp dụng đối với người lao động làm công hưởng 

lương, có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể và khả 

năng kinh tế sau này, đối tượng được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có thể 

mở rộng hơn. 

     Nếu quan niệm như vậy, thì đối tượng được thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp chỉ chiếm một tỷ lệ vừa phải so với tổng số người không có việc làm. Sự 

lựa chọn xác định đối tượng như trên là có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn 

và có khả năng thực thi. Vì rằng, chúng ta mới bước vào kinh tế thị trường, nền 

kinh tế chưa phát triển, do đó chưa đủ tiềm lực kinh tế để mở rộng diện đối tượng 

thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, chúng ta chưa đủ năng lực để kiểm soát 

lực lượng lao động tự tạo việc làm. Giả sử, chúng ta thực hiện chế độ bảo hiểm thất 
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nghiệp đối với tất cả những người thất nghiệp không phân biệt quan hệ làm công 

ăn lương hay tự tạo việc làm, không phân biệt thất nghiệp do mất việc hay mới 

bước vào tuổi lao động, chưa từng tham gia hoạt động kinh tế, thì liệu trong thời 

kỳ đầu thực hiện thí điểm bảo hiểm thất nghiệp, chúng ta có thể kiểm soát được lực 

lượng thất nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của họ hay không ? Do vậy, việc 

chọn lựa đối tượng hưởng thụ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn đầu cần 

hết sức thận trọng. Nó thoả mãn hai điều kiện cơ bản là: kiểm soát được đối tượng 

thụ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và đáp ứng được nguyên tắc tài chính của 

bảo hiểm thất nghiệp.  

      Trong giai đoạn đầu, chế độ bảo hiểm thất nghiệp chỉ nên áp dụng đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng và hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn trong các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 

lao động trở lên thuộc mọi thành phần kinh tế, các hình thức sở hữu. Bởi lẽ, đối 

tượng này tuy không chiếm tỷ lệ lớn trong số những người thất nghiệp nhưng họ 

có nhu cầu và điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có khả năng đóng góp cho 

quỹ. Ngoài ra, do tính chất công việc thường không ổn định, chịu sự tác động của 

nền kinh tế thị trường nên họ dễ bị mất việc làm hơn so với những người lao động 

được tuyển dụng theo pháp luật công chức. Hơn nữa, chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

là một vấn đề mới mà chúng ta đang trong quá trình tìm tòi, thử nghiệm, không thể 

làm tràn lan, nên làm dần dần từng bước. Kinh nghiệm thực hiện chế độ bảo hiểm 

xã hội trong nhiều năm qua cho thấy: từ khi Bộ luật Lao động được ban hành, đối 

tượng áp dụng bảo hiểm xã hội được thực hiện trong các doanh nghiệp có nhiều 

thay đổi. Lúc đầu, bảo hiểm xã hội thực hiện trong các doanh nghiệp có sử dụng từ 

10 người lao động trở lên vì doanh nghiệp chủ yếu là qui mô nhỏ, có tính ổn định 

sản xuất kinh doanh. Từ khi Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung, đối tượng áp 

dụng bảo hiểm xã hội được mở rộng ra trong các doanh nghiệp có sử dụng dưới 10 

người lao động. Vì thế, chế độ bảo hiểm thất nghiệp trước mắt, theo chúng tôi nên 

ưu tiên áp dụng trong các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 người lao động trở lên 
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với hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên và sau này sẽ áp 

dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp dưới 10 người lao động. 

Đây là lộ trình có thể chấp nhận được vì, chúng ta cần có thời gian để xây dựng cơ 

chế cũng như tạo nguồn vốn để chế độ bảo hiểm thất nghiệp có tính khả thi mang 

lại hiệu quả cao. 

      Theo chúng tôi, trong luật cũng cần qui định rõ những đối tượng chưa áp dụng 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp, đó là: 

      + Công chức nhà nước, người làm việc ở các cơ quan Đảng, Đoàn thể theo 

ngạch công chức, lực lượng vũ trang. Công chức nhà nước là người được các cơ 

quan nhà nước tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao giữ một công việc thường xuyên, 

nên đối tượng này có việc làm ổn định, lâu dài. Vì họ được tuyển dụng theo chế độ 

thi tuyển và trong một số khu vực, một số trường hợp thì được cử tuyển nên không 

phải giao kết hợp đồng lao động. Công chức có công việc ổn định, thường xuyên 

và liên tục. Do tính chất của mối quan hệ, mà công chức thuộc đối tượng điều 

chỉnh của Luật cán bộ công chức, theo chúng tôi, trước mắt không thuộc phạm vi 

áp dụng của bảo hiểm thất nghiệp. 

      + Đối tượng là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cũng không áp dụng 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp, vì Việt Nam hiện chưa có chủ trương nhập khẩu lao 

động nước ngoài, chỉ thuê một số chuyên gia làm việc theo hợp đồng công việc cụ 

thể có thời hạn nhất định. 

      + Người lao động theo thời vụ; 

      + Người lao động có hợp đồng dưới 12 tháng; 

      + Người lao động chưa có việc làm; 

      + Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, 

dạy nghề chưa tìm được việc làm; 

      + Lao động ở các lâm trường, nông trường mà ở đó tổ chức sản xuất, tổ chức 

lao động theo hình thức khoán gọn cho hộ gia đình. 
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      Do đó, người lao động làm theo mùa vụ, người lao động hợp đồng dưới 12 

tháng có công việc không ổn định, thời gian thất nghiệp ngắn, nên không đủ thời 

gian đóng bảo hiểm. Học sinh, sinh viên các trường đại học, trung học chuyên 

nghiệp, dạy nghề chưa tìm được việc làm, chưa có khả năng tham gia đóng bảo 

hiểm thất nghiệp. Trước mắt, các đối tượng này chưa tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp. Sau này, có điều kiện sẽ mở rộng dần từng đối tượng trong thời gian thích 

hợp. 

      Lao động tự tạo việc làm không là đối tượng của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

vì chủ sử dụng lao động và người lao động là một. 

      Lao động ở các lâm trường, nông trường mà ở đó tổ chức sản xuất, lao động 

theo hình thức khoán gọn hộ gia đình không áp dụng bảo hiểm thất nghiệp được vì  

lao động ở đây không còn quan hệ lao động như người làm công ăn lương. Họ 

được giao đất tự canh tác, nộp thuế cho Nhà nước và bản thân có thể thuê lao động. 

      Như chúng ta đã biết, đối tượng của bảo hiểm thất nghiệp không phải là bất 

biến, nó được thay đổi theo sự phát triển của nền kinh tế - xã hội. Như trên đã đề 

cập, bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ khó nhất trong các chế độ của bảo hiểm xã 

hội, hơn nữa đây là một vấn đề rất mới đối với nước ta, kinh nghiệm thực hiện 

chưa có nên bước đầu áp dụng bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả mọi người lao động 

là chưa thể thực hiện được mà nên áp dụng đối với những người có thể xác định và 

kiểm soát được thời gian đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Khi điều kiện 

kinh tế - xã hội và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho phép, đối 

tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được mở rộng ra cho những đối tượng 

khác. 

    3.2.2.2 Về điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm 

thất nghiệp  

a) Về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

    So với các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành, điều kiện để hưởng trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp phức tạp hơn nhiều: phải có các điều kiện cần và đủ, đó là điều 
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kiện liên quan đến những trường hợp xảy ra thất nghiệp, điều kiện sau khi bị thất 

nghiệp. Sở dĩ điều kiện để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phức tạp hơn 

các chế độ bảo hiểm xã hội khác là vì, ở nước ta, ranh giới để phân định giữa 

người có việc làm, có thu nhập và không có thu nhập là không rõ ràng. Có những 

người không có việc làm nhưng không phải họ không làm gì để tạo ra thu nhập. Họ 

có thể chạy chợ hoặc bán hàng rong…để có thu nhập duy trì cuộc sống. Do đó, các 

nước đều qui định rõ điều kiện được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong luật 

hoặc trong một văn bản qui phạm pháp luật ở cấp Chính phủ vì nếu không có 

những qui định chặt chẽ về điều kiện được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, thì 

dễ bị lợi dụng và dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong xã hội. Những thành viên 

do lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ, sẽ dễ dàng tìm mọi cách để được 

hưởng trợ cấp này.Việc qui định cụ thể các điều kiện được hưởng trợ cấp còn giúp 

các cơ quan Nhà nước quản lý đúng các đối tượng thất nghiệp, từ đó đảm bảo cho 

việc chi trả trợ cấp diễn ra nhanh chóng, tránh được những hoạt động gây ảnh 

hưởng không tốt cho xã hội.  

    Theo luật Bảo hiểm việc làm ở Hàn Quốc, trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp được chi 

trả khi có đủ các điều kiện sau: “Người lao động phải đóng bảo hiểm ít nhất 180 

ngày trong vòng 18 tháng trước khi bị thất nghiệp. Người lao động phải đăng ký 

thất nghiệp với văn phòng lao động địa phương. Người thất nghiệp trong thời gian 

hưởng trợ cấp phải trình diện văn phòng lao động địa phương 2 tuần một lần với 

các bằng chứng đã tích cực tìm kiếm việc làm” (Điều  31) [125, tr. 474]. 

     Ở Hoa Kỳ, để có quyền nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cần phải làm việc ở 

một nơi trong một thời gian nhất định, thường là không dưới nửa năm và người lao 

động muốn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phải trình bày những lý do bị 

sa thải. Người thất nghiệp phải tự mình nộp đơn lên văn phòng bảo hiểm thất 

nghiệp đóng ở từng bang, nêu rõ nghề nghiệp, nơi làm việc sau cùng, thời gian đã 

làm, mức lương và những nguyên nhân mất việc, cũng như bày tỏ sự sẵn sàng 

được đào tạo lại [113, tr. 16]. 
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     Điều lệ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động trong các doanh nghiệp 

Nhà nước ở Trung Quốc lại qui định: “Người thất nghiệp có đủ các điều kiện sau 

đây thì được hưởng tiền bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng: 

      - Một là, phải đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên 

      - Hai là, bị bắt buộc thôi việc (không phải là tự nguyện thôi việc). 

      - Ba là, phải có đăng ký tìm kiếm việc làm và sẵn sàng nhận việc” [22, tr 19]. 

      Luật trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của Mông Cổ qui định: “Người được hưởng 

trợ cấp thất nghiệp, phải đóng góp bảo hiểm thất nghiệp ít nhất 24 tháng và phải 

đóng liên tục 9 tháng trước khi bị mất việc làm; trường hợp một người đã được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chỉ được hưởng lại sau khi đã đóng cho quĩ bảo hiểm 

thất nghiệp trong thời gian 6 tháng” (Điều 2) [128, tr. 76]. 

      Luật bảo hiểm xã hội Thái Lan năm 1999 qui định: “Một người lao động được 

quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp nếu người đó đã đóng các khoản đóng 

góp trong một khoảng thời gian không ít hơn 6 tháng trong vòng 15 tháng trước 

khi trở thành thất nghiệp và đáp ứng các điều kiện sau đây:  

      - Có khả năng làm việc, sẵn sàng đối với công việc phù hợp hơn khi được cung 

ứng. Không phản đối việc đào tạo việc làm và đã đăng ký với văn phòng giới thiệu 

việc làm của Nhà nước, nơi sự hiện diện của người đó, được yêu cầu không ít hơn 

một lần trong tháng; 

      - Sự thất nghiệp của người được bảo hiểm không bị gây ra do chấm dứt vì kết 

quả thực hiện chức trách kém, hoặc phạm tội một cách cố ý chống lại người sử 

dụng lao động hoặc gây thiệt hại có chủ ý, hoặc vi phạm các nguyên tắc vật chất 

hoặc qui chế làm việc, mệnh lệnh hợp pháp của người sử dụng lao động, hoặc bị 

phạt tù giam theo phán quyết của toà án trừ đối với một số vi phạm do sơ ý hoặc vi 

phạm nhỏ” (Điều 78) [127, tr. 30]. 

      Trên cơ sở qui định về điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong 

pháp luật của các nước, có thể thấy bảo hiểm thất nghiệp chỉ áp dụng đối với 

người:  
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      - Bị bắt buộc thôi việc (mất việc làm ngoài ý muốn); 

      - Có đăng ký thất nghiệp với cơ quan có thẩm quyền; 

      - Sẵn sàng làm việc và tích cực tìm kiếm việc làm; 

      - Có một thời gian nhất định tham gia đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp. 

      Theo chúng tôi, ở nước ta cần phải qui định rõ muốn được hưởng trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp người lao động phải có đủ các điều kiện sau đây: 

      - Người lao động phải thuộc diện “người thất nghiệp” như đã quan niệm ở trên. 

Không phải là thất nghiệp tự nguyện, không do lỗi của họ gây ra. Cụ thể là các 

trường hợp sau: người lao động chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động đúng pháp luật hoặc mất việc làm trong những trường hợp bất khả 

kháng…Ngoài ra, để ổn định việc làm, ổn định quan hệ lao động, theo chúng tôi, 

khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng cần phải qui định thêm những 

trường hợp tuy người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhưng vẫn không 

được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, khi họ rơi vào các trường hợp như: Đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị sa thải theo qui định của 

pháp luật lao động, bị phạt tù giam, tạm giam, tạm giữ, nghỉ việc để hưởng chế độ 

hưu trí hàng tháng, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án…Như vậy, trước 

khi xét trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, phải thẩm tra cụ thể lý do mất việc làm, hoàn 

cảnh kinh tế, đương sự đóng bảo hiểm thất nghiệp có đúng qui định không…Người 

thất nghiệp chỉ có thể được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp khi họ đáp ứng đầy 

đủ những điều kiện của chế độ này và từ đó cơ quan lao động, hoặc tổ chức giới 

thiệu việc làm, sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ cho người thất nghiệp về nghề 

nghiệp, xúc tiến tìm kiếm việc làm và chi trả trợ cấp. 

      -  Muốn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải có nghĩa vụ 

tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong một khoảng thời gian tối 

thiểu trước khi bị mất việc làm. Qui định thời gian đóng góp dài hay ngắn tuỳ 

thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trên cơ sở tham khảo kinh 

nghiệm của các nước, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, chúng 
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tôi cho rằng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có thể từ 12 tháng hoặc18 tháng 

trước khi thất nghiệp. Việc qui định phải có thời gian nhất định tham gia đóng góp 

bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp là nhằm mục đích đảm bảo hài hoà yếu 

tố kinh tế và yếu tố xã hội trong bảo hiểm thất nghiệp. 

      - Đăng ký thất nghiệp với cơ quan quản lý lao động thất nghiệp hoặc cơ quan 

chi trả bảo hiểm thất nghiệp. Điều kiện này nhằm đảm bảo việc theo dõi, quản lý, 

kiểm soát số người thất nghiệp để chi trả chính xác đúng đối tượng. Ngoài ra, 

người thất nghiệp phải xuất trình các giấy tờ chứng minh cho tình trạng thất nghiệp 

và kèm theo đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.     

      - Có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc hoặc tham gia các khoá đào tạo 

theo sự giới thiệu của cơ quan quản lý bảo hiểm thất nghiệp. Người thất nghiệp 

phải tích cực tham dự các hoạt động đào tạo nghề mới hoặc đào tạo lại nghề khi cơ 

quan bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu. 

      - Phải sau một thời gian nhất định không tìm được việc làm mới (chẳng hạn ít 

nhất là từ 15 ngày trở lên), kể từ khi mất việc làm thì mới được hưởng trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp. Qui định như vậy là nhằm tiết kiệm tài chính đối với trường hợp 

thất nghiệp ngắn ngày và đó cũng là khoảng thời gian thích hợp để người lao động 

có thể tìm việc làm mới. Tuy nhiên, để tránh những trường hợp người lao động 

không chịu tìm kiếm việc làm, pháp luật nên qui định nếu quá hai lần đã được cơ 

quan lao động giới thiệu việc làm mà họ từ chối không đi làm việc thì không được 

hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

      - Người thất nghiệp không có thu nhập khác trong quá trình hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp. Đây là điều kiện được qui định nhằm đảm bảo ý nghĩa của bảo hiểm 

thất nghiệp là trợ cấp cho người thất nghiệp bị mất thu nhập giúp họ ổn định cuộc 

sống, từ đó sớm trở lại làm việc. Theo kinh nghiệm của các nước thực hiện chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp, người thất nghiệp đã có thu nhập thì không được hưởng trợ 

cấp thất nghiệp nữa. Đối với nước ta, đây là vấn đề hết sức khó vì khó có thể biết 

được trong thời gian hưởng trợ cấp, người thất nghiệp lại đang làm một công việc 
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nào đó. Như vậy, trong thực tế xác định như thế nào là người thất nghiệp cũng 

đang là vấn đề đặt ra. Nên chăng, phải quản lý được đối tượng thì mới có thể trả 

trợ cấp đúng, đủ, nếu không quản lý được thì biết khi nào người thất nghiệp có 

việc làm trở lại để ngừng trợ cấp. Điều kiện này tuy còn nhiều bất cập trong thực 

tiễn nhưng vẫn phải được qui định nhằm đảm bảo ý nghĩa của bảo hiểm thất 

nghiệp.       

     Việc qui định các điều kiện như trên không chỉ là cơ sở pháp lý để người thất 

nghiệp hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, mà còn giúp cho cơ quan quản lý bảo 

hiểm thất nghiệp theo dõi, kiểm soát được số người thất nghiệp cũng như đảm bảo 

việc chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chính xác. 

     b) Về thời gian hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.  

         Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người thất nghiệp trước 

hết phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, còn phụ thuộc 

vào tình hình phát triển của thị trường lao động, tức là thời gian cần thiết trung 

bình để người thất nghiệp tìm được việc làm mới. 

        Thông thường, ở các nước thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ 6 

đến 24 tháng. Thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc vào thời 

gian đóng, tỷ lệ hưởng, khả năng thanh toán của quĩ và phụ thuộc vào các điều 

kiện kinh tế - xã hội, nhất là khả năng tiếp nhận của thị trường lao động. Kinh 

nghiệm của các nước cho thấy, thông thường, người ta không trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp trong thời gian dài mà thường là cứ 3 tháng một lần, người được cấp bảo 

hiểm thất nghiệp phải thông báo tình trạng thất nghiệp của mình có còn không để 

được xét cấp tiếp. Nếu hết thời gian nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà người 

lao động vẫn thất nghiệp thì không được nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà 

chuyển sang trợ giúp thất nghiệp (cứu trợ xã hội) trong một thời hạn nhất định. 

Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm thất nghiệp còn có sự theo dõi, liên hệ chặt chẽ với 

người thất nghiệp để giúp họ có cơ hội sớm tìm được việc làm mới.  
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        Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, các 

nhà làm luật thường quan tâm rất nhiều đến thời gian hưởng trợ cấp. Bởi, nếu qui 

định thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp quá ngắn thì người lao động 

chưa kịp tìm việc làm mới, và do đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Ngược 

lại, nếu qui định thời gian hưởng trợ cấp quá dài dẫn đến tình trạng người lao động 

chỉ muốn hưởng trợ cấp mà chần chừ hoặc không muốn đi tìm việc làm. Do đó, 

việc qui định thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta cần phải đạt 

được hai mục tiêu: thứ nhất, đảm bảo trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 

thất nghiệp; thứ hai, phải đảm bảo kích thích người lao động tích cực tìm kiếm 

việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

      Hiện nay, ở nước ta khi bàn về thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

còn có những phương án khác nhau: 

      Phương án 1: Thời gian hưởng phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp và tuổi đời của mỗi người thất nghiệp [16, tr.56]. Với phương án này có ưu 

điểm là nó thể hiện được nguyên tắc đóng - hưởng. Ai đóng nhiều hưởng nhiều, 

đóng ít hưởng ít, tuổi càng cao thì thời gian hưởng càng dài. Tuy vậy, cũng có 

nhược điểm là khó tính toán, quản lý và rất dễ dẫn đến lạm dụng quĩ, vì chúng ta 

chưa có kinh nghiệm trong vấn đề này. 

      Phương án 2 : Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thống nhất cho 

mọi người không phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và tuổi tác 

của mỗi người [17, Tr.16]. Phương án này, tưởng chừng như đơn giản, dễ tính toán 

trong việc cân đối quĩ và dễ quản lý nhưng lại vi phạm nguyên tắc đóng - hưởng. 

      Phương án 3 : Là phương án kết hợp của 2 phương án trên. Phương án này 

được thể hiện ở Điều 37 Dự  thảo 3 Luật Bảo hiểm xã hội (20/4/2001). 

      + Có đủ 1 đến 3 năm đóng phí bảo hiểm thất nghiệp, thì hưởng 6 tháng trợ cấp 

thất nghiệp; 

      + Có đủ 3 đến 5 năm đóng phí bảo hiểm thất nghiệp, thì hưởng 8 tháng trợ cấp 

thất nghiệp; 
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      + Có đủ 5 đến 7 năm đóng phí bảo hiểm thất nghiệp, thì hưởng 10 tháng trợ 

cấp thất nghiệp; 

      + Có đủ 7 đến 10 năm đóng phí bảo hiểm thất nghiệp, thì hưởng12 tháng trợ 

cấp thất nghiệp; 

      + Có đủ 10 năm trở lên đóng phí bảo hiểm thất nghiệp, thì hưởng18 tháng trợ 

cấp thất nghiệp. 

      Trong phương án 3, thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của mỗi 

người phụ thuộc vào thời gian đóng phí bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, phương 

án này không mang tính xã hội, mâu thuẫn với nguyên tắc của bảo hiểm thất 

nghiệp là “lấy số đông bù số ít“. 

      Khi bàn về vấn đề này, nhiều ý kiến đại biểu trong các cuộc hội thảo cũng cho 

rằng, Việt Nam chỉ nên qui định thời gian lâu nhất để người thất nghiệp được nhận 

tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 6 tháng. Như vậy, một mặt sẽ khuyến khích 

người thất nghiệp nhanh chóng tìm lại được việc làm. Mặt khác, tránh được tình 

trạng khi người thất nghiệp đã tìm được việc làm nhưng vẫn tiếp tục nhận tiền trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

      Theo chúng tôi, ở nước ta do thị trường lao động chưa phát triển, nên trong 

thực tế người thực sự thất nghiệp chưa nhiều, bởi lẽ, ít nhiều họ vẫn có thể tìm 

được việc làm ở các thành phần kinh tế phi chính thức. Do vậy, nên qui định thời 

hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo phương án 2 là phù hợp. Thời gian 

hưởng nên qui định tối đa không quá 6 tháng để tránh sự lạm dụng, cũng như sự 

quá tải về tài chính của quĩ trong thời gian đầu thành lập. Tuy nhiên, để khuyến 

khích người thất nghiệp đi tìm việc làm thì tỷ lệ hưởng nên qui định theo hướng 

giảm dần. Chẳng hạn, 3 tháng đầu tỷ lệ hưởng là 55% nhưng 3 tháng tiếp theo tỷ lệ 

hưởng chỉ có 45%. Việc qui định như vậy sẽ giảm được mức chi trả, tiết kiệm 

được nguồn tài chính cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, đối với người lao 

động tuổi cao, có nhiều thời gian đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, khi đã 

hưởng trợ cấp tối đa là 6 tháng mà vẫn còn thất nghiệp có thể trợ cấp thêm một 
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khoảng thời gian nữa nhưng với mức tỷ lệ hưởng ở mức thấp hơn. Thời gian 

hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không nên qui định mức tối thiểu, bởi lẽ sẽ 

không kích thích được người thất nghiệp tích cực tìm việc hoặc trong trường hợp 

người thất nghiệp đã có việc làm rồi vẫn được hưởng trợ cấp. Trong thời gian 

hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động có việc làm thì quyền 

hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp sẽ chấm dứt. Muốn được hưởng lần sau thì 

người lao động phải tham gia đóng đủ số tháng như lần đầu. 

     Về thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, nếu chúng ta qui định quá 

nhiều mức, thoạt nhìn có cảm giác hợp lý và công bằng, nhưng trên thực tế sẽ rất 

khó khăn cho công tác quản lý tài chính và kế toán, gây tốn kém cho chi phí quản 

lý. Mặt khác, sẽ trở nên vô cùng phức tạp khi thị trường lao động trở nên linh hoạt 

hơn và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, trong khi công tác lưu trữ hồ sơ chưa được vi 

tính hoá sẽ gây khó khăn cho việc thẩm tra hồ sơ đóng góp bảo hiểm. Ngoài ra, 

luật cũng cần qui định việc đào tạo nghề, tư vấn tìm việc và giới thiệu việc làm 

trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cũng như thời gian được hỗ trợ 

đào tạo nghề giúp cho người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động. 

c) Về mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

    Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là số tiền mà người thất nghiệp được 

hưởng từ quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Về vấn đề này, Công ước số 168 của Tổ chức 

Lao động quốc tế (ILO) qui định: “Mức trợ cấp không ít hơn 45 - 50% mức thu 

nhập trước đó, hoặc tiền lương tối thiểu đã được ấn định, hoặc theo mức bảo đảm 

mức sống cơ bản tối thiểu ở mức cao nhất” (Điều 15). 

    Thông thường, các nước qui định mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp từ 60 

- 70%. Chẳng hạn: Cộng hoà liên bang Đức, tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

được chi bằng 60% của thu nhập từ lao động, sau khi đã trừ đi những khoản đóng 

góp thông thường do pháp luật qui định. Nếu như  người thất nghiệp này có ít nhất  

một trẻ em phụ thuộc sẽ được nhận mức lương thất nghiệp là 67% lương thực tế. 

Mức lương thất nghiệp khác nhau tuỳ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm mà 
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người lao động phải đóng. Có một mức trần đóng bảo hiểm để xác định mức lương 

thất nghiệp tối đa (tại thời điểm năm 2001 là 4.448 Ero). Mức trần này được điều 

chỉnh hàng năm theo mức tăng lương chung [120, tr. 38]. Ở Ba Lan mức hưởng trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp là 70% cho 3 tháng đầu; 50% cho 6 tháng tiếp theo và 

40% cho 9 tháng còn lại. Bình quân là 48% cho 18 tháng. Hay ở Nhật mức trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp là: 60 - 80% tuỳ theo lương ngày. Trung Quốc mức hưởng 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hiện nay là: 70% [129 tr. 79 – 193 - 286].  

      Nhìn chung mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở các nước phụ thuộc vào 

tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp. Về nguyên tắc, mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp phải thấp hơn thu nhập thực tế của người lao động khi đang làm việc.  

      Hiện nay, có 3 cách được các nước áp dụng trong việc ấn định mức hưởng trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp, đó là: 

      + Ấn định mức trả đồng đều cho tất cả mọi người thất nghiệp có chung điều 

kiện; 

      + Xác định theo tỷ lệ lũy thoái, những tháng đầu được hưởng tỷ lệ cao, những 

tháng sau tỷ lệ thấp hơn; 

      + Xác định theo lũy tiến điều hoà: những người thuộc nhóm lương tương đối 

thấp thì được hưởng tỷ lệ cao và người ở nhóm lương cao được hưởng tỷ lệ thấp.  

      Tại Việt Nam trong quá trình xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp về mức 

hưởng, hiện nay có 2 loại ý kiến: 

      Ý kiến thứ nhất cho rằng, cần phải qui định tỷ lệ hưởng phụ thuộc vào số năm 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp của từng người lao động [40, tr.3]. 

      Ý kiến thứ hai cho rằng, bảo hiểm thất nghiệp là một vấn đề thuộc chính sách 

xã hội, nên hưởng thống nhất cho mọi đối tượng không phụ thuộc vào thời gian 

đóng và tuổi tác, vì khi đã thất nghiệp thì mọi người đều gặp khó khăn. Có thể qui 

định số tiền tuyệt đối để chi trả cho tất cả những người lao động [103, tr.15]. 

      Theo chúng tôi, trong 2 ý kiến trên thì ý kiến thứ nhất là phù hợp với nguyên 

tắc của bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Đó là 
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nguyên tắc: đóng - hưởng. Ở nước ta, những người thất nghiệp đa phần là có mức 

lương thấp, theo chúng tôi nên tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền 

lương, tiền công làm căn cứ đóng phí bảo hiểm thất nghiệp trước khi bị thất 

nghiệp. Căn cứ vào qui định của pháp luật quốc tế và kinh nghiệm của một số 

nước, đối với nước ta tỷ lệ hưởng nên cân đối với mức lương hưu (tối đa 75% và 

tối thiểu 45%). Ngoài ra, tỷ lệ hưởng phải đảm bảo mức sống cần thiết cho người 

thất nghiệp, nhưng cũng không nên cao quá vì phụ thuộc vào khả năng tài chính 

của quĩ. Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp này luôn ở mức cần thiết để 

người thất nghiệp tích cực tìm kiếm việc làm, ngược lại mức hưởng qui định thấp 

sẽ làm mất đi ý nghĩa của bảo hiểm thất nghiệp. Trong Dự thảo 7 Luật bảo hiểm xã 

hội có qui định tỷ lệ hưởng “cao nhất bằng 55% mức tiền lương, tiền công làm căn 

cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp của tháng liền kề trước khi thất nghiệp” (Điều 37) 

thiết nghĩ là hợp lý. Bởi lẽ, tỷ lệ này là phù hợp chung với thông lệ quốc tế và phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội nước ta. Ngoài ra, theo chúng tôi cũng cần phải 

qui định thêm: Mức trợ cấp được hưởng thấp nhất cũng bằng mức tiền lương tối 

thiểu chung do Chính phủ qui định; Trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp, người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm y tế do quĩ bảo hiểm thất nghiệp 

chi trả. Việc qui định này là hợp lý và thể hiện tính nhân văn của bảo hiểm xã hội 

nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. 

    3.2.2.3  Nguồn hình thành và sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp  

      Bảo hiểm thất nghiệp về bản chất cũng như các chế độ bảo hiểm xã hội khác, 

đều cùng xuất phát từ quan hệ lao động, bù đắp những rủi ro cho người lao động 

trong quan hệ lao động. Tuy cùng nằm trong hệ thống bảo hiểm xã hội nhưng bảo 

hiểm thất nghiệp hoàn toàn khác về đối tượng, mục đích và cách thức giải quyết so 

với các chế độ bảo hiểm khác. Chính vì vậy, Điều 140 Bộ luật Lao động qui định: 

“Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại đối với người lao động thất nghiệp , tỷ 

lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện và mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập, 

quản lý và sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp”. 
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a) Nguồn hình thành quĩ bảo hiểm thất nghiệp 

     Nhìn lại quá trình thực hiện chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống 

bảo hiểm xã hội của các nước cho thấy, chỉ có 69 nước, trong tổng số 173 nước có 

chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp [129], đa phần là những nước có nền công 

nghiệp phát triển. Số lượng đó cho thấy, muốn xây dựng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp phải tuỳ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng nước. Điều 

này còn cho thấy tính phức tạp và khả năng tài chính giải quyết thất nghiệp là rất 

khó khăn. Song, để đảm bảo cuộc sống ở mức an toàn cho người lao động khi bị 

mất việc làm, cũng như  sự chủ động về nguồn tài chính cho việc chi trả trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp thì phải hình thành quĩ bảo hiểm thất nghiệp hay bảo hiểm 

việc làm. Quỹ này lớn hay nhỏ, ngoài sự phụ thuộc vào số lượng người tham gia 

bảo hiểm còn phụ thuộc rất nhiều vào hình thức và mức độ đóng góp của các bên.        

      Có hai hình thức đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp là: tự nguyện và bắt 

buộc.  

      + Hình thức tham gia tự nguyện: là hình thức mà người lao động hoặc doanh 

nghiệp có nhu cầu tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, tham gia một cách tự 

nguyện, không bị cưỡng ép, áp đặt ý chí buộc họ tham gia. 

      + Hình thức tham gia bắt buộc: là hình thức mà người lao động hoặc doanh 

nghiệp có nghĩa vụ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo các qui định của pháp 

luật.  

      Đối với nước ta, nếu qui định hình thức tham gia tự nguyện, thì chỉ có những 

người lao động hoặc doanh nghiệp thường xuyên không ổn định việc làm, khả 

năng thất nghiệp lớn mới tham gia đóng góp. Như chúng ta đã biết, quĩ trợ cấp bên 

cạnh nội dung pháp lý, nó còn chứa đựng nội dung kinh tế theo nguyên tắc “lấy số 

đông bù số ít”. Do đó, cần phải có sự giúp đỡ của cộng đồng, cùng nhau chia sẽ rủi 

ro khi thất nghiệp thì mới khắc phục được tình trạng thu ít chi nhiều. Trong điều 

kiện tiền lương của người lao động đang còn ở mức mới chỉ đủ để trang trải cho 

cuộc sống của bản thân và gia đình, thì hiện tại khó có thể đòi hỏi ở họ tính “tự 
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nguyện”. Hay nói cách khác, nếu thực hiện hình thức tham gia bảo hiểm tự nguyện 

thì khả năng thâm hụt quĩ bảo hiểm thất nghiệp là không thể tránh khỏi. 

      Bên cạnh đó, việc trốn tránh đóng góp bảo hiểm xã hội thường xảy ra, nên theo 

chúng tôi, cần phải qui định bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ bảo hiểm bắt buộc. 

Có như vậy mới đảm bảo tài chính để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm thất nghiệp. 

      Việc hình thành quĩ bảo hiểm thất nghiệp của các quốc gia tuy không hoàn toàn 

giống nhau nhưng đều tập trung vào hai hoặc ba đối tượng: người lao động, người 

sử dụng lao động và Nhà nước. Kinh nghiệm của 69 nước thực hiện chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp cho thấy, hầu như các quốc gia đều có sự hỗ trợ hoặc đóng góp 

trực tiếp cho việc hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ sự đóng góp của cả ba 

bên. Điều này là hợp lý, vừa đảm bảo sự cân đối trong thu chi tài chính, vừa tạo ra 

sự ràng buộc về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.  

      Ở Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khoá IX ghi rõ: “Khẩn trương bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội, ban hành chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động 

cùng đóng góp”. Sự đóng góp này thể hiện trách nhiệm của các bên (Nhà nước, 

người sử dụng lao động và người lao động) trong việc đóng góp để hình thành và 

duy trì quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

       Về nguồn đóng góp từ  ngân sách nhà nước: Thất nghiệp là một vấn đề xã hội. 

Do đó, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp cần phát huy nhân tố con người trên cơ 

sở đảm bảo công bằng, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân, kết hợp tốt 

giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất và tinh thần, 

giữa đáp ứng yêu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài, giữa cá nhân với tập 

thể và cộng đồng xã hội. Điều này đã được khẳng định trong cương lĩnh của Đảng 

ta: “Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng ta chủ trương giải quyết tốt các 

vấn đề xã hội, coi đây là một hướng chiến lược thể hiện bản chất ưu việt của chế 

độ ta…Sớm xây dựng và thực hiện chính sách đối với người lao động thất nghiệp” 

[47, tr. 148]. 
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      Mặt khác, khi đã là một vấn đề xã hội thì Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo 

để điều chỉnh quan hệ xã hội và giải quyết tình trạng thất nghiệp. Việc giải quyết 

này không chỉ đơn thuần đưa ra các qui định pháp lý mà còn phải tạo ra các nguồn 

lực để giải quyết vấn đề thất nghiệp và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. 

      Hơn nữa, việc hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta còn mới mẻ, 

thu nhập của người lao động còn thấp, giới sử dụng lao động còn nhỏ bé và đang 

trong quá trình phải khẳng định sự tồn tại của mình trong điều kiện nền kinh tế thị 

trường. Do vậy, sự tham gia đóng góp của Nhà nước ở giai đoạn ban đầu (sơ khai) 

là cần thiết.  

        Về nguồn đóng góp từ người sử dụng lao động: Luật Lao động của bất kỳ 

quốc gia nào cũng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và 

người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có quyền thuê mướn, sử dụng lao 

động, trả công lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời phải có 

nghĩa vụ đối với người lao động đã có thời gian làm việc, cống hiến cho doanh 

nghiệp mình. Quyền lợi của người lao động bao giờ cũng xác định ở hai thời kỳ: 

thời kỳ có quan hệ lao động (đang làm việc) và thời kỳ chấm dứt quan hệ lao động 

(mất việc làm -thất nghiệp). Như vậy, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ 

đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Quá trình này còn được xem như quá trình 

phân phối lại lợi nhuận của doanh nghiệp. 

      Để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động đã sử 

dụng một lực lượng lao động trong xã hội, lực lượng này có trình độ, tay nghề.. 

giúp người sử dụng lao động tạo ra lợi nhuận. Vì thế, người sử dụng lao động phải 

có nghĩa vụ đóng góp để tái tạo lại sức lao động cho người lao động mà trong quá 

trình sử dụng bị rủi ro. Điều này cũng có nghĩa là người sử dụng lao động phải 

chuẩn bị một lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các chu kỳ sản 

xuất tiếp theo của họ. Không những thế, người sử dụng lao động còn được sử dụng 

quĩ bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho việc đào tạo lại, đào tạo nâng cao tay nghề 

cho người lao động hoặc chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động 
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thông qua tổ chức bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất 

nghiệp không phải là tăng thêm chi phí vô lý ảnh hưởng tới hiệu quả quá trình sản 

xuất kinh doanh mà chính là thực hiện những nhiệm vụ cân bằng quyền và lợi ích 

của người sử dụng lao động. Tham gia đóng góp để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 

vừa là trách nhiệm xã hội, vừa là quyền lợi của doanh nghiệp. 

       Về nguồn đóng góp từ người lao động: Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và sự 

đóng góp của người sử dụng lao động, bản thân người lao động ngoài nghĩa vụ đối 

với doanh nghiệp, họ phải có nghĩa vụ với chính mình. Trong đời sống xã hội, con 

người luôn chịu sự tác động của các qui luật khách quan, của các điều kiện tự 

nhiên và xã hội. Những tác động này nhiều khi có thể biết trước nhưng cũng có khi 

diễn ra ngẫu nhiên mà con người không thể dự đoán một cách đầy đủ. Khi đó, 

chúng trở thành một rủi ro, thậm chí một tai họa không kiểm soát nổi và gây ảnh 

hưởng lớn đến đời sống con người. Thất nghiệp là một trong những tác động nguy 

hại đó. Sự đóng góp của phía người lao động là biểu hiện rõ nhất quyền làm chủ 

sức lao động của mình trong quá trình tham gia quan hệ, là sự tự chịu trách nhiệm 

đối với bản thân trước những thách thức của cuộc sống công nghiệp trong cơ chế 

thị trường. Do đó, muốn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, người lao động 

phải tham gia đóng góp vào quỹ như một khoản tiền tiết kiệm để khắc phục rủi ro 

khi mất việc làm nhằm duy trì cuộc sống của mình ở mức độ cần thiết. Sự đóng 

góp của người lao động vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp là quán triệt nguyên tắc “lấy 

số đông bù số ít” có sự chia sẻ rủi ro với những người thất nghiệp. 

      Từ nguồn đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước 

hình thành quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ này thực hiện trên nguyên tắc hạch toán 

độc lập và tự chủ về tài chính. Một vấn đề quan trọng nữa, là phải giữ được giá trị 

của các khoản trợ cấp. Như chúng ta đã biết, một chế độ bảo hiểm với mức trợ cấp 

không thích ứng kịp thời với sự thay đổi giá trị đồng tiền thì không đạt được mục 

đích đặt ra. Do đó, cần phải tiến hành xem xét lại mức trợ cấp khi có sự thay đổi rõ 

rệt trong mức chung về tiền lương. Quĩ này phải được bảo toàn về giá trị và tránh 
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những rủi ro về tài chính, vì có như thế mới đáp ứng được nhu cầu chi trả trợ cấp. 

Như vậy, ta thấy rõ bản chất của bảo hiểm thất nghiệp là sự tương trợ của cộng 

đồng. Nó mang ý nghĩa an sinh xã hội. Do vậy, mục tiêu đặt ra là phải xây dựng 

một quĩ bảo hiểm thất nghiệp đủ năng lực, chi trả kịp thời, đúng qui định cho 

người lao động khi thất nghiệp.       

      Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành trên cơ sở đóng góp của ba bên 

(Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động), song việc thụ hưởng chỉ 

có một bên (người lao động). Nhưng, nếu nhìn sâu hơn về mặt bản chất, thì cả ba 

bên đều được thụ hưởng và có lợi trong chế độ này: 

      + Nhà nước chỉ đóng góp một phần nhưng quĩ lại sử dụng cho việc giải quyết 

các vấn đề xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội để phát triển là mục tiêu của tất cả các 

quốc gia, do vậy lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp đối với Nhà nước, đối với xã hội 

là vô cùng to lớn. 

      + Người sử dụng lao động cũng chỉ đóng góp một phần cho quĩ nhưng họ lại sử 

dụng nguồn quĩ để chi trả trợ cấp cho người lao động bị thất nghiệp của đơn vị 

mình, cũng như được quĩ chi trả cho các hoạt động đào tạo lại và đào tạo nâng cao 

tay nghề cho người lao động. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp có thể dễ dàng đầu tư 

sản xuất, cải tiến công nghệ, cơ cấu lại lao động trong doanh nghiệp một cách 

thuận lợi.  

      + Người lao động chỉ góp một phần cho quĩ nhưng họ sẽ được hưởng lợi để 

khắc phục một số khó khăn, ổn định cuộc sống khi bị mất việc làm. Hơn thế, họ 

còn được tạo điều kiện để tìm kiếm việc làm phù hợp với nguyện vọng, sở thích 

của mình. 

      Các quốc gia đều qui định mức đóng góp phải phù hợp với khả năng của người 

lao động, với nhu cầu của quĩ bảo hiểm thất nghiệp sao cho không ảnh hưởng 

nhiều đến tiêu dùng trước mắt của người lao động, đến giá thành sản xuất, đến khả 

năng cân đối thu chi của ngân sách, đảm bảo cho doanh nghiệp cạnh tranh được và 
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không ảnh hưởng đến “cầu” về lao động. Có thể tham khảo mức đóng bảo hiểm 

thất nghiệp của một số nước trên thế giới, chẳng hạn:  

      Ở Pháp, tổng quĩ bảo hiểm thất nghiệp là 6,6%, người sử dụng lao động đóng 

4,18%, người lao động đóng 2,42%, ngoài ra có sự hỗ trợ của Nhà nước và khoản 

đóng góp này được qui định trong luật tài chính [121, tr. 3 - 9 - 19]. Ở Trung Quốc, 

tổng quĩ bảo hiểm thất nghiệp là 3%, trong đó người sử dụng lao động đóng 2%, 

người lao động đóng 1%. Tuy nhiên, các địa phương tuỳ thuộc vào đặc điểm lao 

động của địa phương mình có thể qui định khác về tỷ lệ đóng góp nhưng phải báo 

cáo với Chính phủ Trung ương và phải được Chính phủ Trung ương chấp thuận. 

Trên thực tế, hiện nay ở Trung Quốc có hai trường hợp có tỷ lệ đóng khác với qui 

định trên, đó là: thành phố Bắc Kinh đóng thấp hơn qui định chung, người sử dụng 

lao động đóng với mức 1,5% và người lao động đóng 0,5%; tỉnh Sang Si có tỷ lệ 

đóng cao hơn qui định của Trung ương, người lao động đóng 1% và người sử dụng 

lao động đóng 2,5% [115, tr. 15]. Ở Hoa Kỳ, nguồn thu của quĩ bảo hiểm thất 

nghiệp hoàn toàn do chủ sử dụng lao động đóng là 6,2%, trong đó mức đóng cho 

liên bang là 0,8% dùng để chi trả các chi phí về hành chính, trả tiền lương cho các 

nhân viên thuộc hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của liên bang và tiểu bang, chi cho 

các chương trình của liên bang, ngoài ra có thể cho tiểu bang vay trong một số 

trường hợp đặc biệt như: thiếu hụt quĩ, thiên tai. Mức đóng góp cho tiểu bang là 

5,4% nhưng tuỳ thuộc vào từng bang có thể dao động từ 0%-10%, tuỳ thuộc vào 

tình hình cụ thể của bang. Phần thu của tiểu bang chỉ để chi trả cho người lao động. 

Có 3 bang qui định người lao động đóng góp một phần nhưng rất thấp, khoảng 

0,3% và đang có xu hướng giảm [21, tr.10]. Ở Cộng hoà liên bang Đức, tổng quĩ 

bảo hiểm thất nghiệp là 6,5%, người sử dụng lao động đóng 3,25%, người lao động 

đóng 3,25%, ngoài ra Nhà nước thường cấp bù 10%. Ở Hàn Quốc, tổng quĩ bảo 

hiểm thất nghiệp là 0,60% người sử dụng lao động đóng 0,3%, người lao động 

đóng 0,3% và có sự hỗ trợ một phần của Nhà nước. Ở Nhật Bản, tổng quĩ bảo hiểm 

thất nghiệp là 1,45% hoặc 1,65% (tuỳ theo ngành kinh tế) trong đó: người sử dụng 
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lao động đóng 0,9% hoặc 1%, người lao động đóng 0,55% hoặc 0,65% và nếu 

thiếu thì Nhà nước cấp bù [121, tr. 24]. 

      Kinh nghiệm của các nước cho thấy, tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp phụ thuộc 

vào tỷ lệ thất nghiệp, thời gian thụ hưởng, mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp, cũng như phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện kinh tế xã hội khác. Thông 

thường tỷ lệ đóng góp của các nước dao động trong khoảng từ 2 - 7% tổng quĩ 

lương. 

      Ở nước ta hiện nay, khi bàn về vấn đề này, có nhiều ý kiến khác nhau. Gần 

đây, nhất là trong cuộc hội thảo bàn về việc xây dựng bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam do bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Viện hàn lâm bảo hiểm 

xã hội Hoa Kỳ tổ chức vào tháng 4/2004 có ba loại ý kiến sau đây về nguồn hình 

thành quĩ:  

      Ý kiến thứ nhất cho rằng, người sử dụng lao động, người lao động và Nhà nước 

đóng góp ngang nhau; 

      Ý kiến thứ hai cho rằng, người sử dụng lao động và người lao động đóng ngang 

nhau, Nhà nước đóng hỗ trợ thêm; 

       Ý kiến thứ ba cho rằng, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 

1/3, Nhà nước đóng hỗ trợ thêm. 

      Trong 3 loại ý kiến trên, theo chúng tôi thì ý kiến thứ nhất có ưu điểm là giảm 

tỷ lệ đóng góp vào quĩ bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người 

lao động, cơ quan bảo hiểm thất nghiệp chủ động được quĩ vì Nhà nước tham gia 

đóng góp ngay từ đầu. Tuy nhiên, trên thực tế chưa thấy ở nước nào Nhà nước lại 

tham gia đóng góp quĩ bảo hiểm thất nghiệp ngay từ đầu, mà chỉ cấp bù khi quĩ 

bảo hiểm thất nghiệp thiếu. Ý kiến thứ hai có nhược điểm là tạo tâm lý ỷ lại vào 

Nhà nước, cơ quan bảo hiểm không tích cực thu và không tiết kiệm trong chi tiêu. 

Hơn nữa, Nhà nước và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp không chủ động được nguồn 

quĩ. Về loại ý kiến thứ ba, người sử dụng lao động đóng nhiều hơn người lao động, 

với lý lẽ rằng người sử dụng lao động đã nhận người lao động vào làm việc thì 
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phải có trách nhiệm đối với họ. Hơn nữa, tình trạng thất nghiệp do người sử dụng 

lao động gây ra, chứ không do lỗi của người lao động. Theo suy nghĩ của chúng 

tôi, thì loại ý kiến thứ ba là hợp lý, bởi lẽ nó thể hiện được vai trò, mức độ tham 

gia của mỗi bên và phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, khi xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, qui định mức đóng góp  nên tham khảo phương án 

này. 

      Hiện tại, ở nước ta người sử dụng lao động đóng 15% bảo hiểm xã hội, 2% bảo 

hiểm y tế. Người lao động đóng 5% bảo hiểm xã hội và 1% bảo hiểm y tế. Do vậy, 

trước mắt nên qui định tỷ lệ đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 3% 

(cho cả người lao động và người sử dụng lao động), trong đó: người lao động đóng 

1% tiền lương tháng (tiền lương theo thang bảng lương Nhà nước qui định, hoặc 

tiền lương theo hợp đồng); người sử dụng lao động đóng bằng 2% so với tổng quĩ 

tiền lương của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong đơn vị là chấp 

nhận được. Ngoài ra, Nhà nước đóng và hỗ trợ khi cần thiết để đảm bảo thực hiện 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Nước ta hiện nay một số 

doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chính những doanh nghiệp này lại có nhiều người lao 

động thất nghiệp. Nếu thêm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp lên cao sẽ trở thành 

gánh nặng cho chủ sử dụng lao động cũng như người lao động. 

      Quĩ bảo hiểm thất nghiệp dùng để chi trả trợ cấp cho người lao động khi bị thất 

nghiệp, ngoài ra còn chi cho các khoản như: chi phí đào tạo và đào tạo lại cho 

người thất nghiệp, chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhận người thất nghiệp vào làm 

việc, chi phí cho hệ thống tổ chức quản lý bảo hiểm thất nghiệp. Quĩ này sau khi 

thành lập phải độc lập với ngân sách Nhà nước để chủ động giải quyết vấn đề thất 

nghiệp. Hoạt động của quĩ là độc lập, tự thu, tự chi. Ngoài ra, quĩ cần thiết có sự hỗ 

trợ một phần của Nhà nước. Ngoài ra, không được tuỳ tiện sử dụng quĩ này để giải 

quyết các vấn đề xã hội khác.  

      Như vậy, quĩ bảo hiểm thất nghiệp là một quĩ tiền tệ tập trung được dồn tích 

dần từ sự đóng góp của các bên, người lao động, người sử dụng lao động, có sự hỗ 
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trợ một phần của Nhà nước. Ngoài ra, quĩ  còn có nguồn thu khác như: sự đóng 

góp hảo tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp, số tiền kết dư của quỹ trong quá trình hoạt động. 

       Quĩ bảo hiểm thất nghiệp phải được quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa 

phương theo chế độ tài chính của nhà nước, hạch toán độc lập và được nhà nước 

bảo hộ. Quĩ được thực hiện các biện pháp để bảo tồn và tăng trưởng phù hợp  với 

các qui định của nhà nước. Nên chăng, quỹ bảo hiểm thất nghiệp được đầu tư tăng 

trưởng bằng các biện pháp như đối với quỹ bảo hiểm xã hội, như mua trái phiếu, 

tín phiếu, kỳ phiếu, công trái của Kho bạc nhà nước và các ngân hàng Thương mại 

nhà nước, cho ngân sách nhà nước vay, đầu tư vào một số các dự án có nhu cầu về 

vốn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

b) Sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp  

    Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp giúp cho người lao động vượt qua khó khăn về tài 

chính trong thời gian mất việc làm. Bên cạnh đó, nó còn thực hiện chức năng bù 

đắp những rủi ro về việc làm để người lao động tiếp tục có cơ hội quay lại tham gia 

vào thị trường lao động. Muốn thực hiện chức năng của mình, bảo hiểm thất 

nghiệp không chỉ đơn thuần là thu và chi trả trợ cấp mà phải tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm thích hợp. 

     Theo chúng tôi, quĩ  bảo hiểm thất nghiệp được sử dụng vào các mục đích sau: 

     - Chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ; 

     - Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại nghề và giới thiệu việc làm cho người lao 

động đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; 

     - Mua bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng chế độ bảo hiểm thất  

nghiệp; 

     - Chi trả mai táng phí cho người lao động đang hưởng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp bị chết; 

     - Chi cho tổ chức hoạt động của cơ quan quản lý. 
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      Để có căn cứ chi trả trợ cấp và giải quyết chế độ cho người thất nghiệp, khi 

tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp người lao động được cấp sổ bảo hiểm thất 

nghiệp. Sổ này ghi nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. 

Khi họ làm việc, sổ bảo hiểm thất nghiệp được các cơ quan, tổ chức sử dụng lao 

động giữ. Người lao động bị thất nghiệp thì đơn vị sử dụng lao động đem sổ đến cơ 

quan bảo hiểm thất nghiệp (có chức năng theo dõi và chi trả trợ cấp thất nghiệp) để 

đăng ký thất nghiệp. Cơ quan quản lý bảo hiểm thất nghiệp có trách nhiệm đi tìm 

việc làm cho họ, đồng thời đương sự cũng tự đi tìm việc làm cho mình. Nếu đã tìm 

được việc làm thì sổ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được rút khỏi cơ quan đăng ký thất 

nghiệp để nộp cho đơn vị mới, và như thế, người lao động được loại trừ khỏi danh 

sách thất nghiệp. Còn nếu như người lao động và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp 

trong một thời gian nhất định đều không tìm được việc làm thì bắt đầu được hưởng 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ.  

      Trong quá trình thực hiện trợ cấp, người lao động có quyền khiếu nại với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm 

thất nghiệp có hành vi vi phạm các qui định về bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, 

người sử dụng lao động có quyền khiếu nại với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi cơ quan Bảo hiểm thất nghiệp có hành vi vi phạm các qui định về bảo 

hiểm thất nghiệp. Nếu xảy ra tranh chấp giữa người lao động hoặc người sử dụng 

lao động với cơ quan bảo hiểm thất nghiệp thì giải quyết theo pháp luật bảo hiểm 

thất nghiệp. Nếu xảy ra tranh chấp giữa người lao động với người sử dụng lao 

động về bảo hiểm thất nghiệp thì giải quyết theo qui định của Bộ luật Lao động. 

      Quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động có thể bị đình 

chỉ hoặc huỷ bỏ khi người lao động giả mạo hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, 

ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài không hợp pháp. Ngoài việc bị đình chỉ hoặc 

huỷ bỏ quyền hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì người giả mạo hồ sơ còn phải 

bồi thường toàn bộ số tiền trợ cấp đã hưởng, và tuỳ theo mức độ vi phạm còn bị xử 

lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với người sử 
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dụng lao động nếu vi phạm các qui định về bảo hiểm thất nghiệp thì tuỳ theo mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự. Ngoài ra, công chức, viên chức của hệ thống cơ quan quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp nếu có những hành vi vi phạm chế độ này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ 

bị xử lý theo pháp luật. 

      Vì bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ mới, nên chúng ta chưa có nhiều kinh 

nghiệm trong lĩnh vực này cả về xây dựng pháp luật cũng như tổ chức thực hiện 

nó. Cái khó của chế độ bảo hiểm thất nghiệp là dự báo “đầu ra” về số lượng người 

thất nghiệp. Nếu không tính toán kỹ đến việc thu, chi, quản lý thì sẽ dẫn đến mất 

cân đối quĩ. Do đó cần tiến hành làm thử ở một số thành phố lớn, khu công nghiệp 

tập trung, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm bổ sung, sửa đổi và qui định thành pháp 

luật riêng về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó cần qui định ba nội dung chính: 

- Nguồn tài chính và chế độ thu chi bảo hiểm thất nghiệp; 

- Các hoạt động đưa người thất nghiệp trở lại thị trường lao động; 

- Các hoạt động ngăn ngừa, hạn chế tình trạng thất nghiệp. 

      Để thực hiện được 3 nội dung này, thì về lâu dài bảo hiểm thất nghiệp phải có 

bộ máy độc lập, đủ mạnh từ Trung ương đến địa phương để thực thi. Chỉ có như 

vậy bảo hiểm thất nghiệp mới đạt được hiệu quả thiết thực.  

   3.2.3 Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

      Bảo hiểm thất nghiệp vừa có tính kinh tế lại vừa có tính xã hội. Hai mặt này 

gắn chặt với nhau và không thể tách rời, đó chính là bản chất của bảo hiểm thất 

nghiệp. Khi bảo hiểm thất nghiệp không còn là hiện tượng tự phát, cục bộ dẫn đến 

đối tượng và phạm vi thực hiện được mở rộng, thì nó cần phải có sự quản lý của 

Nhà nước. Đây là một yêu cầu khách quan của nền kinh tế. Chỉ có Nhà nước mới 

có đủ khả năng để điều chỉnh các quan hệ liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Việc 

quản lý bảo hiểm thất nghiệp gồm hai mặt: quản lý nhà nước về bảo hiểm thất 

nghiệp và quản lý sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp. 
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      Việc thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp: Chính phủ thống 

nhất quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp và giao cho Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội là cơ quan giúp việc cho Chính phủ trực tiếp thực hiện việc quản lý 

Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. Trong lĩnh vực này Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội có nhiệm vụ: Xây dựng, trình và ban hành pháp luật về bảo hiểm 

thất nghiệp, ban hành các văn bản pháp qui về bảo hiểm thất nghiệp. Hướng dẫn, 

kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về bảo hiểm thất 

nghiệp. 

     Việc quản lý sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: quản lý quĩ bảo hiểm 

thất nghiệp, thực hiện chế độ cho người thất nghiệp. Theo kinh nghiệm của các 

nước như Cộng hoà liên bang Đức, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Mông Cổ, Philipin…chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp thường được giao cho cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội đảm nhiệm. Cơ quan này quản lý sự nghiệp về bảo 

hiểm thất nghiệp và được tổ chức theo hệ thống dọc, thống nhất từ Trung ương 

xuống địa phương. Theo chúng tôi, ở nước ta việc quản lý sự nghiệp bảo hiểm thất 

nghiệp không nên để chồng chéo, hoặc một cơ quan vừa ban hành chính sách vừa 

làm nhiệm vụ thực hiện việc chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà nên giao cho 

một cơ quan độc lập thực hiện. Có thể đó là cơ quan bảo hiểm thất nghiệp Việt 

Nam.  

      Như đã nói, mục đích của chế độ bảo hiểm xã hội và chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp có nhiều điểm khác nhau. Các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành nhằm giúp 

đỡ về mặt vật chất cho người lao động khi gặp phải rủi ro, khó khăn không chỉ khi 

đang còn tham gia quan hệ lao động (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) mà cả 

khi chấm dứt quan hệ lao động (hưu trí, tử tuất). Trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai 

sản…được áp dụng cho những đối tượng là những người vẫn có việc làm, vẫn có 

thu nhập nhưng bị ốm hoặc nghỉ sinh con trong một khoảng thời gian. Trợ cấp hưu 

trí lại khác hẳn. Nó xuất hiện sau quan hệ lao động. Có nghĩa là, khi người lao 

động đạt đến một độ tuổi nhất định với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo qui 
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định của pháp luật thì người đó coi như đã chấm dứt quá trình lao động, không có 

nhu cầu quay trở lại lao động (tất nhiên trừ một số trường hợp cá biệt). Trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp xuất phát từ quan hệ lao động, nhưng khác biệt ở điểm: đó chỉ là 

sự gián đoạn giữa hai kỳ làm việc. Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là những 

người có sức lao động, có khả năng lao động, do đó, luôn có nhu cầu quay về vị trí 

có việc làm. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp giúp cho những người lao động thất 

nghiệp có một cuộc sống tối thiểu sau khi bị mất việc làm và tạo điều kiện cho họ 

tìm được công việc làm mới. Do đó, vấn đề “hậu thất nghiệp” là rất quan trọng vì 

không ai có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp cả đời. 

      Vì vậy, bảo hiểm thất nghiệp khác với các chế độ bảo hiểm xã hội khác là 

không phải chỉ có thu và chi tiền bảo hiểm (trợ cấp ốm đau; tai nạn lao động bệnh 

nghề nghiệp; thai sản, hưu trí; tử tuất và dưỡng sức phục hồi sức khoẻ) mà cơ quan 

bảo hiểm thất nghiệp phải tìm mọi cách để đưa người thất nghiệp trở lại tham gia 

thị trường lao động. Đó là các công việc như: nắm chắc thông tin về thị trường lao 

động để môi giới, giới thiệu việc làm; đào tạo và đào tạo lại nghề; hoặc tổ chức 

việc làm tạm thời cho người thất nghiệp và thực hiện các chính sách hỗ trợ để 

người thất nghiệp tự hành nghề…Chỉ khi đã tiến hành mọi biện pháp, mà vẫn 

không bố trí được việc làm cho người lao động, thì mới trả trợ cấp thất nghiệp [73, 

tr. 14]. 

      Chính vì thế, việc đầu tư các cơ sở dạy nghề, mở mang doanh nghiệp để đưa 

người lao động vào làm việc và có những biện pháp khuyến khích các doanh 

nghiệp tiếp nhận người lao động thất nghiệp chính là biện pháp hiệu quả để hạn 

chế thất nghiệp, đẩy lùi thất nghiệp. Chẳng hạn, Nhà nước có những hình thức đầu 

tư đối với doanh nghiệp như đào tạo nghề miễn phí hoặc cho vay vốn với lãi suất 

ưu đãi đối với doanh nghiệp nhận người thất nghiệp. Số tiền này được lấy từ quĩ 

quốc gia về việc làm hoặc quĩ bảo hiểm thất nghiệp để mở mang doanh nghiệp 

hoặc phát triển sản xuất. 



186 

      Trên thế giới, thông thường hai chế độ này do hai cơ quan độc lập quản lý. 

Chẳng hạn, ở Cộng hoà liên bang Đức vấn đề dạy nghề cho người thất nghiệp,  

hoặc trả tiền cho doanh nghiệp tiếp nhận người thất nghiệp vào làm việc đều do 

Tổng cục việc làm quản lý; còn thực hiện bảo hiểm xã hội lại do cơ quan bảo hiểm 

xã hội phụ trách. Hay ở Thụy Điển, nơi được đánh giá là một trong những nước có 

chế độ phúc lợi xã hội cao nhất thế giới, thì trợ cấp bảo hiểm xã hội đều do cơ 

quan bảo hiểm xã hội công cộng quản lý ở cấp địa phương. Còn bảo hiểm thất 

nghiệp do các quĩ bảo hiểm thất nghiệp đặc biệt quản lý và quĩ này chịu sự giám 

sát của Ủy ban thị trường lao động. 

     Tóm lại, do mục đích và đối tượng của các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành và 

chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có nhiều điểm khác nhau, nên có một bộ máy 

riêng đủ mạnh để quản lý là điều cần thiết.               

      Bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta là vấn đề hết sức mới mẻ cả trên bình diện lý 

luận và thực tiễn. Với gần 80% dân cư  sống ở nông thôn và còn rất nhiều người ở 

thành thị đang làm việc tại các thành phần kinh tế phi kết cấu nên rất khó thống kê 

một cách chính xác số người thất nghiệp và người không thất nghiệp. Chẳng hạn, 

nếu lấy tiêu chí thời gian mà xét thì có thể người đó có việc làm, nhưng lấy thu 

nhập mà xét thì người đó lại là người thất nghiệp. Do vậy, việc đặt ra các điều kiện 

để được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp chính là bước đầu tiên để xác định 

đúng đối tượng cần trợ giúp. Nếu không quản lý chắc đối tượng sẽ dẫn đến việc trả 

trợ cấp tràn lan, điều đó sẽ dẫn đến việc thiếu hụt quĩ, chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

không đến đúng người cần được hưởng. Kinh nghiệm tổ chức, quản lý chương 

trình bảo hiểm thất nghiệp của gần 70 nước trên thế giới cho chúng ta nhiều bài 

học quí. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài, việc xây dựng và 

thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam sẽ có được kết quả như mong 

muốn. 

      Như đã phân tích ở chương 1, chế độ bảo hiểm thất nghiệp là một trong 9 

nhánh của chương trình an toàn xã hội (hay an sinh xã hội) mà Tổ chức lao động 
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quốc tế đã đưa ra. Tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của mỗi nước mà 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể được qui định trong trong hệ thống bảo hiểm xã 

hội hay tách ra thành một chương trình riêng. Đa phần ở các nước phát triển, 

chương trình bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo một hệ thống riêng. Ví dụ 

như: Cộng hoà liên bang Đức, cơ quan chịu trách nhiệm về hoạt động của bảo 

hiểm thất nghiệp là Cục lao động Liên bang có 15 văn phòng lao động cấp bang, 

184 văn phòng cấp địa phương và 650 chi nhánh trên toàn quốc, với số nhân viên 

lên tới 86.000 người (1992). Ngoài Cục lao động liên bang còn có Viện nghiên cứu 

nghề và thị trường lao động. Hoạt động của Cục lao động liên bang chủ yếu dựa 

trên nguyên tắc tự quản về hành chính.Tham gia vào Hội đồng quản trị của Cục lao 

động liên bang gồm đại diện của người lao động, chủ doanh nghiệp và các tổ chức 

công theo tỷ lệ như nhau. Khác với một số loại bảo hiểm khác, thành viên của Hội 

đồng quản trị Cục lao động liên bang không được bầu mà do các cơ quan công 

đoàn, Hiệp  hội giới chủ và các tổ chức công bổ nhiệm [114]. Ở Liên bang Nga, cơ 

quan quản lý bảo hiểm thất nghiệp là cơ quan dịch vụ việc làm Liên bang chịu 

trách nhiệm thực hiện chương trình [129]. Ở Pháp, quản lý bảo hiểm thất nghiệp là 

cơ quan bảo hiểm thất nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp thất 

nghiệp [129]. Tại Nhật Bản, Bộ Lao động là cơ quan giám sát chung; phòng chế độ 

bảo đảm việc làm thực thi các chính sách ở cấp Trung ương; cơ quan bảo hiểm 

việc làm cấp quận và cơ quan bảo hiểm Nhà nước chịu trách nhiệm thu chi các 

khoản trợ cấp tại địa phương [129]. Ở Canada do Ban phát triển nguồn nhân lực 

giám sát chung, còn Ủy ban phát triển lao động cùng với các thành viên theo hiệp 

định quản lý hành chính chương trình thông qua các cơ quan địa phương vùng 

[129].  

      Quá trình tổ chức, quản lý bảo hiểm thất nghiệp của những nước này thông qua 

một bộ máy riêng, và phần lớn bộ máy này nằm ở cơ quan lao động. Tuy nhiên, lại 

có một số nước tổ chức, thực hiện chương trình bảo hiểm thất nghiệp và coi trợ cấp 
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bảo hiểm thất nghiệp như một trong các chế độ của hoạt động bảo hiểm xã hội. Đó 

là các nước đang phát triển như: Trung Quốc, Thái Lan… 

      Ở nước ta, trong quá trình xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, vấn đề tổ 

chức, quản lý chế độ này trong các cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu về bảo 

hiểm thất nghiệp đang còn có những phương án khác nhau. 

     Phương án thứ nhất : Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thực hiện chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp và quản lý quĩ, còn các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện 

chính sách việc làm và giải quyết yêu cầu xin hưởng trợ cấp. Phương án này cho 

rằng bảo hiểm thất nghiệp cũng là một chế độ thuộc bảo hiểm xã hội, nên không có 

thêm tổ chức mới. Theo chúng tôi, trong phương án này, nếu giao cho cơ quan bảo 

hiểm xã hội Việt Nam tổ chức, quản lý thì thuận tiện cho công tác chi trả, giảm bớt 

chi phí quản lý vì đã có sẵn bộ máy. Bảo hiểm thất nghiệp nhìn chung cũng có đối 

tượng, nội dung tương tự như các chế độ khác của bảo hiểm xã hội. Hơn nữa, trong 

giai đoạn đầu thực hiện chế độ này, số lượng người tham gia và được hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp cũng không phải là lớn. Với phương án trên đòi hỏi pháp luật và 

mô hình quản lý bảo hiểm xã hội hiện hành cũng cần phải được đổi mới theo 

hướng phân cấp việc tổ chức, quản lý cho các đơn vị cơ sở (người tham gia đóng 

bảo hiểm xã hội ). 

     Phương án một, với các ưu điểm như đã phân tích ở trên nên cũng dễ được 

đồng tình. Nhưng hiện tại, khối lượng công việc của bảo hiểm xã hội Việt Nam rất 

lớn do phải quản lý thêm chế độ bảo hiểm y tế, đội ngũ cán bộ còn có những hạn 

chế nhất định, nếu thêm việc thì khó đảm đương được. 

     Phương án thứ hai: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập một hệ 

thống quản lý hoạt động sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp hoàn toàn mới. Hệ thống 

này sẽ kết hợp chặt chẽ với hệ thống các tổ chức giới thiệu việc làm để vừa thực 

hiện các nhiệm vụ chi trả chế độ vừa thực hiện các biện pháp thị trường lao động 

tích cực cho người bị thất nghiệp được hưởng trợ cấp. Các tổ chức giới thiệu việc 

làm trực thuộc cơ quan lao động, lại có chức năng thu thập thông tin thị trường lao 
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động nên thuận tiện trong việc giới thiệu việc làm, cũng như sẽ tổ chức tốt các biện 

pháp thị trường lao động tích cực cho người lao động bị thất nghiệp đang hưởng 

trợ cấp. Tuy nhiên, phương án này sẽ làm tăng biên chế cho một bộ máy mới trong 

khi Chính phủ đang thực hiện việc giảm biên chế.  

      Theo chúng tôi, về lâu dài, khi mà nền kinh tế thị trường đã đồng bộ có thể xây 

dựng một luật riêng về bảo hiểm thất nghiệp (xem phụ lục 11). Khi đó mô hình của 

 bảo hiểm thất nghiệp nên như sau (xem phụ lục 12):  

      Ở Trung ương: bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

     Ở cấp tỉnh: bảo hiểm thất nghiệp cấp tỉnh, trực thuộc bảo hiểm thất nghiệp trung 

ương. 

     Ở cấp huyện, quận, tổ chức thành chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc 

bảo hiểm thất nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

     Như vậy, ở địa phương, các Sở Lao động sẽ có tổ chức giới thiệu việc làm trực 

thuộc Sở, là đơn vị tác nghiệp có nhiệm vụ: chi trả trợ cấp thất nghiệp, quản lý 

người hưởng trợ cấp thất nghiệp và thực hiện các chính sách thị trường lao động 

tích cực. Phương án này tương đối thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện bảo 

hiểm thất nghiệp từ khâu đăng ký thất nghiệp, tìm việc làm đến trả trợ cấp thất 

nghiệp vì hiện nay  “cả nước đã có 177 trung tâm dịch vụ việc làm ở hầu hết các 

địa phương trong cả nước” [54, tr. 3] trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các đoàn thể quần chúng.  

      Theo chúng tôi, cơ quan bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam sẽ có nhiệm vụ: Tổ 

chức triển khai thực hiện điều lệ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý việc thu, chi, quĩ 

bảo hiểm thất nghiệp trong cả nước; quản lý tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất kỹ 

thuật trong toàn bộ hệ thống cơ quan bảo hiểm thất nghiệp theo qui định của Nhà 

nước. Trong đó, cơ quan quản lý cao nhất của bảo hiểm thất nghiệp là Hội đồng 

quản lý quĩ bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan này có nhiệm vụ: chỉ đạo, giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện quản lý, thu, chi quĩ bảo hiểm thất nghiệp, phê duyệt 
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phương án điều hoà quĩ bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ hệ thống, thông qua 

các dự toán và quyết toán hàng năm của bảo hiểm thất nghiệp, phê duyệt phương 

án tổ chức, đề nghị tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên, đề nghị bổ nhiệm, 

miễn nhiệm Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp. Về tổ chức, Hội đồng quản lý 

bảo hiểm thất nghiệp có: Chủ tịch, phó chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội 

đồng quản lý là một lãnh đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Thủ 

tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội và Bộ trưởng Bộ nội vụ. Các thành viên là đại diện của các bộ như: Bộ 

lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng liên đoàn lao động Việt 

Nam, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Liên minh các hợp tác xã Việt 

Nam và bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Bộ lao động-Thương binh và 

Xã hội bổ nhiệm Phó chủ tịch và các thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm 

thất nghiệp sau khi có sự thoả thuận của các bộ, ngành nói trên. Bảo hiểm thất 

nghiệp Việt Nam do Tổng giám đốc quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng, 

giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc. 

     Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, vừa làm và tổng kết đúc rút kinh nghiệm, theo 

chúng tôi thì nên chọn phương án thứ nhất. Đây là phương án khả thi trong giai 

đoạn quá độ hiện nay. 

      Một vấn đề hiện nay được nhiều người quan tâm đó là, mối quan hệ giữa trợ 

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm với trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Về vấn đề này 

có 2 loại ý kiến sau: 

     Theo Nguyễn Bá Ngọc [83, Tr.24], trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm là 

khoản tiền doanh nghiệp trả cho người lao động khi họ rời khỏi doanh nghiệp, là 

phần chia lợi nhuận khi người lao động không làm việc nữa. Khoản trợ cấp này 

phụ thuộc vào thâm niên công tác của người lao động, không ảnh hưởng gì đến trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hơn nữa, hai loại trợ cấp này đã được qui định trong Bộ 

luật lao động nên không thể bỏ được, mà cùng tồn tại với chế độ trợ cấp bảo hiểm 

thất nghiệp. 
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      Theo Lê Đăng Doanh và Nguyễn Minh Tú [41, Tr.344], khi đã thực hiện trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp thì trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm không cần 

tồn tại nữa. Bởi lẽ, các chế độ này đều nhằm mục đích khắc phục rủi ro khi người 

lao động mất việc làm. Nếu tồn tại cả 3 chế độ trợ cấp thì người sử dụng lao động 

phải trả cho người lao động 2 lần (một lần trả trực tiếp cho người lao động khi thôi 

việc, một lần đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp) là gánh nặng cho doanh 

nghiệp. 

      Theo quan điểm của chúng tôi, khi đã ban hành chế độ trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp thì chế độ trợ cấp thôi việc vẫn nên tồn tại. Vì chế độ thôi việc được trả cho 

người lao động trong trường hợp ngừng quan hệ lao động với người sử dụng lao 

động. Hay nói khác đi là ngừng hợp đồng lao động mà hai bên đã cam kết. Đây là 

một tất yếu của quá trình sản xuất kinh doanh, nó có lợi cho cả người lao động và 

người sử dụng lao động. Riêng đối với chế độ trợ cấp mất việc làm thì không nên 

còn nữa. Bởi lẽ, chế độ trợ cấp mất việc làm là chế độ có tính chất bồi thường cho 

người lao động bị mất việc làm một cách thụ động, không thuộc ý muốn của họ, có 

tính chất hỗ trợ thêm cho người lao động để tìm việc làm mới. Hơn nữa, từ việc 

doanh nghiệp phải đảm nhận việc chi trả khi người lao động mất việc làm đến việc 

hình thành một quỹ chung để chia sẻ thì chế độ trợ cấp mất việc làm sơ khai hiện 

nay đã có bước tiến dài đến một hình thức mới: trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Do 

vậy, việc ban hành chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là sự hoàn thiện của chế độ 

trợ cấp nói trên. 

      Bảo hiểm thất nghiệp là một vấn đề hết sức mới, hơn nữa chúng ta còn thiếu 

kiến thức và chưa có kinh nghiệm thực tế nên cần có những bước đi thích hợp để 

thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, theo phương châm từ thấp tới cao, từ phạm 

vi hẹp tới phạm vi rộng. Trong giai đoạn hiện nay cần tiến hành thực hiện thí điểm. 

Việc triển khai thí điểm, sẽ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Bộ Tài chính và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố được lựa chọn chỉ đạo, các 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở Tài chính - Vật giá thực hiện. Số 
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địa phương tham gia thực hiện thí điểm không nên ít hơn 3 và là những địa phương 

tương đối gần nhau. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc điều tiết các quĩ khi quá 

trình thực hiện thí điểm ở một địa phương gặp khó khăn, cũng như có thể thấy 

được sự di chuyển lao động giữa các địa phương có tác động như thế nào đến chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó rút được kinh nghiệm cũng như bài học cho việc 

triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc. Về cách thức lựa chọn 

các địa phương thực hiện thí điểm chế độ bảo hiểm thất nghiệp, theo chúng tôi, nên 

chọn một địa phương có tỷ lệ thất nghiệp cao và mức độ di chuyển lao động đi và 

đến tương đối lớn; Một địa phương có nhiều khu công nghiệp và khu chế xuất; 

Một địa phương mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp (ví dụ như thành phố 

Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An). Để xây dựng và thực hiện chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, bên cạnh việc nghiên cứu để đưa ra các qui định hợp 

lý, còn phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chế độ này để người lao 

động hiểu và thực hiện. Ngoài ra, để chế độ bảo hiểm thất nghiệp có tính khả thi, 

Nhà nước cần tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý lao động ở các 

doanh nghiệp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nhân sự, nghiệp vụ cho các 

trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh và thành phố để quản lý tốt số lao động thất 

nghiệp. 

   3.2.4 Một số biện pháp giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động 

Việt Nam  

       Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai nhằm trợ cấp cho người lao động khi rơi 

vào tình trạng thất nghiệp, đồng thời giúp họ tham gia vào thị trường lao động. 

Đây là hai mục tiêu cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp. Có nhiều biện pháp để giúp 

người thất nghiệp trở lại thị trường lao động. Qua việc tham khảo thực tiễn ở một 

số nước có thể nêu lên một số biện pháp cơ bản sau: 

a) Đào tạo và đào tạo lại nghề cho người thất nghiệp  

    Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp như đã phân tích ở phần đầu, 

là chất lượng lao động thấp, trình độ tay nghề và cơ cấu nghề nghiệp của lực lượng 
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lao động chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế, nhất là yêu cầu của sự công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá đất nước. Do cơ cấu dân số nước ta vào loại trẻ nên đến nay số 

người đang và sẽ tham gia vào các lĩnh vực của nền kinh tế ở nước ta là rất lớn 

(khoảng 42 triệu người). Về chất lượng lao động qua các số liệu thống kê cho thấy: 

tỷ lệ lao động qua đào tạo ở nước ta có xu hướng tăng chậm. Năm 2001, lao động 

được đào tạo chiếm 17,05% tổng lực lượng lao động, năm 2002, tỷ lệ này tăng lên 

19,62%, đến năm 2003 đã lên đến 20,99% (có 8.844.000 người). Các số liệu thống 

kê qua các năm còn cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của người lao động (cả nông thôn và 

thành thị) trong một vài năm gần đây có xu hướng giảm (xem phụ lục 13). 

    Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trẻ tuổi ở nước ta là khá cao, đây là nhóm 

lao động tích cực nhất trong thị trường sức lao động. Họ là nguồn nhân lực bổ sung 

cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do vậy, cùng với việc có 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì cần phải có giải pháp tích cực để đưa những lao 

động trẻ trở lại thị trường lao động. 

     Như vậy, một trong những giải pháp giúp người thất nghiệp tiếp tục tham gia 

thị trường lao động là đào tạo nghề hoặc nâng cao tay nghề cho họ. Trong số 

những người thất nghiệp đa phần là không có tay nghề, hoặc tay nghề thấp, lạc hậu 

không phù hợp với công nghệ sản xuất mới. Do đó, một trong hướng giải quyết 

vấn đề này là cần có mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề, doanh 

nghiệp và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp để có những thông tin về cung - cầu lao 

động, phù hợp với cơ cấu trình độ ngành, nghề. Thông qua việc thiết lập quan hệ 

này, người lao động khi bị thất nghiệp có thể được đào tạo, bồi dưỡng tay nghề phù 

hợp để có được việc làm mới. Cơ quan bảo hiểm thất nghiệp có thể hỗ trợ kinh phí 

đào tạo nghề cho các doanh nghiệp, hỗ trợ học phí để người thất nghiệp tự đi học 

nghề hoặc tổ chức dạy nghề tập trung cho người thất nghiệp. Hiện nay, Tổng cục 

dạy nghề đang xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động, trong đó mục tiêu 

số một là tạo cơ hội cho người thất nghiệp có được nghề nghiệp mới phù hợp để họ 
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tiếp tục quay trở lại thị trường lao động. Ví như việc hình thành một quĩ đào tạo dự 

phòng, đây cũng là một phương án đáng suy nghĩ. 

b) Môi giới việc làm, tư vấn lao động, tư vấn nghề nghiệp 

    Đây là một trong các biện pháp giúp người thất nghiệp nhanh chóng hoà nhập 

với thị trường lao động. Khi đưa ra biện pháp này là nói đến vai trò của các trung 

tâm giới thiệu việc làm. Hoạt động môi giới và tư vấn được thực hiện thông qua cơ 

quan giới thiệu việc làm với kinh phí do quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ.  Chúng 

ta có thuận lợi là đã có một hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm được hình thành 

trong cả nước “Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm 

cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng 

lao động; thu thập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác 

theo qui định của pháp luật” (Khoản 1 Điều 18 BLLĐ). Trung tâm giới thiệu việc 

làm là cầu nối giữa cung - cầu lao động, giúp người lao động tìm việc làm và 

người sử dụng lao động tuyển được nhân công thích hợp, góp phần giải quyết việc 

làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp làm cho xã hội ổn định và phát triển. Mục đích của biện 

pháp môi giới việc làm, tư vấn lao động, tư vấn nghề nghiệp là giúp người lao 

động và người sử dụng lao động gặp nhau để đi tới thiết lập quan hệ lao động, 

cung cấp các thông tin về thị trường lao động, các biện pháp và dịch vụ đặc biệt 

mà họ được hưởng… 

    Tư vấn lao động là một dạng dịch vụ trí tuệ, một hoạt động chất xám tổng hợp  

cung ứng cho người lao động và người sử dụng lao động những thông tin về hiện 

trạng và xu hướng phát triển của thị trường lao động, các vấn đề liên quan đến việc 

lưạ chọn công việc, đào tạo nâng cao kỹ năng, hoặc đào tạo nghề khác hay khuyến 

khích tiếp nhận một việc làm. Biện pháp này giúp cho người thất nghiệp dễ dàng 

khi đưa ra quyết định tìm việc làm mới hay thay đổi nghề. 

     Môi giới việc làm là khâu trung gian giữa người tìm việc và người thuê nhân 

công, người cần học nghề, người đào tạo dạy nghề. Thông qua mắt xích trung gian 

này “cung - cầu lao động” được chắp nối, nhu cầu của khách hàng về nghề nghiệp 
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được thoả mãn. Trong đó, phải chú ý đến sự tương quan đặc biệt giữa chỗ việc làm 

còn trống với kỹ năng tương ứng của người thất nghiệp. 

     Tư vấn nghề nghiệp, giúp cho người thất nghiệp hiểu rõ về những yếu tố quyết 

định trong quá trình lựa chọn nghề. Muốn thực hiện được nghiệp vụ trên, cơ quan 

tư vấn nghề nghiệp phải nghiên cứu, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể của người thất 

nghiệp, nắm bắt được những thông tin về thị trường lao động, xu hướng phát triển 

của các ngành nghề, các lĩnh vực, các khu vực, các thành phần kinh tế…để đưa ra 

những ý kiến nhằm tạo điều kiện cho người thất nghiệp có thể lựa chọn nghề một 

cách tối ưu. 

c) Hỗ trợ người thất nghiệp tự tạo việc làm  

    Mục đích của biện pháp này là nhằm tạo ra việc làm cho những người thất 

nghiệp rất khó được giới thiệu việc làm, đặc biệt là những người bị thất nghiệp 

trong thời gian dài, những người lao động trên 50 tuổi, những người thất nghiệp trẻ 

tuổi mà không có nghề và những người tàn tật. 

      Người thất nghiệp đã đăng ký thất nghiệp ở cơ quan lao động địa phương, 

nhưng không muốn trở lại tham gia vào thị trường lao động mà có ý định tự tạo 

một công việc độc lập, thì có thể được hỗ trợ kinh phí để tự hành nghề bằng nhiều 

hình thức khác nhau, tuỳ theo khả năng của nguồn quĩ (như cho vay vốn với lãi 

suất ưu đãi, cung cấp một phần tư liệu, trang bị kỹ thuật ban đầu, kiến thức khởi sự 

doanh nghiệp…). 

d) Biện pháp tổ chức việc làm tạm thời cho người thất nghiệp  

    Là việc thông qua các cơ sở sản xuất để bố trí việc làm tạm thời cho người thất 

nghiệp để chờ một việc làm mới, thích hợp với tay nghề và khả năng của họ. Việc 

làm tạm thời phải đảm bảo thu nhập tối thiểu cho người lao động trước khi thất 

nghiệp. Nếu người thất nghiệp tự nguyện ở lại làm việc lâu dài cho đơn vị thì coi 

như người thất nghiệp đã có việc làm phù hợp. 

đ) Triển khai các hoạt động ngăn chặn thất nghiệp như: đề xuất chỗ làm việc 

thêm trong các doanh nghiệp, giảm giờ làm, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo lại, 
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nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ thuật lao động…Như vậy, có thể thấy 

bảo hiểm thất nghiệp bao gồm hệ thống các biện pháp của thị trường lao động và 

phải thực hiện đồng bộ các biện pháp này thì mới có hiệu quả thiết thực. 

    Biện pháp cuối cùng là: có chính sách khuyến khích và hỗ trợ cho các cá nhân, 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thu hút nhiều người lao động thất nghiệp vào 

làm việc. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ được tính theo số lượng người thất nghiệp do doanh 

nghiệp nhận vào làm việc. Áp dụng biện pháp này, doanh nghiệp có thể được ưu 

tiên vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để mở rộng qui mô 

sản xuất kinh doanh. 

    Ngày nay, các nước phát triển không coi bảo hiểm thất nghiệp  chỉ là biện pháp 

giải quyết hậu quả của thất nghiệp một cách thụ động, mà còn là một chính sách 

của thị trường lao động tích cực; không chỉ đơn thuần là việc chi trả trợ cấp thất 

nghiệp mà còn thực hiện các chức năng chủ yếu là thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu 

ngành nghề, ngăn chặn thất nghiệp, bảo vệ việc làm, tìm kiếm việc làm cho người 

thất nghiệp. Các hoạt động này gắn liền với thị trường lao động với các hoạt động 

tạo việc làm. Vì vậy, nhiều nước đã ban hành Luật Bảo hiểm việc làm hay Luật 

Việc làm thay thế cho Luật Bảo hiểm thất nghiệp, như Cộng hoà liên bang Đức, Ba 

Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc…Như vậy, việc đặt bảo hiểm thất nghiệp ở đâu và cơ 

quan nào thực hiện là hợp lý phải tuỳ theo điều kiện kinh tế - xã hội và hoàn cảnh 

cụ thể của từng nước. Thông thường, ở các nước công nghiệp phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp đông, thị trường lao động phát triển thì họ có Luật 

Bảo hiểm thất nghiệp riêng và có bộ máy riêng để thực hiện, phần lớn nằm ở cơ 

quan lao động. Đối với những nước đang phát triển, đối tượng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp ít, chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa hoàn thiện thì trợ cấp bảo hiểm 

thất nghiệp đặt trong luật bảo hiểm xã hội, ví dụ như ở Thái Lan. Còn ở Việt Nam, 

do thị trường lao động chưa phát triển, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

không nhiều, chưa có điều kiện để thực hiện đồng bộ các biện pháp của thị trường 



197 

lao động tích cực, nên trong thời gian đầu, bảo hiểm thất nghiệp đặt trong Luật bảo 

hiểm xã hội thiết nghĩ là phù hợp. 

 

Kết luận chƣơng 3 

     Nước ta hiện nay đã có đủ cơ sở để xây dựng và ban hành một chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường đặt ra. Đó là các cơ sở về 

kinh tế, xã hội, chính trị và đặc biệt là cơ sở pháp lý. Pháp luật chịu sự chi phối của 

cơ sở hạ tầng, gần 20 năm thực hiện đổi mới, kinh tế - xã hội nước ta đã phát triển, 

hệ thống pháp luật đã thay đổi nhiều theo hướng phù hợp với sự chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế. Vì vậy, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta là yêu cầu cấp 

thiết, không những đảm bảo lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động, 

giữ gìn ổn định xã hội mà còn tạo ra sự đồng bộ của hệ thống pháp luật kinh tế 

nước ta trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam chưa cao, dân số tăng nhanh, cung - cầu về việc làm có 

sự chênh lệch lớn, thị trường sức lao động đang trong quá trình phân mảng. Hơn 

nữa, chúng ta chưa thật sự thực thi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, kinh nghiệm ít, 

nên giai đoạn đầu sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, khi xây dựng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp không nên cầu toàn, hoàn chỉnh ngay mà phải thực hiện dần từng bước: 

cả về đối tượng, phạm vi bảo hiểm thất nghiệp, cả về điều kiện, thời gian, mức 

hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, và nguồn hình thành và sử dụng quỹ 

cũng như quản lý và tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp . 

    Khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải: Phù hợp với điều kiện kinh tế 

xã hội, không là gánh nặng đối với doanh nghiệp và người lao động; Mức đóng 

góp phải tính toán phù hợp, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động, ít 

ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để doanh nghiệp có 

thể cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường; Có bước đi phù hợp, được tính toán 

một cách khoa học, có giải pháp bảo tồn và phát triển quĩ; Rút được kinh nghiệm 

của các nước trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp để áp dụng phù hợp 
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với điều kiện của Việt Nam. Vì vậy, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải 

trên những nguyên tắc cơ bản sau: 1/ Phải thể hiện tính xã hội, có sự chia sẻ rủi ro; 

2/ Phải thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa đóng góp và hưởng thụ; 3/ Quĩ bảo hiểm 

thất nghiệp phải được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai và hạch toán độc lập; 

4/ Nhà nước thống nhất quản lý chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 5/ Chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp phải làm lành mạnh hoá thị trường lao động. Những nguyên tắc mang 

tính định hướng và phải được thể hiện trong tất cả các qui phạm của chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

    Trong bối cảnh hiện nay, thất nghiệp ở nước ta đang ở mức cao, đặc biệt là khu 

vực thành thị và khu vực làm công ăn lương. Do vậy, thực hiện chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp sẽ đảm bảo ổn định cuộc sống tối thiểu cho người lao động trước rủi ro 

thất nghiệp, giúp họ yên tâm lao động sản xuất đồng thời góp phần đảm bảo an 

toàn xã hội, thể hiện vai trò của Nhà nước đối với người lao động. Tuy vậy, việc 

xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải được đặt trong những điều 

kiện nhất định, có những bước đi thích hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ diện hẹp 

đến diện rộng, trong đó Chính phủ phải đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý 

nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. 

     Chế độ bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ mới trong pháp luật bảo hiểm xã 

hội. Để xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, bên cạnh việc nghiên 

cứu để qui định một cách hợp lý, phù hợp, cần phải tăng cường công tác thông tin 

tuyên truyền về chế độ này giúp  người lao động hiểu và thực hiện. 

KẾT LUẬN 

 

 

      Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp, thực tiễn các chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm ở nước ta qua các 

thời kỳ cũng như những định hướng bước đầu xây dựng và thực hiện một chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, có thể đưa ra một số vấn đề cơ bản sau đây:  
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      1. Thất nghiệp là một sản phẩm tất yếu của nền kinh tế thị trường. Thất nghiệp 

ở các nước chỉ khác nhau về mức độ, không có nước nào tỷ lệ thất nghiệp bằng 0. 

Vì thế, ở hầu hết các nước phát triển, người ta đã xây dựng  hệ thống bảo hiểm thất 

nghiệp nhằm bảo đảm đời sống cho người thất nghiệp, đồng thời áp dụng các biện 

pháp để đưa người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động như: đào tạo, đào tạo 

lại, môi giới việc làm, tư vấn nghề nghiệp, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhận 

người thất nghiệp, hỗ trợ người thất nghiệp lập nghiệp. Luận án đã tập trung làm 

sáng tỏ các khái niệm thất nghiệp, người thất nghiệp, chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

cũng như tính tất yếu khách quan của việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Đây là những vấn đề mang tính học 

thuật nhằm đưa đến sự nhận thức đúng đắn về thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp, 

góp phần làm sáng tỏ khoa học pháp lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 

Ngoài ra, nó còn là cơ sở cho việc hoạch định và xây dựng chính sách, pháp luật về 

thị trường sức lao động, thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp của các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

      2. Ở Việt Nam trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung bảo đảm công ăn 

việc làm cho dân luôn là vấn đề hàng đầu. Thuật ngữ “biên chế” ở nước ta thể hiện 

một phạm trù xã hội, chính sách xã hội rất then chốt, nó không phải là một phạm 

trù kinh tế đơn thuần. Tuy nhiên, trong thời kỳ này thất nghiệp vẫn hiện hữu trong 

nền kinh tế mà chúng ta thường gọi là “thiếu việc làm”, hoặc “việc làm không đầy 

đủ” hay “chưa có việc làm”, thực chất hiện tượng này là thất nghiệp. Và giải quyết 

vấn đề này bằng những kênh khác nhau như: về mất sức, về hưu non, cho đi  học, 

hoặc đơn giản là cứ ăn lương như bình thường nhưng “ngồi chơi xơi nước”. Đây 

không phải đơn thuần là tên gọi, mà phải xác định cho đúng bản chất của sự việc, 

của hiện tượng để có những đối sách đúng đắn. Những nghiên cứu về thất nghiệp 

và các chế độ có tính chất hỗ trợ người lao động mất việc làm trong lịch sử ở nước 

ta trước khi chuyển sang nền kinh tế thị trường có ý nghĩa khẳng định vai trò của 

nó trong một giai đoạn nhất định với những đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội, 



200 

pháp lý của đất nước. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế bất lực của nó trước cơ 

cấu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

      3. Khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà 

nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thất nghiệp và thiếu việc làm đang là vấn 

đề bức xúc hiện nay. Luận án đã phân tích tình hình thất nghiệp, chỉ ra những 

nguyên nhân cũng như hạn chế của các chế độ có tính chất hỗ trợ người lao động 

mất việc làm ở Việt Nam. Từ đó thấy được sự cần thiết phải xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Sự tất 

yếu này xuất phát từ nội tại bản thân của cơ chế thị trường đòi hỏi chính đáng 

không chỉ của người lao động mà còn là đòi hỏi của người sử dụng lao động, của 

xã hội và Nhà nước. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế trong đó có hội 

nhập thị trường sức lao động thì đòi hỏi đó lại càng cấp thiết. 

      4. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta từ khi đổi 

mới đến nay, tác giả đã đưa ra những căn cứ để xây dựng một chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Việt Nam. Đó là, nền kinh tế đang trên đà phát triển với tốc độ cao, lạm 

phát được kiểm soát và đẩy lùi, thị trường lao động đang hình thành và phát triển, 

một hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm khắp cả nước, có chương trình và quĩ 

quốc gia giải quyết việc làm hoạt động rất hiệu quả. Do vậy, bảo hiểm thất nghiệp 

đang là một đòi hỏi khách quan và đặt ra lúc này là có khả năng thực hiện được vì 

nó không ảnh hưởng quá sức đối với ngân sách Nhà nước, đối với thu nhập của 

người lao động và không ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp, mà ngược 

lại còn giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

sử dụng lao động một cách hợp lý, khắc phục được những tồn tại của chính sách 

lao động hiện hành. Ngoài ra, còn phải kể đến sự ổn định chính trị ở đất nước ta 

trong những thập niên gần đây là cơ sở vững vàng để việc xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Cũng cần phải nhắc tới cơ sở pháp lý của việc xây 

dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Đó là, việc Hiến pháp và hệ thống pháp luật đã 

chuyển đổi, điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong việc vận hành cơ chế thị 
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trường nên đó là cơ sở tốt cho việc xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước 

ta. Chẳng những thế, đây còn là sự đòi hỏi tự thân của một hệ thống pháp luật 

thống nhất, đầy đủ làm nền tảng để thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

      5. Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Xây 

dựng chế độ này là góp phần hoàn thiện Luật bảo hiểm xã hội nói riêng và hệ 

thống An sinh xã hội nói chung ở nước ta. Theo chúng tôi, xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam là vấn đề mới mẻ, kinh nghiệm thực tiễn lại chưa có 

nhiều nên ngoài việc thống nhất về nguyên tắc, khái niệm thất nghiệp, người thất 

nghiệp, trong nội hàm của chế độ bảo hiểm thất nghiệp cần phải chú ý một số vấn 

đề sau đây:  

      Về hình thức: nên qui định bảo hiểm thất nghiệp là một chế bảo hiểm bắt buộc.     

      Về đối tượng: trước mắt đối tượng áp dụng bảo hiểm thất nghiệp có thể gồm 

những người đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 

12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các 

doanh nghiệp có sử dụng lao động từ 10 người trở lên thuộc mọi thành phần kinh 

tế, kể cả người lao động trong các cơ quan quản lý Nhà nước, trong các tổ chức 

Đảng, đoàn thể nhưng không phải là: Công chức, viên chức Nhà nước, người được 

Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng trong 

doanh nghiệp Nhà nước. Những người là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp chuyên trách, người giữ chức vụ trong cơ quan lập pháp, hành 

pháp, tư pháp được Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc cử ra theo 

nhiệm kỳ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an 

nhân dân, xã viên hợp tác xã, các cán bộ chuyên trách công tác Đảng, Công đoàn, 

thanh niên trong doanh nghiệp, những người nghỉ hưu. Sau này khi có đủ điều 

kiện, đối tượng sẽ được mở rộng ra. 

      Về điều kiện hưởng: nên qui định đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong một 

khoảng thời gian tối thiểu; Đăng ký thất nghiệp với tổ chức giới thiệu việc làm 

theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đơn đề nghị hưởng 
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chế độ bảo hiểm thất nghiệp; sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày 

mà chưa tìm được việc làm mới; Sẵn sàng làm việc hoặc tham gia các khoá đào tạo 

theo sự giới thiệu của tổ chức giới thiệu việc làm. Ngoài ra, luật cũng còn phải qui 

định những trường hợp có đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng không được hưởng 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp như: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật; Nghỉ để hưởng chế độ hưu trí; Bị sa thải theo qui định của pháp luật lao 

động; Bị phạt tù giam; Chết hoặc mất tích theo tuyên bố của toà án. 

      Về mức hưởng và thời gian hưởng: ở Việt Nam, những người thất nghiệp đa 

phần là có mức lương thấp và mục đích của bảo hiểm thất nghiệp là bảo vệ nên 

theo chúng tôi nên tính trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo mức tiền lương, tiền 

công làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi bị thất nghiệp. Hơn nữa, 

nước ta do thị trường lao động chưa phát triển, trong thực tế người thất nghiệp 

không nhiều nên ít nhiều có thể tìm việc làm ở khu vực kinh tế phi chính thức, vì 

vậy nên qui định: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị mất việc 

làm được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng bằng 55% mức tiền 

lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp và mức hưởng tối đa trong 

thời gian 6 tháng. Mức trợ cấp được hưởng thấp nhất cũng bằng mức tiền lương tối 

thiểu chung do Chính phủ qui định. 

      Về nguồn hình thành, sử dụng quĩ và quản lý, tổ chức thực hiện chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp: Về mức đóng góp phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng 

lớn nhu cầu tiêu dùng trước mắt của người lao động. Không ảnh hưởng đến khả 

năng cạnh tranh của doanh nghiệp do tăng giá thành sản phẩm, dịch vụ. Mức đóng 

góp này thường qui định bằng tỷ lệ phần trăm tiền lương của người lao động, do 

vậy qui định về tiền lương tối thiểu, định mức, đơn giá tiền lương, thang bảng 

lương khi xây dựng phải đảm bảo tính đến yếu tố này.  

      Quĩ bảo hiểm thất nghiệp phải được quản lý thống nhất từ Trung ương xuống 

địa phương và được sử dụng để chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo và 

giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp đang hưởng trợ cấp và các hoạt động sự 
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nghiệp của bảo hiểm thất nghiệp. Quĩ được thực hiện theo các biện pháp để bảo tồn 

và tăng trưởng phù hợp với qui định của Nhà nước. 

      6. Bằng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh luận án cho thấy việc xây 

dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp là rất khó hoàn thiện ngay được vì 

mức độ thất nghiệp ở nước ta không thể dự đoán chính xác như các chế độ bảo 

hiểm xã hội, hơn nữa, bảo hiểm thất nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống 

đào tạo nghề, các trung tâm và các chương trình việc làm để điều chỉnh cung - cầu 

lao động, trong khi thị trường lao động lại hoạt động chưa có hiệu quả. Nên chăng, 

theo chúng tôi, đề nghị Chính phủ cho phép làm thí điểm ở một số địa phương nhất 

định là các thành phố và các khu công nghiệp tập trung. Từ thực tế này, cùng với 

kinh nghiệm các nước mà ta rút ra được sẽ có cơ sở tốt hơn để thực hiện trong cả 

nước. 

      Với kinh nghiệm gần 20 năm thực hiện chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất 

việc làm, với các Nghị quyết của Đảng về xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, 

với việc triển khai xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội, chúng ta hy vọng rằng chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp sớm được ban hành góp phần ổn định cuộc sống người lao 

động, ổn định xã hội. 
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Phụ lục 1 

SỐ LƢỢNG VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM CHIA THEO 

THÀNH PHẦN KINH TẾ  

1996-2003 

 

  Số lượng 

(triệu người) 

  Cơ cấu 

(%) 

 

 1996 2002 2003 1996 2002 2003 

Cả nƣớc 33,978 39,290 39,985 100,00 100,00 100,00 

Trong đó       

Nhà nước 2,973 3,995 4,103 8,75 10,17 10,36 

Ngoài Nhà nước 31,005 34,857 34,952 91,25 88,72 88,30 

Đầu tư nước ngoài 0 0,437 0,530 0,00 1,11 1,34 

 

Nguồn : Bộ Lao động Thương binh và Xã hội “ Điều tra Lao động-Việc làm giai 

đoạn 1996-2003”. 
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MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP QUĨ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP CỦA MỘT SỐ 

NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI (TÍNH ĐẾN NĂM 1999) 

 

  Tỷ lệ đóng góp 

(%) 

  

Ngân sách 

Nƣớc Ngƣời 

lao động 

Ngƣời sử dụng 

lao động 

Chung Nhà nƣớc 

Đức 

Pháp 

Úc 

 

Ba Lan 

Nhật 

 

Nga 

Trung Quốc 

Áo 

3,25% 

2,21% 

không phải đóng 

 

không phải đóng 

0,55% 

 

không phải đóng 

1% 

3% 

3,25% 

3,97% 

không phải đóng 

 

3% 

0,9% 

 

1,5% 

2% 

3% 

6,5% 

6,18% 

không phải đóng 

 

3% 

1,45% 

 

1,5% 

3% 

6% 

bù thiếu 

bù thiếu 

Nhà nước chi 

toàn bộ 

bù thiếu 

Nhà nước cấp 

39% 

bù thiếu 

bù thiếu 

bù thiếu 

 

 

Nguồn: Social Scurity Programs Throughout the World 1999 
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Phụ lục 3 

THẤT NGHIỆP CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI                                                                      

                                                                                                                                                                                              

Đơn vị % 

  NĂM   

Nƣớc 2000 2001 2002 2003 

Nhật Bản 

Đài Loan 

Đức 

Mỹ 

Anh 

LB Nga 

4,7 

2,99 

10,7 

4,0 

5,5 

10,7 

5,0 

4,57 

10,4 

4,7 

5,1 

9,1 

5,4 

5,17 

10, 9 

5,8 

5,2 

8,0 

5,2 

4,98 

12,0 

5,8 

4,8 

9,3 

 

                  (Nguồn: Bulletin of Labour Statistics (ILO), 4/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4 
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TỶ LỆ THẤT NGHIỆP THEO KHU VỰC (%) 

 

 2000 2001 2002 

Châu Á và Thái Bình Dương 3,8 4,1 4,2 

Đông Á 3,2 3,6 4,0 

Đông Nam Á 6,0 6,8 6,5 

Nam Á 3,4 3,5 3,4 

Các nước công nghiệp phát triển 6,1 6,4 6,9 

Mỹ La Tinh và Caribê 9,7 9,6 9,9 

Trung Đông và Bắc Phi 17,9 18,9 18,0 

Châu Phi cận Xahara 13,7 14,0 14,4 

Các nước có nền kinh tế chuyển đổi 13,5 12,6 13,5 

 

Nguồn: Global Employment trends, 2003 

 

Phụ lục 5 

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP VÀ TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ                                                    

                                                                                                         Đơn vị:% 

Năm Tốc độ tăng GDP Tỷ lệ thất nghiệp 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

6,79% 

6,89% 

7,04% 

7,24% 

7,70% 

6,42% 

6,28% 

6,01% 

5,78% 

5,60% 

 

Nguồn: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 
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Phụ lục 6 

LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN TRONG CẢ 

NƢỚC TỪ 2000-2004 

 

Năm Tổng lực lƣợng 

lao động 

Thành thị Tỷ lệ 

lao động 

Nông thôn Tỷ lệ 

lao động 

 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

 

38.643089 

39.489.000 

40.694.360 

42.128.343 

43.255.300 

 

8.725.998 

9.182.000 

9.709.967 

10.186.900 

10.549.300 

 

22,56% 

23,3% 

23,87% 

24,18% 

24,40% 

 

29.917.091 

30.307.000 

30.984.393 

31.941.500 

32.706.000 

 

77,44% 

76,7% 

76,13% 

75,82% 

75,60% 

 

Nguồn: Ban chỉ đạo điều tra Lao động-Việc làm trung ương-báo cáo kết quả điều 

tra lao động việc làm hàng năm từ 1/7/2000-1/7/2004 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 7 

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP CỦA LỰC LƢỢNG LAO ĐỘNG 
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  TRONG ĐỘ TUỔI Ở KHU VỰC THÀNH THỊ 

Đơn vị % 

Tỉnh/Thành phố 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Chung 

A.Phân theo vùng 

- Đồng bằng sông Hồng 

- Vùng Đông Bắc 

- Vùng Tây Bắc 

- Vùng Bắc Trung Bộ 

- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

- Vùng Tây Nguyên 

- Vùng Đông Nam Bộ 

-Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 

B. Một số thành phố lớn 

-Hà Nội 

- Quảng Ninh 

- Đà Nẵng 

-TP. Hồ Chí Minh 

- Đồng Nai 

6,85 

 

8,25 

6,59 

5,92 

7,26 

6,67 

5,88 

6,44 

6,44 

 

9,09 

6,64 

6,35 

6,76 

5,52 

6,74 

 

8,00 

6,95 

5,87 

7,15 

6,55 

5,40 

6,33 

6,40 

 

8,96 

8,18 

6,04 

6,88 

5,65 

6,42 

 

7,34 

6,49 

6,02 

6,87 

6,31 

5,16 

6,16 

6,15 

 

7,95 

7,34 

5,95 

6,48 

4,75 

6,28 

 

7,07 

6,73 

5,62 

6,72 

6,16 

5,55 

5,92 

6,08 

 

7,40 

7,10 

5,54 

6,70 

5,14 

6,01 

 

6,64 

6,10 

5,11 

5,82 

5,49 

4,92 

6,31 

5,52 

 

7,08 

6,89 

5,30 

6,73 

5,27 

 

5,78 

 

6,37 

5,94 

5,19 

5,45 

5,46 

4,39 

6,08 

5,26 

 

6,84 

6,83 

5,16 

6,58 

4,86 

5,60 

 

6,03 

5,45 

5,30 

5,35 

5,70 

4,53 

5,92 

5,03 

 

6,52 

6,14 

5,54 

6,39 

4,81 

 

 

Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Số liệu thống kê Lao động-Thương 

binh và Xã hội ở Việt Nam 1996-2000 và báo cáo kết quả điều tra Lao động- việc 

làm các năm 2001, 2002, 2003, 2004, của ban chỉ đạo điều tra Lao động-Việc làm 

trung ương 
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Phụ lục 8 

TỶ LỆ THỜI GIAN LAO ĐỘNG ĐƢỢC SỬ DỤNG CỦA LỰC LƢỢNG 

LAO ĐỘNG TRONG  ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN. 

Đơn vị % 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Toàn quốc 

- Đồng bằng sông Hồng 

- Vùng Đông Bắc 

- Vùng Tây Bắc 

- Vùng Bắc Trung Bộ 

- Vùng Duyên hải Nam Trung bộ 

- Vùng Tây Nguyên 

- Vùng Đông Nam Bộ 

-Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long 

 

71,13 

72,51 

66,83 

66,35 

68,96 

72,24 

76,97 

74,46 

71,32 

73,56 

73,88 

71,72 

72,62 

72,28 

74,02 

78,65 

76,20 

73,16 

74,19 

75,71 

73,01 

73,44 

72,12 

73,92 

77,04 

76,58 

73,68 

74,37 

75,63 

73,12 

72,82 

72,80 

74,74 

77,16 

76,50 

73,39 

75,41 

75,53 

75,48 

71,08 

74,58 

74,96 

78,07 

75,50 

76,62 

77,94 

78,73 

77,37 

74,45 

76,06 

77,69 

80,58 

78,51 

78,43 

79,34 

80,39 

78,90 

77,61 

76,55 

79,36 

80,80 

81,56 

78,66 

 

Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Số liệu thống kê Lao động-Thương 

binh và Xã hội ở Việt Nam 1996-2000 và Báo cáo kết quả điều tra Lao động-Việc 

làm các năm 2001, 2002, 2003, 2004, của Ban chỉ đạo điều tra Lao động-Việc làm 

Trung ương 
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Phụ lục 9 

SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU GDP VÀ LAO ĐỘNG (%) 

 

 

Ngành kinh tế 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

1- Nông nghiệp 

- GDP 

- Lao động 

2- Công nghiệp 

- GDP 

- Lao động 

3- Dịch vụ 

- GDP 

- Lao động 

 

 

25,43 

63,60 

 

34,49 

12,45 

 

40,08 

22,93 

 

24,50 

62,56 

 

36,70 

13,15 

 

38,70 

24,29 

 

23,20 

60,54 

 

38,20 

14,41 

 

38,60 

25,05 

 

23,0 

60,67 

 

38,50 

15,13 

 

38,50 

24,20 

 

21,8 

59,0 

 

40,0 

16,40 

 

38,20 

24,60 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương 

 

 

 

 

 

Phụ lục 10 

SO SÁNH CƠ CẤU ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP 

 



225 

 

 

Đại học Trung học 

chuyên nghiệp 

Công nhân  

kỹ thuật 

Cơ cấu đào tạo hợp lý 

 

1 4 10-15 

Cơ cấu của Việt Nam 

hiện nay 

1 0,98 2,66 

 

Nguồn: Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại hội thảo về “ Phát 

triển thị trường lao động ở Việt Nam “, do UNDP và Viện nghiên cứu quản lý 

Kinh tế Trung ương tổ chức tại Hà Nội, ngày 30-31/7/2002 

 

Phụ lục 13 

SỐ NGƢỜI THẤT NGHIỆP CHIA THEO NHÓM TUỔI 

                                                                                             Đơn vị % 

Nhóm tuổi 2001 2002 2003 

15 - 24 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 59 

>=   60 

5,92 

2,51 

1,44 

1,48 

1,54 

0,93 

4,31 

2,02 

1,29 

1,22 

0,93 

0,44 

4,79 

2,24 

1,30 

1,34 

0,71 

0,36 

Tổng 100.00 100.00 100.00 

 

(Nguồn: Kết quả điều tra Lao động-Việc làm  năm 2001, 2002, 2003 – Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội) 

 

Phụ lục 11 
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PHÁC THẢO MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM  

 

Chƣơng I 

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG              

 

            Điều 1: Đối tƣợng và phạm vi áp dụng 

      1/ Đối tượng áp dụng:   

      a) Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với các đối tượng sau: 

       Người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 

tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn. 

    b) Đối tượng chưa áp dụng: 

        - Công chức Nhà nước; 

        - Những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

        - Lao động theo thời vụ; 

        - Người lao động có hợp đồng dưới 12 tháng; 

        - Người lao động chưa có việc làm; 

        - Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, trung học chuyên nghiệp, 

dạy nghề chưa tìm được việc làm; 

         - Lao động ở các lâm trường, nông trường mà ở đó tổ chức sản xuất, tổ chức 

lao động theo hình thức khoán gọn cho hộ gia đình. 

         Sau đây gọi chung là người lao động. 

      2/ Phạm vi áp dụng: Bảo hiểm thất nghiệp áp dụng bắt buộc đối với các doanh 

nghiệp, tổ chức có sử dụng từ 10 lao động trở lên sau đây: 

      a) Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật 

Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

      b) Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị-xã hội có sử dụng người lao động theo chế độ hợp đồng lao động; 
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     c) Các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam 

có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có qui định khác; 

     d) Các hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp 

đồng lao động.  

      Các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên gọi chung là người sử dụng lao động 

 

      Điều 2: Giải thích thuật ngữ 

      1/ Thất nghiệp 

      2/Người thất nghiệp 

      3/ Chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

      4/ Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

 

       Điều 3: Trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

    - Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

    - Trách nhiệm của người lao động 

    - Trách nhiệm của Nhà nước 

 

Chƣơng II 

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

         Điều 4: Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

      1/ Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

      2/ Thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 

      3/ Đào tạo và giới thiệu việc làm 

      4/ Bảo hiểm y tế 

      5/ Tiền mai táng 
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         Điều 5: Điều kiện hƣởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

      1/ Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hưởng chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:  

     a) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng liên tục trở lên trước khi bị mất 

việc làm; 

      b) Đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động có thẩm quyền và có đơn đề nghị 

hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 

      c) Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất 15 ngày mà chưa tìm được việc 

làm mới; 

      d) Có khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc hoặc tham gia các khoá đào tạo 

theo sự giới thiệu của  cơ quan lao động có thẩm quyền. 

      2/ Người lao động sau đây có đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng không được 

hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp: 

a) Đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật;  

b) Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí; 

c) Bị sa thải theo qui định của pháp luật lao động; 

d) Bị phạt tù giam, tạm giam, tạm giữ; 

e) Chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án. 

         

         Điều 6: Các trƣờng hợp chấm dứt hƣởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

      Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây không được tiếp tục 

hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp: 

      1/ Đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp mà tìm được việc làm mới; 

      2/ Hết thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; 

      3/ Từ chối công việc hoặc khoá học nghề mà cơ quan lao động có thẩm quyền 

giới thiệu; 

      4/ Bị phạt tù giam, tạm giam, tạm giữ; 

      5/ Bị chết hoặc mất tích theo tuyên bố của toà án. 
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   Trường hợp không được tiếp tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo qui 

định tại điều này, thời gian đóng góp bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cho 

thời gian làm việc tiếp theo được tính lại từ đầu. 

 

Chƣơng III 

QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, MỨC ĐÓNG GÓP VÀ TRÁCH NHIỆM 

ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

          Điều 7: Các nguồn hình thành quĩ bảo hiểm thất nghiệp  

      Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ các nguồn sau đây: 

      1/ Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng; 

      2/ Người sử dụng lao động đóng bằng 2% tổng quĩ tiền lương tháng của những 

người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 

      3/ Nhà nước đóng và hỗ trợ khi cần thiết để đảm bảo thực hiện chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp đối với người lao động; 

      4/ Tiền sinh lời từ Quỹ; 

      5/ Các nguồn khác. 

           

         Điều 8: Cách thức và căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp  

      1/ Hàng tháng, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm thất 

nghiệp theo qui định… 

      2/ Tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp gồm tiền lương 

cấp bậc hoặc chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) ghi trong hợp đồng lao 

động…           

      3/ Việc tổ chức thu bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam 

thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện. 
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         Điều 9: Sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp  

      Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được dùng vào mục đích sau đây: 

      1/ Trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;  

      2/ Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại nghề và giới thiệu việc làm cho người lao 

động đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp;       

      3/ Chi bảo hiểm y tế cho người lao động đang hưởng trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp;       

      4/ Chi mai táng phí cho người lao động đang hưởng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp bị chết; 

      5/ Chi quản lý phí. 

  

          Điều10:  Quản lý quĩ bảo hiểm thất nghiệp  

  Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam quản lý 

theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được Nhà nước bảo hộ.  

 

 

Chƣơng IV 

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM  

CỦA CÁC BÊN THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

          Điều 11: Quyền và trách nhiệm của ngƣời lao động tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp  

      1/ Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp có quyền: 

      a) Được nhận sổ bảo hiểm thất nghiệp; 

      b) Được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đầy đủ, thuận tiện khi có 

đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 

      c) Được hưởng bảo hiểm y tế; 
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      d/ Được đào tạo lại nghề theo hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và xã 

hội; 

      đ/ Khiếu nại với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

 

      2/ Người lao động có trách nhiệm: 

      a) Đóng bảo hiểm thất nghiệp theo qui định; 

      b) Đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động có thẩm quyền; 

      c)  Báo cáo với cơ quan lao động có thẩm quyền khi có việc làm mới; 

      d) Thực hiện đúng các qui định về  việc lập hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất 

nghiệp; 

      đ) Tham gia khoá học nghề sẵn sàng làm việc khi được tổ chức giới thiệu việc 

làm giới thiệu; 

      e)  Bảo quản, sử dụng sổ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng qui định. 

          

       Điều 12: Quyền và trách nhiệm của ngƣời sử dụng lao động 

      1/ Người sử dụng lao động có quyền 

      a) Từ chối thực hiện các yêu cầu không đúng với qui định của Luật Bảo hiểm 

thất nghiệp; 

      b) Khiếu nại và tố cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi cơ quan 

bảo hiểm thất nghiệp có hành vi vi phạm các qui định về bảo hiểm thất nghiệp. 

 

      2/ Người sử dụng lao động có trách nhiệm 

      a) Đóng bảo hiểm thất nghiệp đúng qui định; 

      b) Trích tiền lương, tiền công của người lao động để đóng bảo hiểm thất nghiệp 

đúng qui định; 

      c) Lưu giữ các hồ sơ liên quan đến việc thực hiện đóng bảo hiểm thất nghiệp và 

xuất trình các tài liệu, hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền khi có kiểm tra, thanh tra về bảo hiểm thất nghiệp. 
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          Điều 13: Quyền và trách nhiệm của Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam  

      1/ Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam có quyền 

      a) Từ chối việc chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng được 

hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi phát hiện có hành vi man trá, làm giả hồ sơ tài 

liệu; 

      b) Tổ chức, quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo thực hiện chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp có hiệu quả.        

 

      2/ Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam có trách nhiệm 

      a) Tổ chức thu, quản lý, sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp đúng qui định; 

      b) Thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp đúng qui định của Luật này; 

      c) Tổ chức việc chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đầy đủ và thuận 

tiện; 

      d) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về bảo hiểm thất nghiệp theo qui định 

của pháp luật; 

      đ) Thông báo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý cấp 

trên. 

 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

          Điều 14: Quản lý Nhà nƣớc về bảo hiểm thất nghiệp        

      1/ Chính phủ giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện chức 

năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung quản lý Nhà nước về 

bảo hiểm thất nghiệp gồm: 
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      a) Xây dựng các chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp trình cấp có 

thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền; 

      b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về 

bảo hiểm thất nghiệp… 

       

      2/ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 

hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo hiểm thất nghiệp ở địa phương. 

 

          Điều 15: Thành lập bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam 

      Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam được thành lập theo hệ thống tập trung, thống 

nhất từ Trung ương đến địa phương để quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp theo Luật này. 

      1/ Ở Trung ương: Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội. 

      2/ Ở cấp tỉnh: Bảo hiểm thất nghiệp cấp tỉnh, trực thuộc bảo hiểm thất nghiệp 

Trung ương. 

      3/ Ở cấp huyện, quận, tổ chức thành chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc 

bảo hiểm thất nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.       

      4/ Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam do Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sau khi có sự thoả thuận của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ. 

 

          Điều 16: Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam  

      1/ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam: 

      a) Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quản lý, thu, chi quĩ bảo hiểm thất 

nghiệp; 

      b) Phê duyệt phương án điều hoà quĩ bảo hiểm thất nghiệp trong toàn hệ thống 



234 

      c) Thông qua các dự toán và quyết toán hàng năm của bảo hiểm thất nghiệp 

Việt Nam; 

      d) Phê duyệt phương án tổ chức, đề nghị tách, nhập, giải thể các đơn vị thành 

viên, đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp Việt 

Nam. 

      2/ Tổ chức Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam: 

      a) Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam có Chủ tịch, Phó chủ tịch 

và các thành viên. 

      b) Chủ tịch Hội đồng quản lý là một lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã 

hội do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm… 

      Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ nhiệm Phó chủ tịch Hội 

đồng quản lý và các thành viên của Hội đồng quản lý bảo hiểm thất nghiệp Việt 

Nam sau khi có sự thoả thuận của các Bộ, ngành nói trên. 

 

          Điều 17: Điều hành bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam 

      1/ Bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam do Tổng giám đốc quản lý và điều hành theo 

chế độ thủ trưởng. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc. 

       

      2/ Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng 

Giám đốc bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam theo đề nghị của Hội đồng quản lý bảo 

hiểm thất nghiệp Việt Nam. 

 

      Các Phó tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám 

đốc bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam. 

 

Chƣơng VI 

KHEN THƯỞNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
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 VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

 

 

         Điều 18: Khen thƣởng 

      Cơ quan, đơn vị và cá nhân có thành tích trong sự nghiệp bảo hiểm thất nghiệp 

được khen thưởng theo qui định của pháp luật. 

 

         Điều 19: Giải quyết tranh chấp 

      1/ Khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động hoặc người sử dụng lao động với 

cơ quan quỹ bảo hiểm thất nghiệp  thì giải quyết theo Luật này. 

       

      2/ Khi xảy ra tranh chấp giữa người lao động hoặc người sử dụng lao động về 

bảo hiểm thất nghiệp thì giải quyết theo các qui định tại Chương XIV của Bộ luật 

Lao động đã được sửa đổi, bổ sung. 

 

          Điều 20: Xử lý vi phạm 

       Người sử dụng lao động vi phạm các qui định về bảo hiểm thất nghiệp thì tuỳ 

theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

 

 

Chƣơng VII 

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

 

          Điều 21: Luật này có hiệu lực từ ngày…tháng…năm 2004. 

  

                                                                                     Chủ tịch Quốc hội 
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Phụ lục 12 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH TỔ CHỨC BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           THU 
                                                                                                                                                               
 

 

 

                                                                                                                             Quản ý chỉ đạo trực tiếp 

                                                                                                                              Dòng lưu chuyển tiền 

                                                                                                                              Phối hợp công tác chỉ đạo gián tiếp 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THÀNH PHỐ 

Sở lao động-Thương binh 

 Xã hội 

Tổ chức giới thiệu việc làm 

Người lao động tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp bị mất  

việc làm 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ (Bộ LĐ- 

TBXH, Bộ Tài Chính, Tổng 

LĐLĐViệt Nam, phòng TMCNVN) 

Quỹ Bảo hiểm thất  

nghiệp 

Cơ quan quỹ bảo  hiểm 

thất nghiệp 

Cơ quan bảo hiểm thất 

nghiệp địa  hương 

Người sử dụng lao động Người lao động 
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