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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 

Thất nghiệp là sản phẩm của nền kinh tế thị trƣờng nên nó tồn tại tất yếu và 

không thể tách rời kinh tế thị trƣờng. Do đó, ngƣời ta không thể xoá bỏ thất nghiệp 

mà chỉ có thể tìm cách kiểm soát thất nghiệp ở một tỉ lệ thích hợp để không ảnh 

hƣởng xấu đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Tỉ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa 

với nền kinh tế phát triển không cân đối hoặc suy thoái dẫn đến sụt giảm nhu cầu 

lao động. Mặt khác, khi cơ cấu ngành nghề bất hợp lý sẽ dẫn đến hiện tƣợng chỗ 

thừa lao động, chỗ thiếu lao động, từ đó gia tăng số ngƣời thất nghiệp, làm lãng phí 

nguồn nhân lực, suy giảm động lực phát triển kinh tế, ảnh hƣởng tới thu nhập của 

ngƣời lao động và đe dọa ổn định xã hội. Do vậy, thất nghiệp đƣợc coi là một trong 

những vấn đề nan giải nhất của các quốc gia xây dựng kinh tế thị trƣờng hiện nay.  

Chính vì thế, trƣớc tình hình thất nghiệp ngày một nghiêm trọng, nhiều quốc 

gia trên thế giới đã đƣa ra các giải pháp nhằm khắc phục và ngăn chặn ảnh hƣởng 

xấu của nó đến đời sống kinh tế xã hội, nhƣ chính sách dân số, hạn chế sự di cƣ từ 

nông thôn ra thành thị, giảm độ tuổi nghỉ hƣu, nhà nƣớc đầu tƣ phát triển kinh tế tạo 

nhiều việc làm, trợ cấp thôi việc, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp….. Trong 

đó, bảo hiểm thất nghiệp đƣợc coi là một biện pháp thể hiện rõ tính ƣu việt với vai 

trò là một trụ cột của bảo hiểm xã hội. Nó không những bảo vệ ngƣời lao động khi 

bị mất việc làm bằng các khoản trợ cấp, mà còn là cầu nối giúp ngƣời thất nghiệp 

gắn kết với thị trƣờng lao động bằng việc đào tạo và giới thiệu việc làm. Chính 

những ý nghĩa to lớn đó đã khiến bảo hiểm thất nghiệp đƣợc nhân rộng và phát triển 

ở nhiều quốc gia trên thế giới.  

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới, số ngƣời trong độ tuổi lao 

động chiếm phần lớn dân số. Nƣớc này lại đang trong quá trình chuyển đổi phƣơng 

thức phát triển nên gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề xã 

hội do thất nghiệp gây ra. Những năm gần đây, số ngƣời trong độ tuổi lao động vẫn 

tiếp tục tăng, chiếm khoảng trên 70% dân số, trong khi tỉ lệ thất nghiệp có đăng ký 

công khai hiện luôn ở mức trên 4% [213], chƣa tính đến số lao động thất nghiệp 
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không đăng ký hoặc không thuộc diện đăng ký. Căn cứ vào tình hình thất nghiệp, 

lao động và việc làm trong nƣớc và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Trung Quốc 

xác định nhiệm vụ quan trọng giải quyết cơ bản tình trạng thất nghiệp và bảo đảm 

cuộc sống ngƣời lao động khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp chính là xây dựng và 

hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Việc Trung Quốc xây dựng và phát triển 

bảo hiểm thất nghiệp không những góp phần giải quyết bài toán về lao động, thất 

nghiệp và việc làm, mà còn là một phần không thể thiếu của nội dung cải cách và 

hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, đồng thời cũng là biện pháp quan trọng trong 

việc hóa giải căng thẳng và bất ổn xã hội, nhằm tìm ra một cơ chế phát triển xã hội 

ổn định và bền vững.  

Ở Việt Nam, sau năm 1986, khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế kinh tế thị 

trƣờng thì hiện tƣợng thất nghiệp cũng xuất hiện và ngày càng gia tăng. Theo Tổng 

cục Thống kê Việt Nam, trung bình mỗi năm, cả nƣớc có khoảng 1,3 triệu ngƣời 

thất nghiệp, đáng chú ý là tình trạng thất nghiệp trong thanh niên- thế hệ tƣơng lai 

của đất nƣớc- chiếm 2/3 trong tổng số ngƣời thất nghiệp [36]. Trong khi đó, bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam mới hình thành và chƣa thực sự hoàn thiện nên vai trò 

chƣa đƣợc phát huy đầy đủ và hiệu quả. Là nƣớc láng giềng, Việt Nam có nhiều 

điểm tƣơng đồng về chế độ xã hội và đƣờng lối phát triển với Trung Quốc. Việc 

nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc giúp Việt Nam có những 

kinh nghiệm cần thiết, bảo đảm cho sự phát triển chế độ này một cách bền vững là 

một công việc có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Đó là lý do khiến nghiên cứu sinh 

lựa chọn vấn đề bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc làm đề tài luận án v ới tiêu 

đề “Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc (1986-2010)”. Thông qua đề tài, 

nghiên cứu sinh mong muốn cung cấp những căn cứ khoa học cho các nhà hoạch 

định chính sách nhằm phát triển và hoàn thiện chế đô ̣bảo hiểm thất nghiêp̣ ở Việt 

Nam, góp phần giải quyết tình traṇg thất nghiêp̣ và viêc̣ làm căng thẳng hiện nay. 

2. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục đích nghiên cƣ́u  

Mục đích chung: Nhận diện quá trình hình thành và phát triển chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1986- 2010, dự báo triển vọng phát triển chế độ 

này và gợi mở một số chính sách cho Việt Nam. 
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Các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: 

+ Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

+ Làm rõ các bƣớc điều chỉnh chính sách liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc. 

+ Nhận diện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc trên ba phƣơng diện: 

tác động của bảo hiểm thất nghiệp đối với đối tƣợng thụ hƣởng và đối với xã hội, 

vấn đề đầu tƣ và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cơ chế quản lý và vận hành bảo 

hiểm thất nghiệp.  

+ Dự báo triển vọng phát triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đến năm 

2020. 

+ Rút ra bài học kinh nghiệm có ý nghĩa gợi mở đối với việc phát triển và hoàn 

thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

2.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với công nhân viên chức doanh 

nghiệp ở Trung Quốc nhìn từ góc độ chính sách. 

2.3. Phạm vi nghiên cứu  

Về mặt thời gian, luận án tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng và phát triển 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ năm 1986- 2010. Năm 1986, Chính 

phủ Trung Quốc ban hành “Quy định tạm thời về bảo hiểm chờ việc đối với công 

nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước”, đánh dấu sự ra đời chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở nƣớc này. Năm 2010, Trung Quốc chính thức ban hành Luật Bảo hiểm xã 

hội tại Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban thƣờng vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc 

khóa XI ngày 28-10-2010, nhằm quy phạm chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng nhƣ 

các chế độ bảo hiểm xã hội khác, đặt nền tảng để phát triển toàn diện chế độ bảo 

hiểm xã hội, đánh dấu bƣớc phát triển mới của bảo hiểm thất nghiệp. 

Về mặt không gian, vấn đề nghiên cứu của luận án nằm trong phạm vi Trung 

Quốc  đại lục, không bao gồm các vùng lãnh thổ Hồng Công, Ma Cao và Đài Loan. 

Về mặt nội dung, luận án tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

+ Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đƣợc xây dựng trên cơ sở lý luận và 

thực tiễn nào? 
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+ Quá trình hình thành và phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung 

Quốc diễn ra nhƣ thế nào, hiệu quả ra sao? 

+ Việt Nam có thể tham khảo đƣợc gì từ kinh nghiệm xây dựng bảo hiểm thất 

nghiệp của Trung Quốc? 

3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

3.1. Cách tiếp cận 

- Nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc từ hƣớng tiếp cận 

Trung Quốc học.  

- Đặt bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh cải cách mở cửa ở Trung Quốc với 

những đổi mới trong nhận thức của Đảng và Chính phủ nƣớc này trƣớc những vấn 

đề xã hội phải giải quyết nhƣ thất nghiệp, mất việc, chênh lệch giàu nghèo..... 

- Đặt bảo hiểm thất nghiệp trong tổng thể phát triển của hệ thống an sinh xã hội 

ở Trung Quốc để nhìn nhận vai trò của chế độ này đối với yêu cầu hoàn thiện hệ 

thống an sinh xã hội. 

- Nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp trong mối quan hệ gắn kết giữa chính sách 

xã hội với biện pháp kinh tế. 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để giải quyết mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án chủ yếu sử dụng các 

phƣơng pháp sau: 

+ Từ hƣớng tiếp cận Trung Quốc học, luận án sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu 

liên ngành, cụ thể là kinh tế học và xã hội học để khái quát lý thuyết về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

+ Phƣơng pháp chuyên gia (phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với những ngƣời làm 

công tác nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp ở trong và ngoài nƣớc, thu thập số liệu 

thống kê từ các tổ chức và cơ quan chuyên môn).  

+ Trên cơ sở nghiên cứu thực chứng, bằng phƣơng pháp phân tích, thống kê các 

số liệu liên quan, nghiên cứu sinh thực hiện phƣơng pháp định tính để đánh giá chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc.  

+ Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh, quy nạp, diễn giải đánh giá sự tiến bộ hay tụt 

hậu của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc so với các nƣớc, đánh giá thành công 

và hạn chế của chế độ này, từ đó rút kinh nghiệm cho Việt Nam.  
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+ Phƣơng pháp sử học, nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo hai hƣớng 

lịch đại và đồng đại. Về lịch đại, phân tích theo tiến trình lịch sử các giai đoạn phát 

triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Về đồng đại, phân tích thực trạng 

phát triển bảo hiểm thất nghiệp trong đời sống xã hội. Trên cơ sở hai hƣớng này, 

luận án tiến hành đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

4. NGUỒN TƢ LIỆU 

Luận án sử dụng các tƣ liệu đƣợc viết bằng ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Trung 

và tiếng Anh. Tƣ liệu phục vụ luận án chủ yếu từ các văn bản chính thống về đƣờng 

lối chính sách của Đảng và Chính phủ Trung Quốc, các công trình nghiên cứu 

chuyên sâu của học giả Việt Nam, Trung Quốc, phƣơng Tây trên sách báo, tạp chí, 

hội thảo. Số liệu sử dụng trong luận án đƣợc trích dẫn từ nguồn của Tổng cục 

Thống kê Việt Nam và Trung Quốc, Bộ LĐTB&XH Việt Nam, các bản Báo cáo 

của Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc về tình hình kinh tế xã hội hàng năm.  

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Về phƣơng diêṇ khoa hoc̣ , một mặt, luận án đánh giá tiến trình xây dựng, cải 

cách và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Mặt khác, luận án 

đánh giá vai trò và ảnh hƣởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với đời sống của ngƣời 

lao động, đồng thời, nhìn nhận vị trí của chế độ này trong hê ̣thống an sinh xa ̃hôị , 

xem xét mối liên hệ giữa thất nghiêp̣ và viêc̣ làm , sự chi phối của thất nghiêp̣ và 

viêc̣ làm  đối với bảo hiểm thất nghiêp̣ , cũng nhƣ ảnh hƣởng của bảo hiểm thất 

nghiệp trong việc duy trì bình đẳng, ổn định xa ̃hôị ở Trung Quốc … . Đó là chuỗi 

nhƣ̃ng vấn đề khoa hoc̣ liên kết logic với nhau đƣợc luận án đi sâu phân tích.  

5.2. Ý nghĩa thực tiễn  

- Đối với phát triển và ổn định xã hội 

Nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc, luận án mong muốn 

đƣa ra những gợi mở chính sách thúc đẩy phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Việt Nam trong tƣơng quan hệ thống an sinh xã hội và phù hợp với xu thế chung 

của bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới. Đó là cách thức phát triển bảo hiểm thất 

nghiệp một cách hợp lý ở mọi vùng miền trên cả nƣớc, thúc đẩy phát triển cân bằng, 

công bằng và hiệu quả, thể hiện rõ tính xã hội của bảo hiểm thất nghiệp, góp phần 
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hạn chế và đẩy lùi những vấn đề xã hội và mâu thuẫn xã hội do thất nghiệp gây ra, 

tạo môi trƣờng xã hội ổn định và phát triển.  

- Đối với việc hoạch định chính sách  

Luận án mong muốn có thể cung cấp những luận cứ khoa học giúp các nhà 

hoạch định chính sách hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, 

đồng thời đề xuất những kiến nghị mới cho thực tiễn giải quyết vấn đề thất nghiệp 

và việc làm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngƣời lao động trong điều kiện kinh tế 

thị trƣờng ở nƣớc ta hiện nay. 

- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu 

 Luận án mong muốn giúp các cơ quan và bộ ngành chức năng có căn cứ về lý 

luận và thực tiễn trong việc đề ra phƣơng hƣớng, chính sách, biện pháp nhằm xây 

dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, phát huy vai trò và chức năng của 

chế độ này đối với đời sống ngƣời lao động và đối với xã hội. Kết quả nghiên cứu 

còn có thể đƣợc sử dụng giảng dạy trong một số trƣờng đại học nhƣ Đại học Khoa 

học xã hội và nhân văn, Đại học Lao động Xã hội…  

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án chia làm bốn chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung 

Quốc 

Chƣơng 3: Quá trình hình thành và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc giai đoạn 1986- 2010 

Chƣơng 4: Triển vọng phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc và 

một số gợi mở chính sách cho Việt Nam 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG NƢỚC 

Bảo hiểm thất nghiệp là vấn đề rất mới đối với Việt Nam. Những tài liệu 

nghiên cứu sinh có thể tham khảo đƣợc không nhiều, chƣa có công trình nào nghiên 

cứu một cách hệ thống về chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc. Những tài 

liệu tham khảo đƣợc chủ yếu của PGS.TS. Nguyễn Kim Bảo. Nghiên cứu bảo hiểm 

thất nghiệp trong sự vận hành của hệ thống an sinh xã hội, Nguyễn Kim Bảo (2004) 

có bài viết Hệ thống bảo đảm xã hội hiện nay ở Trung Quốc [4]. Trong đó, tác giá 

đƣa ra đánh giá ban đầu về những tồn tại trong việc đầu tƣ và sử dụng nguồn quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhỏ, khả năng thu hút đầu tƣ kém, 

khiến cho mức bảo đảm thấp, hệ thống bảo đảm chƣa hoàn thiện. Nghiên cứu mối 

quan hệ giữa bảo hiểm thất nghiệp và việc làm, trong cuốn Điều chỉnh một số chính 

sách kinh tế ở Trung Quốc (giai đoạn 1992-2010), Nguyễn Kim Bảo (2004) [3] đề 

cập tới việc kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp và công tác xúc tiến việc làm, kết 

hợp bảo hiểm thất nghiệp với vấn đề công nhân viên chức mất việc nhằm từng bƣớc 

hoàn thiện chế độ, đồng thời chỉ ra vấn đề tồn tại trong giai đoạn này. Tuy nhiên, 

tác giả mới chỉ đề cập tới bảo hiểm thất nghiệp nhƣ là một khía cạnh của hệ thống 

an sinh xã hội mà chƣa có những đánh giá sâu sắc từ nhiều góc độ đối với chế độ 

này, đồng thời, chƣa có những nghiên cứu so sánh và đƣa ra gợi mở phát triển bảo 

hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

Có thể khẳng định, số lƣợng những nghiên cứu của các học giả Việt Nam về 

bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc rất hạn chế, thực sự là khó khăn đối với 

nghiên cứu sinh. Song bên cạnh đó, nghiên cứu sinh có thuận lợi tiếp cận đƣợc một 

số bài viết về bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam để hiểu đƣợc thực trạng chế độ 

này, từ đó nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại và kiến nghị chính sách. Các nghiên 

cứu bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam tập trung theo ba hƣớng.  

Một là, đi từ nghiên cứu cơ bản về thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và an 

sinh xã hội. Nghiên cứu của Bùi Văn Rự (1999) trong Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn để xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp [18], Mạc Văn Tiến (2010) 

với Mối quan hệ giữa thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và an sinh xã hội ở Việt 
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Nam [27] đã nhìn nhận vai trò quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp vừa là công cụ 

góp phần giải quyết thất nghiệp vừa là một chính sách xã hội rất quan trọng. Bảo 

hiểm thất nghiệp có vai trò rất lớn không chỉ đối với cá nhân ngƣời lao động và 

doanh nghiệp mà còn đóng vai trò tạo thăng bằng trong nền kinh tế, là liều thuốc 

―hạ nhiệt‖ sự căng thẳng xã hội do tình trạng thất nghiệp gây ra, là một trong những 

công cụ để thực hiện chính sách an sinh xã hội của mỗi quốc gia.  

Hai là, nghiên cứu phương diện luật pháp của bảo hiểm thất nghiệp ở Việt 

Nam. Tác giả Nguyễn Văn Kỷ (2001) khi viết Luật bảo hiểm xã hội và vấn đề bảo 

hiểm thất nghiệp trong cuốn sách Bảo hiểm xã hội - những điều cần biết [9] đặt vấn 

đề Việt Nam có nên hay không đề cập đến vấn đề bảo hiểm thất nghiệp khi xây 

dựng luật bảo hiểm xã hội. Cũng từ góc độ luật pháp, Lê Thị Hoài Thu (2008) đã 

nghiên cứu sâu hơn về vai trò và sự cần thiết phải xây dựng hệ thống luật pháp bảo 

hiểm thất nghiệp trong cuốn Pháp luật bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường ở Việt Nam [24]. Tác giả cho rằng, để bảo đảm cho ngƣời thất nghiệp có 

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 kinh tế xã hội, mà về mặt pháp lý 

còn là trách nhiệm của nhà nƣớc, ngƣời sử dụng lao động và bản thân ngƣời lao 

động. Việc xây dựng hành lang pháp lý của bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạo thuận lợi 

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

của ngƣời thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 

Ba là, nghiên cứu thực tiễn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp trong mấy 

năm gần đây ở Việt Nam. Bảo hiểm thất nghiệp ra đời đã đáp ứng nhu cầu của hầu 

hết ngƣời lao động, chủ sử dụng lao động và hỗ trợ của nhà nƣớc. Tuy nhiên, do 

bảo hiểm thất nghiệp ra đời trong điều kiện kinh tế khó khăn và do mới đi vào triển 

khai, bảo hiểm thất nghiệp không tránh khỏi nhiều hạn chế và lỗ hổng. Cho nên, bảo 

hiểm thất nghiệp cần phải đƣợc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình ở Việt 

Nam và trên thế giới, phát huy tối đa vai trò của bảo hiểm thất nghiệp trong đời 

sống kinh tế xã hội. Đó là nhận định của Phạm Đình Thành (2010) trong Thực hiện 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp- vấn đề đặt ra và giải pháp [22]; Phạm Thị Tuyết 

Vi (2012) trong Kiến nghị sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm thất nghiệp [33]. 
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Do chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam mới hình thành từ năm 2009 

nên số lƣợng tài liệu nghiên cứu về vấn đề này còn hạn chế và mới chỉ là những 

đánh giá bƣớc đầu về hiện trạng triển khai bảo hiểm thất nghiệp trong mấy năm đầu 

hình thành. Đó cũng là hạn chế lớn khiến nghiên cứu sinh khó có thể đánh giá và 

đƣa ra gợi mở chính sách đối với sự phát triển của bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

Do vậy, trong phần này, nghiên cứu sinh xuất phát từ góc độ đánh giá các yếu tố tác 

động đến sự phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, đồng thời so sánh chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và Trung Quốc, để từ đó đƣa ra gợi mở chính 

sách một cách hợp lý.  

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở NƢỚC NGOÀI 

1.2.1. Tại Trung Quốc 

Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc ra đời muộn hơn các hình thức bảo hiểm 

khác. Mãi sau những năm 1990, những nghiên cứu của học giả Trung Quốc về thất 

nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp mới xuất hiện nhiều cùng với các bƣớc cải cách và 

phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Những nghiên cứu về bảo hiểm thất 

nghiệp nhìn chung chia làm bốn nhóm sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp dưới góc độ là một bộ phận 

của hệ thống an sinh xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp có mối tƣơng quan và bình 

đẳng với các chế độ khác trong hệ thống an sinh xã hội, đồng thời thể hiện vai trò 

của an sinh xã hội. Đó là một mạng lƣới an toàn để ổn định và hài hòa xã hội, là 

một chế độ kinh tế xã hội quan trọng của quốc gia hiện đại và là tiêu chí quan trọng 

của tiến bộ và văn minh xã hội. Do đó, cần mở rộng phạm vi ảnh hƣởng tích cực 

của bảo hiểm thất nghiệp đối với ngƣời lao động nói riêng và đời sống xã hội nói 

chung, tạo nền tảng xã hội công bằng và ổn định. Các công trình nghiên cứu về lĩnh 

vực này đáng chú ý có: Lý luận và thực tiễn cải cách thể chế an sinh xã hội của 

Trung Quốc thời kỳ mới của Đa Cát Tài Nhƣợng (1995) [91]; Khái quát về an sinh 

xã hội hiện đại của Lữ Học Tịnh (2005) [128]; Khái quát về an sinh xã hội của 

Trịnh Công Thành (2005) [192]; Nghiên cứu an sinh xã hội của Quách Sỹ Trƣng 

(2005) [103]; Cải cách chế độ an sinh xã hội của Trung Quốc của Tống Hiểu Ngô 

(2001) [152]; Lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội của Lƣu Quân  (2005) [122].    
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Nếu coi chế độ an sinh xã hội là ―vũ khí giảm chấn động‖ nhằm hóa giải mâu 

thuẫn xã hội, vậy thì trong tất cả các hạng mục an sinh xã hội, chế độ bảo đảm mức 

sống tối thiểu và chế độ bảo hiểm thất nghiệp thể hiện rõ nhất chức năng ―giảm áp 

lực‖ đó. Đó là quan điểm của Ngô Minh (2009) khi viết “Đại quốc sách- chiến lược 

phát triển an sinh xã hội của Trung Quốc theo con đường nước lớn”[170]. Theo tác 

giả, giữa hai chế độ này có mối quan hệ mật thiết trong việc hóa giải các mâu thuẫn 

xã hội. Bởi lẽ, hai chế độ này đều đề cập tới nhóm ngƣời yếu thế trong xã hội, rất 

nhiều ngƣời có hoàn cảnh khó khăn cần đƣợc cứu trợ là ngƣời thất nghiệp, mà một 

bộ phận lớn là thanh niên. Vì thế, ngoài vai trò bảo đảm quyền sinh tồn của công 

dân, chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu và chế độ bảo hiểm thất nghiệp còn có 

nhiệm vụ quan trọng không kém là giảm bớt áp lực về mâu thuẫn xã hội.  

Bàn về mối quan hệ giữa việc Trung Quốc gia nhập WTO với cải cách chế 

độ an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng là nội dung bài viết 

Cải cách chế độ an sinh xã hội của Trung Quốc thời hậu WTO của Dƣơng Nghị 

Dũng và Hình Vĩ (2007) [11]. Theo các tác giả, gia nhập WTO đƣa đến thách thức 

nhiều hơn cơ hội phát triển hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc. Nhiều vấn đề 

xã hội lạc hậu ở Trung Quốc khiến hệ thống an sinh xã hội chậm tiến và có sự 

chênh lệch khá lớn so với yêu cầu của WTO. Nhiệm vụ cải cách đó là giải quyết các 

vấn đề chậm tiến của xã hội và của hệ thống an sinh xã hội Trung Quốc. 

Mặt hạn chế của hƣớng nghiên cứu này là chƣa chỉ ra vai trò và vị trí của chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp trong hệ thống an sinh xã hội, chƣa tìm ra những giải pháp 

thúc  đẩy phát triển chế độ này nhằm hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. 

Thứ hai, nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp trong mối quan hệ với lao động, 

việc làm và thất nghiệp. Thất nghiệp và việc làm là những vấn đề có liên quan mật 

thiết tới bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng. Vai trò và 

trách nhiệm của bảo hiểm thất nghiệp đƣợc các học giả đánh giá và nhìn nhận hết 

sức nghiêm túc trong việc thúc đẩy việc làm, tạo ra thị trƣờng việc làm ổn định và 

bình đẳng. Năm 1998, khi viết cuốn Nhóm người thất nghiệp và bảo hiểm thất 

nghiệp [75], tác giả Thái Hòa (1998) đã chứng mình rằng, mục tiêu căn bản của bảo 

hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc chính là xúc tiến việc làm.  

Bàn về vấn đề này có công trình Chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tạo việc 
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làm ở Trung Quốc của Quách Tùng Sơn (2008) [104]. Tác giả đƣa ra nhiều phân 

tích và nhận định về tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp đối với việc thúc đẩy 

tạo việc làm. Trong nghiên cứu của mình, tác giả cho rằng, bên cạnh việc bảo đảm 

đời sống cơ bản của ngƣời thất nghiệp, việc kết hợp với công tác khuyến khích tạo 

việc làm đƣợc coi là con đƣờng phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với 

tình hình mới ở Trung Quốc hiện nay. 

 Nhóm tác giả Trần Giai Quý, Thái Phƣởng (2008) lại bàn về chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp trong mối quan hệ thị trƣờng hóa việc làm trong Nghiên cứu 30 

năm cải cách chế độ lao động và an sinh xã hội ở Trung Quốc [77]. Trong đó, 

nhóm tác giả phân tích mối quan hệ giữa bảo đảm thất nghiệp và chính sách việc 

làm tích cực, sự bất bình đẳng trong bảo hộ thị trƣờng lao động dẫn tới việc phân 

phối không công bằng việc làm cho ngƣời lao động . Do đó, bảo hiểm thất nghiệp 

phải kết nối hiệu quả với các chế độ khác trong hệ thống an sinh xã hội để tạo ra các 

lớp lƣới an toàn bảo vệ ngƣời lao động. 

Hồ Hiểu Nghĩa (2009) trong cuốn 60 năm phát triển an sinh xã hội của 

Trung Quốc hướng tới hài hòa [110] đã khẳng định, chức năng của bảo hiểm thất 

nghiệp cần nhấn mạnh hơn tới nhiệm vụ phòng ngừa và kiểm soát thất nghiệp, xây 

dựng cơ chế báo cáo giám sát trọng điểm động thái thất nghiệp. Mặt khác, để giảm 

bớt áp lực thất nghiệp, nhà nƣớc tích cực bố trí công việc cho lao động thuộc doanh 

nghiệp nhà nƣớc phá sản theo chính sách.  

Vấn đề việc làm đƣợc Chính phủ Trung Quốc coi là ―quốc kế dân sinh‖. 

Ngoài những biện pháp kinh tế thúc đẩy việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cũng đƣợc 

coi là một trong những biện pháp xã hội góp phần mở rộng việc làm, giảm bớt tỉ lệ 

thất nghiệp. Nhìn chung, các nghiên cứu về chức năng việc làm của bảo hiểm thất 

nghiệp khá đa dạng và đầy đủ nhƣng chƣa xây dựng các vấn đề một cách hệ thống 

cũng nhƣ chƣa vạch ra những hƣớng giải quyết cụ thể.   

Thứ ba, nghiên cứu vai trò của quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Trung Quốc phần lớn đƣợc hình thành từ sự đóng góp của doanh 

nghiệp, ngƣời lao động và hỗ trợ của nhà nƣớc. Quỹ có nhiệm vụ chủ yếu là giúp 

đỡ vật chất đối với ngƣời thất nghiệp và giúp họ tìm lại việc làm bằng các biện pháp 
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thúc đẩy việc làm. Do vậy, quỹ bảo hiểm thất nghiệp có vai trò quan trọng trong 

việc duy trì sự tồn tại và phát triển của chế độ này.  

Tuy nhiên, hiện nay, cơ cấu quỹ phân bổ chƣa hợp lý, chƣa chú trọng đầu tƣ 

nhiều cho công tác đào tạo và thúc đẩy việc làm, vẫn tập trung chủ yếu vào việc cứu 

trợ thất nghiệp nhƣng mức hƣởng lại thấp, khó đáp ứng nhu cầu cuộc sống cơ bản 

của ngƣời thất nghiệp. Đó là nhận định của Chử Hàng (2010) trong Vấn đề tồn tại 

trong quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc và đối sách [84]; Vƣơng Thƣợng 

Thanh (2013) trong ―Năm biện pháp” hoàn thiện quy định đãi ngộ bảo hiểm thất 

nghiệp [167]; Trƣơng Quân Đào (2014) trong Vài suy nghĩ về triển khai chức năng 

của quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc [182]. Do những bất cập trong việc 

quản lý và vận hành quỹ dẫn tới tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ngày một lớn, ảnh 

hƣởng tới hiệu quả vận hành của chế độ này. Đó là những phân tích và đánh giá của 

Tô Lợi Á; Hàn Quốc Lệ (2014) trong Thử bàn về vấn đề và đối sách mất cân đối 

cung cầu quỹ bảo hiểm thất nghiệp [154]; Thiệu Phán (2014) trong Vấn đề tồn tại 

và kiến nghị đối sách đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc [148]. Đi sâu 

phân tích hạn chế từ việc tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp, trong Bàn về việc phát huy 

như thế nào chức năng dự phòng thất nghiệp và thúc đẩy việc làm của quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp [171], Từ Linh Phi (2014) cho rằng, hạn chế lớn nhất từ việc tồn 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc là không phát huy đƣợc vai trò dự phòng 

thất nghiệp và thúc đẩy việc làm. Do vậy, cần phải mở rộng phạm vi chi của quỹ 

nhằm tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp, hình thành thế chân kiềng gồm trợ cấp 

thất nghiệp, thúc đẩy việc làm và dự phòng thất nghiệp. Đó là nhận định của Uông 

Trạch Anh (2014) trong Mở rộng phạm vi chi trả là phương hướng phát triển của 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp [157]; Củng Xuân Thu (2014) trong Suy nghĩ về vấn đề 

chuyển đổi mô hình chức năng của chế độ bảo hiểm thất nghiệp [96]. 

Các nghiên cứu trên mới dừng ở việc đánh giá hiện trạng quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp, chƣa phân tích cụ thể vai trò của quỹ cũng nhƣ đi tìm nguyên nhân sâu sa 

của những bất cập trong việc quản lý và sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc.  

Thứ tư, nghiên cứu thực trạng triển khai và cách thức hoàn thiện chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp. Vấn đề này đƣợc các tác giả nghiên cứu trên nhiều phƣơng 
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diện, từ đó đƣa ra nhiều giải pháp hoàn thiện. Với những phân tích và đánh giá từ 

chính sách tới thực tiễn của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc, phần đông các tác 

giả cho rằng, sự không quy chuẩn và hạn chế trong việc quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp khiến cho chế độ này nhận đƣợc ít sự quan tâm và hƣởng ứng nhất của xã 

hội, của doanh nghiệp và ngƣời lao động so với bốn loại hình bảo hiểm còn lại của 

bảo hiểm xã hội là bảo hiểm dƣỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và 

bảo hiểm thai sản. Hạn chế trong quản lý khiến cho đối tƣợng hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp chƣa đƣợc bù đắp tƣơng xứng. Đó là nhận định của nhóm tác giả Đới Trì 

Châu, Chung Vĩ Cách (2009) trong bài Bảo hiểm nghề nghiệp phải “bảo hiểm” [85] 

và Bàn về vấn đề tồn tại của công tác bảo hiểm thất nghiệp và đối sách của Doãn 

Phong (2010) [112]. Phân tích sâu về nguyên nhân khiến phạm vi bảo hiểm thất 

nghiệp hẹp có Phân tích vấn đề mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp 

Trung Quốc của Đặng Tiểu Anh, Ngũ Học Tân (2010) [88], Công kiên cải cách thể 

chế an sinh xã hội của Trịnh Bỉnh Văn (2004) [191].   

Bên cạnh đó, những vấn đề nhƣ mức độ bảo đảm thấp, tính chất bảo đảm chủ 

yếu vẫn là cứu trợ thất nghiệp, chƣa thể hiện vai trò thúc đẩy tạo việc làm cho ngƣời 

thất nghiệp, thiếu khả năng dự phòng thất nghiệp, vấn đề quản lý hoạt động quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp chƣa hiệu quả ảnh hƣởng trực tiếp tới các đối tƣợng hƣởng bảo 

hiểm thất nghiệp…. đƣợc nhiều học giả quan tâm và nghiên cứu. Do đó, nhiều 

nghiên cứu cho rằng, chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành cần phải cải cách và 

hoàn thiện, tìm ra một cơ chế bảo đảm phát triển ổn định và bền vững hơn. Tiêu 

biểu là các bài viết: Nhiệm vụ quan trọng nhất của bảo hiểm thất nghiệp là việc làm 

ổn định của Thành Ấp [82];  Bàn về hạn chế năng lực của bảo hiểm thất nghiệp Trung 

Quốc và hoàn thiện của Dƣơng Huy, Trƣơng Dung Dung [174]; Những lỗ hổng chế độ 

của bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc và quan điểm cải cách của Sử Lộ Hinh (2009) 

[149]; Phân tích vấn đề tồn tại và đối sách của chế độ bảo hiểm thất nghiệp [94] của 

Cảnh Tú Văn (2014).  

Bàn về các giải pháp hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, các tác giả Tề 

Thu Cẩn, Du Lai Đức (2010) có bài viết Bàn về vấn đề lỗ hổng của chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp và đối sách [138], trong đó nhấn mạnh tới việc xây dựng pháp chế của 

bảo hiểm thất nghiệp, quản lý giám sát quỹ bảo hiểm thất nghiệp và theo dõi động 
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thái thất nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế khuyến khích của bảo hiểm thất 

nghiệp. Cũng chủ đề này, nhóm tác giả Hồ Vân Lƣợng, Lƣu Tổ Đức (2010) có bài 

viết Lỗ hổng của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc và cải tiến [109]; Suy 

nghĩ về hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc trong tình hình kinh 

tế mới của Vƣơng Mộng Quyên (2009) [165] và Phân tích chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp của Trung Quốc của Trƣơng Thế Hoan, Vƣơng Trí Dục (2009) [183]. Trong 

đó, các tác giả cho rằng, lỗ hổng của bảo hiểm thất nghiệp nằm ở ba phƣơng diện, 

đó là mức độ bảo đảm việc làm vừa nhỏ, vừa yếu, khả năng phân tán rủi ro thất 

nghiệp kém, do đó, mấu chốt để củng cố chế độ bảo hiểm thất nghiệp là phải tính 

toán lại chế độ, xem xét việc sử dụng và quản lý nguồn quỹ, tạo mối liên hệ với 

trung tâm dịch vụ việc làm. Đó cũng là quan điểm của Vệ Tùng, Chu Giang Đào 

(2011) khi viết Nghiên cứu đánh giá cơ chế liên động giữa chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp và việc làm ở Trung Quốc [169]. Trọng điểm cải cách chính là Trung Quốc 

cần xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp với chức năng chủ đạo là thúc đẩy 

việc làm và dự phòng thất nghiệp, xây dựng một cơ chế liên thông giữa bảo hiểm 

thất nghiệp và việc làm nhằm đối phó hiệu quả với những cuộc khủng hoảng tài 

chính toàn cầu. 

Nhóm tác giả Cố Kiến Cần, Vƣơng Huệ (2009) lại đƣa ra giải pháp ―mở rộng 

toàn diện- phân loại bảo đảm‖ đối với bảo hiểm thất nghiệp trong bài viết Phân tích 

và suy nghĩ về chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc [98].Theo đó, tác giả 

cho rằng cần cung cấp một hệ thống chế độ bảo hiểm thất nghiệp với các loại hình 

khác nhau cho từng đối tƣợng, chẳng hạn nhƣ đối với ngƣời có việc làm chính quy 

thì thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành, đối với ngƣời có việc làm 

không chính quy (bao gồm cả nông dân ra thành phố làm thuê) thì thực hiện chế độ 

bảo hiểm xã hội kết hợp giữa bảo hiểm dƣỡng lão và bảo hiểm thất nghiệp, đối với 

nhóm làm việc lần đầu (chƣa đủ điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp) thì thực 

hiện chế độ cứu trợ thất nghiệp, nhằm mở rộng bảo hiểm thất nghiệp tới toàn thể 

ngƣời lao động ….  

Nhìn chung, các nghiên cứu của học giả Trung Quốc chƣa đánh giá một cách 

hệ thống hiện trạng của bảo hiểm thất nghiệp, chƣa phân tích từ nhiều khía cạnh về 

hiệu quả triển khai chính sách bảo hiểm, nhƣ những tác động của bảo hiểm thất 
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nghiệp đối với đối tƣợng thụ hƣởng và đối với ổn định xã hội, vấn đề đầu tƣ và sử 

dụng nguồn quỹ, cơ chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

Trong nội dung nghiên cứu, luận án sẽ từng bƣớc triển khai phân tích và đánh giá 

theo nhóm những vấn đề này.  

1.2.2. Tại các nƣớc phƣơng Tây 

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời đầu tiên ở châu Âu vào những năm đầu của thế 

kỷ XX. Cùng lúc này, những lý thuyết cơ bản đầu tiên về bảo hiểm thất nghiệp bắt 

đầu xuất hiện ở phƣơng Tây. Do vậy, chính những học giả phƣơng Tây đã đặt nền 

móng và khơi dòng chảy những lý thuyết về sự hình thành và phát triển bảo hiểm 

thất nghiệp trên thế giới. Khi đó, ngƣời ta bàn nhiều về bảo hiểm thất nghiệp trên 

phƣơng diện luật pháp nhà nƣớc, xây dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp. Các lý thuyết đƣợc coi là ―cha đẻ‖ của bảo hiểm thất nghiệp phải kể đến Lý 

thuyết chủ nghĩa lịch sử mới, Lý thuyết kinh tế phúc lợi, Lý thuyết chống khủng 

hoảng kinh tế của Keynes, Lý thuyết kinh tế an sinh xã hội, Lý thuyết thất nghiệp 

của Morgan, Lý thuyết ―con đƣờng thứ ba‖, Học thuyết quyền lợi công dân của 

George Catlett Marshall. Những lý thuyết này lý giải sự tồn tại tất yếu của thất 

nghiệp cũng nhƣ sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp. Các nghiên cứu lý thuyết bảo 

hiểm thất nghiệp đa phần đều có chung quan điểm chú trọng phát triển kinh tế và 

duy trì công bằng xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của các quốc gia. Đó cũng chính là 

tƣ tƣởng thống lĩnh những chính sách, biện pháp phát triển chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp hiện đại.  

Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, các công trình nghiên cứu về bảo 

hiểm thất nghiệp chuyển hƣớng sang phƣơng diện kinh tế học lao động, kinh tế học 

công cộng, kinh tế học phúc lợi và mang tính ứng dụng. Xét trên lý thuyết kinh tế 

học lao động và kinh tế học phúc lợi nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp, công trình 

nghiên cứu của các học giả phƣơng Tây thời kỳ này tập trung ở hai phƣơng diện.  

Một là, nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với 

nguồn cung ứng lao động. Phƣơng diện nghiên cứu này gồm ba loại quan điểm. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, bảo hiểm thất nghiệp có ảnh hƣởng xấu tới nguồn 

cung ứng lao động, điển hình là tác phẩm Tạm thời nghỉ việc trong các lý thuyết về 

thất nghiệp (Temporary layoffs in the theory of unemployment) [55] của Feldstein 
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(1976) và tác phẩm Tạm thời nghỉ việc và bảo hiểm thất nghiệp (On Layoffs and 

Unemployment Insurance) [64] của Topel (1983).  

Quan điểm thứ hai cho rằng, ảnh hƣởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với 

nguồn cung ứng lao động là không rõ ràng, điển hình là Bảo hiểm thất nghiệp và 

quyết định tìm kiếm việc làm (Unemployment Insurance and Job Search Decisions) 

[62] của Mortensen (1977). Tiếp nối quan điểm của Mortensen, hai tác giả Meryer 

và Bruce (1995) cũng có nghiên cứu chứng minh quan điểm của Mortensen là đúng 

trong công trình Bài học từ thử nghiệm bảo hiểm thất nghiệp của Mỹ (Lessons form 

the U.S. Unemployment Insurance Experiment) [60]. 

Quan điểm thứ ba cũng là quan điểm chiếm ƣu thế cho rằng, bảo hiểm thất 

nghiệp có ảnh hƣởng tích cực đến nguồn cung ứng lao động. Tiêu biểu là các công 

trình Lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp và cung cấp việc làm cho người lao động 

(Unemployment Insurance Benefits and the Supply of Labor of an Employed 

Worker) của Yaniv (1982) [67]; Quá trình chuyển đổi việc làm: những phát hiện từ 

một nghiên cứu theo chiều dọc của Sinh viên tốt nghiệp trường trung học phổ thông 

và đại học thuộc ba thành phố ở Canada (Transitions to Work： Findings from a 

Longitudinal Study of High Shool and Unviersity Graduates in Three Canadian 

Cities) của Krahn và Lowe (1991) [58].  

Hai là, nghiên cứu ảnh hưởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với phúc lợi. 

Có một số lƣợng lớn những nghiên cứu ở phƣơng Tây kết luận rằng, chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp sẽ làm giảm nguồn cung ứng và nhu cầu lao động của doanh 

nghiệp, làm tăng tỉ lệ thất nghiệp tổng thể. Quan điểm này khiến ngƣời ta chỉ thấy 

bảo hiểm thất nghiệp nhƣ một biện pháp cứu trợ nhằm giúp đỡ cuộc sống cơ bản 

của ngƣời thất nghiệp, giảm gánh nặng khi ngƣời lao động thất nghiệp. Vai trò của 

bảo hiểm thất nghiệp nhằm cải thiện phúc lợi kinh tế và đối với mỗi ngƣời lao động 

đƣợc thể hiện theo ba dòng quan điểm: 

Quan điểm thứ nhất, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có thể san bằng tiêu dùng 

cá nhân, tăng phúc lợi cá nhân. Đó là quan điểm của Browning và Crossley (2001) 

trong Mức lợi ích từ bảo hiểm thất nghiệp và thay đổi tiêu dùng, (Unemployment 

Insurance Benefit Levels and Consumption Changes) [53]. Nghiên cứu của 
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Browning và Crossley cho thấy, bảo hiểm thất nghiệp thực sự giúp đỡ rất lớn về 

phúc lợi đối với ngƣời thất nghiệp. Trong bài Những lợi ích tiêu dùng dễ dàng của 

bảo hiểm thất nghiệp (The Consumption Smoothing Benefit of Unemployment 

Insurance) [56], Gruber (1994) đƣa ra con số cụ thể về tiêu dùng ở các bang nƣớc 

Mỹ để chứng minh thêm. 

Quan điểm thứ hai, bảo hiểm thất nghiệp có thể nâng cao khả năng tìm lại 

việc làm của ngƣời thất nghiệp. Đó là quan điểm của Feldstein(1976) trong Tạm 

thời nghỉ việc trong các lý thuyết về thất nghiệp (Temporary layoffs in the theory of 

unemployment) [55]; Meyer (1995) trong Bài học từ thử nghiệm bảo hiểm thất 

nghiệp của Mỹ (Lessons form the U.S. Unemployment Insurance Experiment) [60]. 

Quan điểm thứ ba, bảo hiểm thất nghiệp có thể nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Bảo hiểm thất nghiệp giúp ngƣời thất nghiệp có thời gian tích lũy kiến thức và tiền 

của để tìm công việc mới có hiệu quả cao hơn, có thể cải thiện mối quan hệ song 

song giữa công việc và ngƣời lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất lao động, tổng 

mức sản xuất và mức phúc lợi toàn xã hội. Quan điểm này đƣợc thể hiện trong các 

tác phẩm Bảo hiểm thất nghiệp, thời gian thất nghiệp và tăng lương 

(Unemployment Insurance， Duration of Unemployment， and Subsequent Wage 

Gain) của Enrenberg và Oaxaca (1976) [54]. 

Những lý thuyết mang tính ứng dụng trên đây của học giả phƣơng Tây đƣợc 

Trung Quốc nghiên cứu và tận dụng triệt để nhằm xây dựng đƣờng lối chính sách 

phát triển tối ƣu hoá chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bởi lẽ những lý thuyết này đã tìm 

ra mối liên hệ lô gíc giữa bảo hiểm thất nghiệp với tăng trƣởng kinh tế và công bằng 

xã hội, giúp Trung Quốc giải bài toán xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trƣờng hiện nay, đồng thời mở ra nhiều hƣớng 

nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp.  

Bên cạnh những nghiên cứu về lý thuyết xây dựng và phát triển bảo hiểm 

thất nghiệp, các tác giả còn tập trung phân tích các trường hợp, cụ thể ở đây là 

Trung Quốc. Trong đó, Williams, L.A. and Woo, M.Y.K đi sâu nghiên cứu ảnh 

hƣởng của bảo hiểm thất nghiệp đối với phân tầng xã hội trong cuốn Thất nghiệp 

“xứng đáng”: sự phân tầng xã hội và các chương trình bảo hiểm thất nghiệp ở 
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Trung Quốc và Mỹ (The ―Worthy‖ Unemployed: Societal Stratification and 

unemployment Insurance Programs in China and the United states) [66] từ năm 

1995. Theo các tác giả, trong hai hệ thống bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và 

Mỹ, việc vạch ra ranh giới giữa phạm vi đƣợc bảo hiểm và mức độ trợ cấp sẽ càng 

thúc đẩy sự phân tầng xã hội sâu sắc. Tuy nhiên, các tác giả chƣa lý giải đƣợc 

nguyên nhân sâu xa và giải pháp cụ thể để giải quyết hạn chế phân tầng xã hội do 

chƣơng trình bảo hiểm thất nghiệp tạo ra. 

Bàn về phƣơng hƣớng phát triển bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc trong 

tƣơng lai, tác giả Milan Vodopivec và Minna Hahn Tong (2008) đƣa ra những phân 

tích và nhận định sâu sắc trong Trung Quốc: Cải thiện bảo hiểm thất nghiệp (China: 

Improving unemployment insurance) [61], với mục đích gợi mở chính sách từ thực 

trạng bảo hiểm thất nghiệp ở các tỉnh thành Trung Quốc. Mục tiêu của chƣơng trình 

nghiên cứu do Ngân hàng thế giới đứng đầu nhằm giúp Chính phủ Trung Quốc 

đánh giá việc thực hiện chƣơng trình bảo hiểm thất nghiệp hiện nay, xác định các 

thách thức quan trọng và các phản ứng có thể có đối với chính sách này.  

Những công trình của học giả phƣơng Tây hầu hết tập trung nghiên cứu các 

lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp của các nƣớc phát triển dựa vào lý thuyết thất 

nghiệp và tình hình kinh tế xã hội thực tế ở khu vực đó. Mỗi lý thuyết về bảo hiểm 

thất nghiệp của các học giả phƣơng Tây đều có sự kế thừa và bổ sung, từng bƣớc 

hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo hiểm thất nghiệp, là cơ sở lý luận quan trọng 

định hƣớng xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở các quốc gia trên thế giới.  Đây 

là nguồn tài liệu quan trọng giúp nghiên cứu sinh xây dựng đƣợc khung lý thuyết cơ 

bản về thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu về bảo hiểm 

thất nghiệp của Trung Quốc còn hạn chế, các nghiên cứu thƣờng nhỏ lẻ đối với từng 

địa phƣơng ở Trung Quốc nên chƣa có đƣợc cái nhìn tổng quát về chế độ này. Đó là 

hạn chế sẽ đƣợc luận án bổ sung khi phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

 

      *         * 
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* Tiểu kết chƣơng 1 

Những công trình nghiên cứu của các tác giả trên thế giới giúp chúng ta hình 

dung bức tranh tổng thể về bảo hiểm thất nghiệp nói chung và bảo hiểm thất nghiệp 

ở Trung Quốc nói riêng. Đó là những công trình nghiên cứu vô cùng có giá trị mà 

nghiên cứu sinh có thể tham khảo và kế thừa, là thuận lợi lớn giúp nghiên cứu sinh 

thực hiện luận án.  

Song, các công trình của các học giả phƣơng Tây mà nghiên cứu sinh tiếp 

cận đƣợc mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu các lý thuyết về thất nghiệp và bảo 

hiểm thất nghiệp mà chƣa có nhiều nghiên cứu về thực trạng bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong các công trình nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp 

của học giả Trung Quốc, những đánh giá về hiệu quả thực hiện chế độ này là những 

nghiên cứu nhỏ lẻ, chƣa mang tính hệ thống và toàn diện, chƣa tìm ra những lý 

thuyết mà Trung Quốc tham khảo và kế thừa để xây dựng bảo hiểm thất nghiệp, 

chƣa đƣa ra đƣợc mô hình bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc, chƣa đánh giá sự 

phát triển của bảo hiểm thất nghiệp từ nhiều phƣơng diện, chƣa phân tích nguyên 

nhân của những tồn tại và triển vọng phát triển chế độ này. Các nghiên cứu của học 

giả Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc cũng vô cùng hạn chế, khiến 

luận án khó có cơ sở tìm hiểu và thao khảo. Những bài nghiên cứu về bảo hiểm thất 

nghiệp của Việt Nam chƣa đƣa ra những gợi mở để chúng ta có thể ―tìm lợi tránh 

hại‖ khi thực hiện chế độ này trong thời gian tới. Những khoảng trống của các công 

trình đi trƣớc sẽ đƣợc luận án từng bƣớc bổ sung và hoàn thiện. Đó cũng chính là 

những đóng góp mới của luận án. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 

  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

2.1.1. Khái niệm, phân loại, vai trò, đặc điểm của chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp 

Thất nghiệp là sản phẩm trong một giai đoạn phát triển nhất định của xã hội 

loài ngƣời. Trong xã hội nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô lệ hay xã hội phong 

kiến với nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp là chủ yếu, thất nghiệp không tồn 

tại. Trong các mô hình xã hội trƣớc CNTB, khi có sự xuất hiện của mô hình tiểu 

nông và sản xuất nhỏ thì thất nghiệp cũng chƣa hình thành. Phải đến khi ra đời xã 

hội TBCN, sự xuất hiện các cuộc cách mạng công nghiệp đã mở màn cho xu thế máy 

móc dần thay thế sức lao động con ngƣời, trong khi con ngƣời ngày càng sinh sôi nảy nở, 

buộc họ phải cạnh tranh nhau để có vị trí việc làm. Khi đó, cơ chế đào thải xuất hiện, 

ngƣời có năng lực lao động thì có việc làm, ngƣời không có khả năng làm việc thì bị sa 

thải, đánh dấu sự ra đời của thất nghiệp. Nhƣ vậy, thất nghiệp chính là sự cần thiết để tạo 

áp lực cho những ngƣời đang làm việc phải luôn tự nâng cao năng lực chuyên môn nhằm 

giữ vị trí việc làm cho mình. Đến nay, khi nhiều quốc gia phát triển kinh tế theo mô hình 

thị trƣờng thì thất nghiệp đƣợc coi là hiện tƣợng gắn liền với kinh tế thị trƣờng, các 

nghiên cứu về thất nghiệp cũng từ đó đƣợc hình thành và phát triển. 

2.1.1.1.  Thất nghiệp 

 Khái niệm thất nghiệp 

Thất nghiệp đƣợc nghiên cứu từ nhiều góc độ, nhƣng phổ biến nhất là từ góc 

độ kinh tế học nghiên cứu thất nghiệp trong các mối quan hệ của kinh tế thị trƣờng.  

Nhà kinh tế học ngƣời Anh John Maynard Keynes cho rằng: ―Nạn thất 

nghiệp tồn tại dƣới dạng bắt buộc mà trong đó tổng cung về lao động của những 

ngƣời lao động muốn làm việc với tiền lƣơng danh nghĩa tại một thời điểm lớn hơn 

khối lƣợng việc làm hiện có‖ [16, tr.53]. Ở đây, Keynes bàn về thất nghiệp dƣới góc 

độ cung cầu lao động ở một thời điểm nhất định, đó chính là một biểu hiện rất tiêu 
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biểu của thất nghiệp trong cơ chế thị trƣờng. Nhƣng quan niệm của ông mới chỉ nêu 

đƣợc hiện tƣợng bên ngoài của thất nghiệp mà chƣa lột tả đƣợc bản chất của thất 

nghiệp, hay nói cách khác chƣa chỉ rõ đối tƣợng nào mới thực sự là thất nghiệp.  

Khi hiện tƣợng thất nghiệp ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp cùng với 

sự phát triển ở trình độ cao của nền kinh tế thị trƣờng, quan điểm của Keynes và 

nhiều nhà kinh tế học khác về việc làm và thất nghiệp dƣờng nhƣ bị vô hiệu hoá. Về 

sau này, nhiều nhà kinh tế học đã đƣa ra những lý thuyết mới về thất nghiệp, tiêu 

biểu là Samuelson- nhà kinh tế học ngƣời Mỹ. Ông đã đƣa ra lý thuyết mới về thất 

nghiệp nhƣ sau: ―Đó là hiện tƣợng ngƣời có năng lực lao động không có cơ hội 

tham gia lao động xã hội, bị tách khỏi tƣ liệu sản xuất. Trong nền kinh tế thị trƣờng, 

luôn luôn tồn tại một bộ phận ngƣời lao động bị thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp cao 

hay thấp phụ thuộc nhiều vào khả năng giải quyết việc làm của Chính phủ và sự đấu 

tranh của giới thợ đối với giới chủ‖ [36]. Ông đã bổ sung và giải quyết đƣợc hạn 

chế trong khái niệm thất nghiệp của Keynes. Tuy nhiên, quan điểm của ông vẫn 

mang nặng yếu tố đấu tranh giai cấp của thời kỳ trƣớc. Bởi lẽ, thất nghiệp không 

hoàn toàn phụ thuộc vào sự đấu tranh giữa giới thợ và giới chủ, mà nó bị chi phối 

và lệ thuộc lớn vào tính chất của nền kinh tế, mà ở đây là kinh tế thị trƣờng. 

Năm 1952, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đƣa ra Công ƣớc số 102, trong 

đó điều 20 định nghĩa về thất nghiệp nhƣ sau: ―Thất nghiệp là sự ngừng thu nhập do 

không có khả năng tìm đƣợc một việc làm thích hợp trong trƣờng hợp ngƣời đó có 

khả năng làm việc và sẵn sàng làm việc‖ [48]. Theo định nghĩa này, thất nghiệp 

đƣợc xác định dựa trên các tiêu chí ngƣời lao động bị ―ngừng thu nhập‖, ―có khả 

năng làm việc‖ và ―sẵn sàng làm việc‖. Rõ ràng, quan điểm này xuất phát từ mối 

quan hệ việc làm và thu nhập, có việc làm là có thu nhập, ngừng thu nhập tức là mất 

việc làm, đồng nghĩa với thất nghiệp. Quan điểm này đã đi sâu và làm rõ nội hàm 

của hiện tƣợng thất nghiệp, đã bổ sung vào những hạn chế của các quan điểm thất 

nghiệp trƣớc đây. Hội nghị Quốc tế lao động lần thứ 13 tại Genevơ năm 1983 đã bổ 

sung vào khái niệm thất nghiệp cụm từ ―độ tuổi quy định‖ [30, tr.43], đó là những 

ngƣời trong độ tuổi lao động theo quy định luật pháp quốc tế. Do đó, những ngƣời 

có khả năng làm việc nhƣng ngoài độ tuổi lao động quy định đều không đƣợc xét 
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trong phạm vi thất nghiệp. Đến năm 1988, Công ƣớc 168 của ILO tiếp tục bổ sung 

thêm vào định nghĩa thất nghiệp cụm từ ―tích cực tìm kiếm việc làm‖. 

Vậy thế nào là ―ngƣời thất nghiệp‖? Do tình hình mỗi nƣớc khác nhau, nên 

tiêu chí đánh giá ngƣời thất nghiệp cũng không giống nhau. Tuy nhiên, theo tiêu chí 

đánh giá thất nghiệp của ILO và của nhiều quốc gia có nền kinh tế thị trƣờng trên 

thế giới, ―ngƣời thất nghiệp là ngƣời trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động, 

đang không có việc làm và đang đi tìm việc làm‖ [36]. Từ quan điểm của ILO, dựa 

trên tình hình thực tế trong nƣớc, Trung Quốc đã đƣa ra tiêu chí đánh giá ngƣời thất 

nghiệp nhƣ sau: ―Ngƣời thất nghiệp là những ngƣời trong độ tuổi lao động theo quy 

định pháp luật (nam từ 16-60 tuổi, nữ từ 16-55 tuổi), có khả năng lao động, chƣa có 

việc làm, có mong muốn tìm việc làm nhƣng chƣa thể tìm đƣợc, nếu tìm đƣợc việc 

làm nhƣng mức thù lao phải thấp hơn mức sống tối thiểu của ngƣời dân thành phố 

thì cũng đƣợc coi là thất nghiệp‖ [187, tr.1]. Quan niệm thất nghiệp này một mặt kế 

thừa quan điểm của ILO, mặt khác mang đặc thù của đời sống kinh tế xã hội Trung 

Quốc. Một là, quy định đối tƣợng thất nghiệp bao gồm cả những lao động có thù lao 

(nhƣng phải thấp hơn mức sống tối thiểu của ngƣời dân thành thị) là ngƣời thất 

nghiệp. Điều này sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngƣời có thu nhập thấp hơn mức sống 

tối thiểu của ngƣời dân thành thị đƣợc nâng cao thu nhập từ thù lao hiện có và trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp. Hai là, ngƣời thất nghiệp ở đây không bao gồm lao động 

nông thôn, mà chỉ phiến diện là những lao động thành thị không có hộ khẩu nông 

nghiệp. Do vậy, khối lƣợng lớn lao động nông thôn ra thành phố làm thuê không 

thuộc diện thống kê ngƣời thất nghiệp, nông dân càng không tồn tại vấn đề thất 

nghiệp. Tiêu chí này cũng chỉ ra, ngƣời thất nghiệp ở Trung Quốc gồm hai loại: loại 

mới bƣớc vào độ tuổi lao động (học sinh sinh viên tốt nghiệp) và loại là đối tƣợng 

của bảo hiểm thất nghiệp (lao động thuộc các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp và 

công nhân viên chức mất việc làm ở thành thị). 

Ở Việt Nam, thuật ngữ ―thất nghiệp‖ lần đầu đƣợc đề cập trong Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991). Cùng với sự phát triển của nền kinh 

tế thị trƣờng, vấn đề thất nghiệp ngày càng đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta coi trọng. 

Nó đƣợc đƣa vào nội dung “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001- 

2010” và “Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2010 -  2020”. Dƣới góc 
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độ khoa học, ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều công trình nghiên cứu về thất 

nghiệp. Trong Kỷ yếu hội thảo khoa học 1988 của Bộ Lao động- Thƣơng binh và 

Xã hội (Bộ LĐTB&XH), thất nghiệp đƣợc khái quát ―là hiện tƣợng mà ngƣời có 

sức lao động, có nghề, muốn đi làm việc, không có việc làm và đã đăng ký ở cơ 

quan có thẩm quyền‖ [36]. Trong đề tài khoa học cấp Bộ thuộc Bộ LĐTB&XH năm 

1996, ―Thất nghiệp là tình trạng trong đó ngƣời có sức lao động trong độ tuổi lao 

động không có việc làm và đang cần tìm một việc làm có trả công‖ [36]. Hai khái 

niệm này bổ sung nội hàm cho nhau, thể hiện tính kế thừa từ quan điểm của ILO về 

thất nghiệp và ngƣời thất nghiệp. Trong các văn bản chính thống nhà nƣớc, khái 

niệm ―ngƣời thất nghiệp‖ đƣợc pháp luật quy định tại khoản 4 điều 3 Luật Bảo 

hiểm xã hội năm 2006. Theo đó, ngƣời thất nghiệp là ―Ngƣời đang đóng bảo hiểm 

thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc nhƣng chƣa tìm đƣợc việc làm‖ [34]. Tiêu chí này có sự phân biệt ngƣời thất 

nghiệp và ngƣời hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, không phải mọi ngƣời thất nghiệp đều 

đƣợc hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, chỉ những ngƣời đủ điều kiện mới đƣợc tham gia 

và hƣởng bảo hiểm thất nghiệp.   

Từ sự khác biệt về khái niệm thất nghiệp, tiêu chí đánh giá ngƣời thất 

nghiệp của mỗi nƣớc và của ILO cho thấy, tiêu chí phân định thất nghiệp và 

ngƣời thất nghiệp cần đƣợc tiến hành dựa vào tình hình thực tế về việc làm và 

lao động của mỗi quốc gia. Do đó, chủ thể của thất nghiệp cần có ba điều kiện là 

có năng lực lao động; có nguyện vọng làm việc; hiện tại không có việc làm. Đối 

với Trung Quốc, ngoài ba tiêu chí trên, ngƣời thất nghiệp phải có thêm điều kiện 

―có hộ khẩu ở thành phố‖ mới đƣợc xét trong diện thất nghiệp [187, tr.1]. 

Trong luận án này, nghiên cứu sinh sử dụng khái niệm thất nghiệp theo 

quan điểm của Chính phủ Trung Quốc. Theo đó, thất nghiệp là hiện tƣợng xã hội 

mà những ngƣời lao động nằm trong độ tuổi lao động theo quy định, có hộ khẩu 

thành phố, chƣa có việc làm, có mong muốn tìm việc làm nhƣng chƣa thể tìm đƣợc, 

hoặc nếu tìm đƣợc việc làm thì mức thù lao phải thấp hơn mức sống tối thiểu của 

ngƣời dân thành phố. Do vậy, những lao động nông thôn và những lao động nông 

thôn ra thành phố làm thuê không nằm trong diện thống kê thất nghiệp.  

 Phân loại thất nghiệp 
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Việc phân loại thất nghiệp có thể làm rõ bản chất của hiện tƣợng thất nghiệp. 

Nhìn chung, có thể chia thất nghiệp thành mấy loại sau: 

Về tính chất, thất nghiệp có thể chia làm hai loại là thất nghiệp tự nguyện và 

thất nghiệp không tự nguyện. Thất nghiệp tự nguyện là tình trạng ngƣời lao động tự 

động từ bỏ cơ hội việc làm, không tìm việc làm mới. Thất nghiệp không tự nguyện 

là tình trạng ngƣời lao động không thể tìm đƣợc việc làm có mức tiền lƣơng nhƣ 

mong muốn[192, tr.189-190]. 

Về hình thức thể hiện, thất nghiệp phân thành thất nghiệp công khai và thất 

nghiệp ẩn. Thất nghiệp công khai là chỉ tình trạng ngƣời lao động có khả năng lao 

động và có mong muốn tìm việc làm nhƣng không đƣợc đáp ứng. Thất nghiệp ẩn là 

chỉ tình trạng ngƣời lao động vẫn có việc làm, nhƣng năng lực, mong muốn làm 

việc của họ không đƣợc đáp ứng tối đa, từ đó họ rơi vào tình trạng thất nghiệp hoặc 

bán thất nghiệp, là tình trạng lãng phí nguồn lao động [192,  tr.190]. 

Về nguyên nhân thất nghiệp, thất nghiệp đƣợc hình thành bởi rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau [187, tr. 2-3].  

Một là, thất nghiệp ma sát, là do thiếu thông tin từ thị trƣờng lao động, ngƣời 

sử dụng lao động và ngƣời lao động không tìm đƣợc nhau dẫn tới hiện tƣợng thất 

nghiệp.  

Hai là, thất nghiệp thời vụ đƣợc hình thành bởi nguyên nhân biến đổi của 

thời tiết hoặc theo thói quen mua sắm của ngƣời tiêu dùng. Đặc điểm của loại thất 

nghiệp này là mang tính quy luật, tính ngành nghề và tính dự báo thất nghiệp. 

Ba là, thất nghiệp công nghệ, là loại thất nghiệp hình thành bởi nguyên nhân 

kỹ thuật tiên tiến, cải tiến quản lý và cải tiến phƣơng pháp sản xuất, chỉ sử dụng một 

số lƣợng ít lao động có tay nghề cao, dẫn đến việc dôi dƣ lao động trong các dây 

chuyền sản xuất, là nguyên nhân của thất nghiệp công nghệ. 

Bốn là, thất nghiệp cơ cấu, là loại thất nghiệp hình thành do cơ cấu lao động 

không theo kịp sự biến đổi của cơ cấu ngành nghề, biến đổi hình thức và quy mô 

sản xuất, hay nói cách khác là sự mất cân đối giữa cung và cầu về lao động trong 

một số ngành nghề.  

Năm là, thất nghiệp chu kỳ hay còn gọi là thất nghiệp do sự biến động kinh 

tế vĩ mô, liên quan tới chu kỳ phát triển của nền kinh tế và mang tính quy luật, theo 
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đó nhu cầu chung về lao động cũng biến đổi. Chủ yếu biểu hiện trong giai đoạn 

kinh tế suy thoái, mức cầu về lao động giảm, từ đó tỉ lệ thất nghiệp gia tăng.  

Ở Trung Quốc, các hình thức thất nghiệp kể trên đều tồn tại, trong đó, thất 

nghiệp ẩn xuất hiện dƣới dạng đặc thù. Ngoài vấn đề thất nghiệp mang ý nghĩa 

thông thƣờng, tức là lao động ở thành thị vì nhiều lý do mà mất việc và lao động 

mới ở thành thị chƣa tìm đƣợc cơ hội việc làm, còn tồn tại thất nghiệp mang hình 

thức đặc thù, đó là thất nghiệp nảy sinh trong quá trình cải cách thể chế kinh tế, đặc 

biệt là cải cách doanh nghiệp ở Trung Quốc từ năm 1992. Cải cách doanh nghiệp 

nhà nƣớc đã đẩy một lƣợng lớn công nhân viên chức dôi dƣ ra khỏi doanh nghiệp. 

Trong thời gian chờ sắp xếp công việc, họ trở thành ngƣời thất nghiệp. Tuy nhiên, 

do thời kỳ đó, Trung Quốc không tồn tại khái niệm thất nghiệp nên họ không đƣợc 

gọi là ngƣời thất nghiệp, mà gọi là đối tƣợng mất việc làm hay công nhân bị buộc 

thôi việc (下岗 (hạ cƣơng). Trên thực tế, họ chính là hình thức thể hiện khác của 

loại thất nghiệp ẩn.  

2.1.1.2.  Chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Duy trì việc làm đầy đủ đƣợc coi là trạng thái lý tƣởng đối với mỗi nền kinh 

tế ở mỗi quốc gia. Vì thế, các nƣớc đều có cách giải quyết khác nhau tùy tình hình 

mỗi nƣớc để ổn định việc làm và giảm tỉ lệ thất nghiệp. Nhìn chung có thể chia làm 

hai loại chính sách: Một là, chính sách kinh tế, thể hiện ở biện pháp tăng số lƣợng 

việc làm để giảm tỉ lệ thất nghiệp; Hai là, chính sách xã hội, với việc xây dựng chế 

độ cứu trợ thất nghiệp hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp để giảm ảnh hƣởng xấu 

của thất nghiệp đối với xã hội. Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp đƣợc nhiều quốc gia 

sử dụng bởi tính hiệu quả của nó đối với ngƣời lao động và xã hội.  

 Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiểu theo nghĩa chung nhất là một trong những 

chế độ an sinh xã hội do nhà nƣớc lập ra theo quy định pháp luật, trong đó quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp do nhà nƣớc, doanh nghiệp và ngƣời lao động cùng đầu tƣ xây 

dựng nhằm giúp đỡ về vật chất và bảo đảm cuộc sống cơ bản cho ngƣời thất nghiệp 

tạm thời mất thu nhập, đồng thời thông qua các biện pháp bồi dƣỡng, giới thiệu việc 

làm giúp ngƣời thất nghiệp trở lại thị trƣờng lao động [92, tr. 111]. Khái niệm cho 
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thấy, bảo hiểm thất nghiệp vừa mang những đặc trƣng của bảo hiểm xã hội, đó là 

thể hiện chức năng trợ giúp đối tƣợng của bảo hiểm, lại vừa có nét riêng biệt, đó là 

kết nối ngƣời thất nghiệp với thị trƣờng lao động thông qua các hình thức đào tạo và 

giới thiệu việc làm. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc tập trung trên nguyên tắc ―lấy 

số đông bù số ít‖, tức là số đông ngƣời lao động tham gia đóng góp giúp đỡ cho số 

ít ngƣời lao động bị thất nghiệp nhằm chia sẻ rủi ro thất nghiệp. Do đó, nó không 

chỉ đƣợc coi là chính sách xã hội quan trọng của mỗi quốc gia mà còn đƣợc xem xét, 

điều chỉnh trên phạm vi toàn cầu [24, tr.65].  

Dƣới góc độ pháp lý, bảo hiểm thất nghiệp đƣợc hiểu là một dạng thuộc hệ 

thống chế độ bảo hiểm xã hội, bao gồm những quy định của nhà nƣớc nhằm điều 

chỉnh các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực đảm bảo điều kiện vật chất cho 

ngƣời lao động đang có việc làm mà bị mất việc vì lý do khách quan, cũng nhƣ 

trong lĩnh vực giúp ngƣời thất nghiệp trở lại với thị trƣờng lao động [24, tr.66]. Nhƣ 

vậy, hiểu theo góc độ nào thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng đều gồm hai chức 

năng quan trọng là bảo đảm về vật chất và giúp đỡ về việc làm thông qua  kết nối 

ngƣời lao động với thị trƣờng lao động. 

Ở Trung Quốc, bảo hiểm thất nghiệp đƣợc định nghĩa là một chế độ bảo 

hiểm xã hội của nhà nƣớc để bảo đảm những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu trong thời 

gian không có việc làm do các nguyên nhân khách quan gây ra. Nhà nƣớc thông qua 

cách thức thành lập quỹ bảo hiểm thất nghiệp để công nhân đƣợc sự giúp đỡ cần 

thiết trong thời gian không có việc làm, đồng thời thông qua việc bồi dƣỡng chuyển 

ngành, phụ đạo nghề nghiệp và giới thiệu việc làm giúp họ có cơ hội tìm việc làm 

mới [17, tr. 776].  

Định nghĩa này cho thấy điểm khác biệt của chế độ bảo hiểm thất nghiệp của 

Trung Quốc so với quan niệm chung về chế độ này trên thế giới. Một là, nguyên 

nhân thất nghiệp là nguyên nhân khách quan, tức là thất nghiệp ngoài ý muốn. Hai 

là, đối tƣợng của bảo hiểm thất nghiệp là công nhân- ngƣời lao động có hợp đồng 

lao động chứ không phải mọi lao động thất nghiệp đều có thể tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp. Do vậy, ngƣời đƣợc thụ hƣởng sự đãi ngộ bảo hiểm thất nghiệp là 

ngƣời bị mất việc làm do các nguyên nhân pháp định, là những trƣờng hợp công 

nhân viên các xí nghiệp quốc doanh trong thời gian cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc 
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sắp phá sản nên tạm thời  bị mất việc, do giảm biên chế, hết việc, xóa hợp đồng lao 

động và bị thôi việc do các xí nghiệp tuyên bố phá sản. Nó không bao gồm những 

thanh niên không có việc làm và công nhân viên bị xí nghiệp gạch tên, khai trừ theo 

―Quy định thƣởng phạt công nhân viên của xí nghiệp‖. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

do xí nghiệp thu trƣớc thuế doanh thu 1% tổng mức lƣơng chính của tất cả công 

nhân viên, phần không đủ do tài chính địa phƣơng cấp thêm và do công nhân viên 

đóng 1% lƣơng. Công nhân viên có thể truy lĩnh tiền phụ cấp không có việc làm và 

tiền trợ cấp điều trị y tế trong thời gian không có việc làm theo thời gian làm việc. 

Thời hạn truy lĩnh tiền trợ cấp không có việc làm vƣợt quá hai năm, nếu phù hợp 

với những điều kiện phụ cấp xã hội thì truy lĩnh tiền phụ cấp xã hội theo các quy 

định có liên quan. 

Ngoài bảo hiểm thất nghiệp còn có khái niệm cứu trợ thất nghiệp. Cứu trợ 

thất nghiệp là một chế độ cứu trợ trong đó toàn bộ kinh phí do chính phủ lo liệu và 

ngƣời đƣợc hƣởng trợ cấp phải đáp ứng mọi điều kiện đặt ra. Nó vừa là một nội 

dung quan trọng của chế độ cứu trợ xã hội hiện đại, lại vừa là thành phần tiếp nối và 

bổ sung của bảo hiểm thất nghiệp. Tuy có mối liên hệ với nhau, nhƣng giữa cứu trợ 

thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp lại có sự khác biệt. Ở một số quốc gia phƣơng 

Tây, khi chế độ bảo hiểm thất nghiệp tƣơng đối hoàn thiện, sự khác biệt giữa hai 

thuật ngữ này là rõ rệt. Mục đích của bảo hiểm thất nghiệp là bảo đảm cho ngƣời 

thất nghiệp đƣợc hƣởng trợ cấp nhƣng không phải là mức sống tối thiểu. Còn mục 

đích của cứu trợ xã hội là bảo đảm cho những ngƣời không có quyền hƣởng trợ cấp 

hoặc không thể tiếp tục hƣởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đƣợc hƣởng mức sống 

tối thiểu [72, tr.13]. Luật pháp ở các nƣớc này quy định, cứu trợ thất nghiệp là trách 

nhiệm của chính phủ, nguồn quỹ hoạt động không phải là phí bảo hiểm thất nghiệp 

do ngƣời sử dụng lao động và công dân nộp mà đều lấy từ ngân sách nhà nƣớc. 

Còn ở Trung Quốc, sự phân biệt giữa bảo hiểm thất nghiệp và cứu trợ thất 

nghiệp thực sự không rõ ràng. Sau khi bảo hiểm thất nghiệp chính thức hình thành 

vào năm 1986, một thời gian dài sau đó, những quy định pháp luật, chính sách về 

chế độ này đều coi nguồn quỹ bảo đảm mức sống tối thiểu của ngƣời thất nghiệp là 

―tiền cứu trợ thất nghiệp‖ chứ không gọi là ―tiền bảo hiểm thất nghiệp‖ [92, tr.119]. 

Mãi đến khi ―Quy định bảo hiểm thất nghiệp‖ ra đời năm 1999, vấn đề này mới 
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đƣợc quan tâm và thảo luận rộng rãi. Thông qua các quy định pháp luật, các chính 

sách về bảo hiểm thất nghiệp, thực tế cho thấy ở Trung Quốc chỉ tồn tại một loại 

hình là bảo hiểm thất nghiệp chứ không có cứu trợ thất nghiệp. Vì thế cái gọi là tiền 

cứu trợ thất nghiệp trƣớc đây thực tế phải gọi đúng là tiền bảo hiểm thất nghiệp. 

Bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới ra đời đến nay đã hơn 100 năm. Pháp là 

quốc gia xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp sớm nhất trên thế giới vào năm 

1905 với việc ban hành “Luật Bảo hiểm thất nghiệp‖. Năm 1911, Anh ban hành 

“Luật Bảo hiểm thất nghiệp quốc dân‖, mở ra giai đoạn mang tính bắt buộc của bảo 

hiểm thất nghiệp [185, tr.98]. Sau này, chế độ bảo hiểm thất nghiệp lần lƣợt lan 

rộng sang các quốc gia châu Âu khác là Nauy năm 1906, Đan Mạch năm 1907, Anh 

năm 1911, Ireland năm 1911, Hà Lan năm 1916, Phần Lan năm 1917, Italia, Tây 

Ban Nha năm 1919, Ustralia, Bỉ năm 1920, Cộng hoà Armenia, Nga năm 1921, 

Thuỵ Sỹ năm 1924, Cộng hoà Bulgaria năm 1925, Đức năm 1927, New Zealand 

năm 1930, Thuỵ Điển năm 1934, Mỹ năm 1935. Theo sách “An sinh xã hội toàn 

cầu” do Bộ An sinh xã hội của Mỹ xuất bản năm 2006 và năm 2007, đến nay trên 

thế giới đã có 76 quốc gia và khu vực xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 

khoảng 40% tổng số quốc gia có chế độ bảo hiểm xã hội [187, tr. 22], trong đó bao 

gồm 43 quốc gia châu Âu, 11 quốc gia châu Mỹ, 18 quốc gia châu Á và Thái Bình 

Dƣơng, 4 quốc gia châu Phi [108, tr.171].   

Sự tồn tại chế độ bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết đối với các quốc gia thực 

hiện thể chế kinh tế thị trƣờng bởi vai trò quan trọng bảo đảm cuộc sống của ngƣời 

thất nghiệp và ổn định xã hội. Vì thế, xây dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp vừa là nhu cầu phát triển xã hội, cũng là khâu quan trọng trong phát triển 

kinh tế của Trung Quốc.  

 Phân loại bảo hiểm thất nghiệp 

Việc phân loại bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu dựa vào các điều kiện đặc thù 

về kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi quốc gia và khu vực. Nhìn chung, bảo hiểm thất 

nghiệp đƣợc chia thành mấy loại sau: 

Dựa vào tính chất loại hình bảo hiểm, có thể chia thành bảo hiểm thất nghiệp 

bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện [128, tr.98]. Bảo hiểm thất nghiệp bắt 

buộc do nhà nƣớc hoặc chính phủ đƣa ra các quy định bắt buộc thực hiện. Đây là 
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loại bảo hiểm mà ngƣời lao động hoặc chủ sử dụng lao động có đủ điều kiện phải 

tham gia và đóng góp theo quy định. Hình thức này trên thực tế đem lại hiệu quả tối 

ƣu bởi tính công bằng trong chia sẻ gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ giữa các bên, 

vừa giảm gánh nặng cho chủ sử dụng lao động, vừa tăng trách nhiệm đối với ngƣời 

lao động. Bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện thƣờng do các tổ chức công đoàn thực 

hiện, ngƣời sử dụng lao động và lao động tự nguyện tham gia, chính quyền không 

tham gia quản lý, nhƣng lại quản lý và hỗ trợ một khoản nhất định đối với quỹ của 

bảo hiểm thất nghiệp. 

Dựa vào mức hƣởng bảo hiểm thất nghiệp của ngƣời thất nghiệp có thể chia 

thành bảo hiểm thất nghiệp loại quyền lợi và bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra. Bảo 

hiểm thất nghiệp loại quyền lợi là chỉ những ngƣời thất nghiệp đáp ứng đủ điều kiện 

về thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp và thuộc diện thất nghiệp ngoài ý muốn thì 

đƣợc quyền lĩnh tiền thất nghiệp một cách hợp pháp, không tính đến tình hình thu 

nhập của gia đình ngƣời thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và bảo hiểm 

thất nghiệp tự nguyện đều thuộc loại này. Bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra  do các 

tổ chức chính quyền thực hiện, hình thành dựa vào điều tra thu nhập, lấy kết quả 

điều tra làm căn cứ, xác định ngƣời thất nghiệp không có khả năng sinh sống để 

thực hiện trợ cấp. Loại bảo hiểm thất nghiệp này cũng đƣợc gọi là trợ cấp thất 

nghiệp, không hoàn toàn là bảo hiểm xã hội theo đúng nghĩa [192, tr.196].  

Dựa vào các cấp độ của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, có thể phân thành bảo 

hiểm thất nghiệp đơn cấp và bảo hiểm thất nghiệp đa cấp. Bảo hiểm thất nghiệp đơn 

cấp là chế độ bảo hiểm chỉ có một cấp độ, ví nhƣ chỉ có một chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp bắt buộc hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện, cũng chỉ có một bảo 

hiểm thất nghiệp loại quyền lợi hoặc bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra. Còn bảo 

hiểm thất nghiệp đa cấp hay còn gọi là bảo hiểm thất nghiệp kép, thƣờng chỉ sự 

cùng tồn tại của nhiều loại hình bảo hiểm thất nghiệp, ví nhƣ sự cùng tồn tại của 

bảo hiểm thất nghiệp loại quyền lợi và bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra. Khi thực 

hiện chế độ bảo hiểm đa cấp nhƣ vậy, thƣờng bảo hiểm thất nghiệp loại quyền lợi sẽ 

là biện pháp bảo đảm cấp một, còn bảo hiểm thất nghiệp loại điều tra sẽ là biện 

pháp bảo đảm cấp hai [192, tr.197]. 
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Trên thực tế, chỉ một số loại hình bảo hiểm đƣợc các quốc gia trên thế giới 

ƣa chuộng và sử dụng, phổ biến nhất là bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và bảo hiểm 

thất nghiệp đa cấp nhƣ ở Mỹ, Bỉ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản (bảng 2.1). Việt 

Nam và Trung Quốc đều thuộc các nƣớc xây dựng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc.  

Bảng 2.1. Phân loại chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

ở một số quốc gia và khu vực trên thế giới 

Quốc gia 

(khu vực) 
Loại hình chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Mỹ Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Bỉ Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Canada Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Italia Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Hàn Quốc Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Trung Quốc Chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 

Đan Mạch Chế độ bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện  

Cộng hòa Iceland Chế độ bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện 

Australia Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

Acgentina Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

New Zealand Chế độ cứu trợ thất nghiệp  

Pháp Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và cứu trợ thất nghiệp  

Đức Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và cứu trợ thất nghiệp  

Anh Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và cứu trợ thất nghiệp  

Hà Lan Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và cứu trợ thất nghiệp  

Tây Ban Nha  Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và cứu trợ thất nghiệp  

Nhật Bản Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp tự 

nguyện 

Thụy Điển Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện và cứu trợ thất nghiệp  

Phần Lan Kết hợp giữa bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện và cứu trợ thất nghiệp  

Nguồn: [192, tr.202] 

 Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp 

1) Bảo hiểm thất nghiệp vừa là biện pháp góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế, vừa là chính sách xã hội tích cực  
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Xét từ tác động tiêu cực của thất nghiệp đối với kinh tế và xã hội có thể thấy:  

Thất nghiệp ảnh hƣởng đến ngƣời lao động và gia đình họ. Mất việc làm 

đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập chủ yếu cho sinh hoạt gia đình và mất 

cơ hội nâng cao trình độ văn hóa và trình độ kỹ thuật, năng lực lao động bị lãng phí, 

suy giảm và bào mòn. Mặt khác, thất nghiệp còn gây ảnh hƣởng về mặt tinh thần 

cho ngƣời lao động, khiến họ trở nên mất cân bằng về tâm lý, ảnh hƣởng lớn đến 

sức khoẻ, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thu nhập giảm sút dễ dẫn tới mâu 

thuẫn và xung đột gia đình, nghiêm trọng hơn, nhiều ngƣời thất nghiệp rơi vào hoàn 

cảnh khó khăn không lối thoát, bệnh tật, từ đó dẫn tới cùng quẫn tự sát hay phạm tội.  

Thất nghiệp ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế. Tỉ lệ thất nghiệp cao tất yếu 

làm trì trệ tăng trƣởng kinh tế. Theo định luật Okun
1
, mỗi thời kỳ tỉ lệ thất nghiệp 

cao sẽ làm cho GDP thực tế thấp hơn tiềm năng của nó. Cứ 1% vƣợt quá tỉ lệ thất 

nghiệp tự nhiên sẽ làm GDP giảm 2,5%. Có nghĩa là tỉ lệ thất nghiệp càng cao thì tỉ 

lệ sản lƣợng của cải vật chất xã hội sẽ càng không đƣợc sản xuất [27, tr.36]. Nhƣ 

vậy có nghĩa, thất nghiệp làm giảm mức tiêu dùng xã hội, cản trở kinh tế phát triển, 

từ đó làm giảm sức sống và sức sáng tạo toàn xã hội. Mặt khác, thất nghiệp làm 

tăng chi phí của quỹ bảo hiểm xã hội và cứu trợ xã hội, sụt giảm lớn ngân sách nhà 

nƣớc. Số liệu thống kê từ Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho thấy 

khoản tiền dành cho bảo hiểm và trợ cấp thất nghiệp hằng năm cùng những chƣơng 

trình thị trƣờng lao động tích cực cho ngƣời thất nghiệp ở các quốc gia châu Âu nhƣ 

Thuỵ Điển, Đan Mạch, Đức, Pháp, Thuỵ Sĩ…là vô cùng lớn, thƣờng từ 2% - 6% 

GDP [24, tr.60]. Thêm vào đó, ngƣời thất nghiệp không có thu nhập sẽ không đóng 

thuế cho nhà nƣớc, là nguy cơ gây thâm hụt ngân sách quốc gia.  

Thất nghiệp ảnh hƣởng đến xã hội. Thứ nhất, thất nghiệp kéo dài sẽ gây bất 

ổn xã hội, tác động tiêu cực tới đời sống nhân dân. Một trong những điều kiện quan 

trọng để ổn định xã hội đó là tính hợp lý, công bằng và bảo đảm về lợi ích. Thất 

nghiệp sẽ làm cho mức thu nhập và mức tiêu dùng của nhóm ngƣời thất nghiệp bị 

giảm sút, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến nghèo khó, từ đó vừa dễ nảy sinh các 

tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, ảnh hƣởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, vừa 

làm cho khoảng cách phân hóa giàu nghèo càng lớn. Thứ hai, thất nghiệp làm lãng 

                                                 
1
 Định luận Okun diễn tả mối quan hệ giữa sự thay đổi sản lƣợng thực tế và tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế. 
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phí nguồn nhân lực toàn xã hội. Nếu tồn tại số lƣợng lớn ngƣời thất nghiệp có nghĩa 

là số lƣợng lớn sức lao động và nguồn nhân lực không đƣợc sử dụng, là sự lãng phí 

không thể bù đắp trong việc sử dụng sức lao động và nguồn nhân lực.  

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của thất nghiệp đối với đời sống kinh tế xã 

hội, bảo hiểm thất nghiệp cung cấp một khoản trợ cấp nhằm bù đắp những thiệt hại 

về thu nhập trƣớc đây của ngƣời lao động, giúp ngƣời thất nghiệp ổn định cuộc 

sống và từng bƣớc tìm công việc mới. Nhƣ vậy, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện vai 

trò kép, vừa bảo đảm cuộc sống cơ bản cho ngƣời thất nghiệp, vừa giúp ngƣời thất 

nghiệp tích cực tìm việc làm, tránh xa các tệ nạn và tội phạm xã hội, góp phần giảm 

bất ổn xã hội. Nhƣ một vòng tuần hoàn, bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm cuộc sống cơ 

bản của ngƣời thất nghiệp, tạo cơ hội để ngƣời thất nghiệp tìm đƣợc việc làm, từ đó 

nâng cao thu nhập cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và tiếp tục đóng 

góp xây dựng bảo hiểm thất nghiệp để những ngƣời thất nghiệp khác cùng đƣợc 

hƣởng. So với các loại hình bảo hiểm xã hội khác, bảo hiểm thất nghiệp có tính ƣu 

việt hơn, bởi nó đóng vai trò tái tạo sức lao động, thông qua thúc đẩy việc làm đã 

gián tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Hơn nữa, với nguồn quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp, doanh nghiệp không phải lo lắng bỏ thêm chi phí trả trợ cấp mất việc làm 

khi xảy ra thất nghiệp, không làm suy giảm nguồn vốn của doanh nghiệp, tạo điều 

kiện để doanh nghiệp ổn định kinh doanh. Còn đối với ngân sách nhà nƣớc, khi xây 

dựng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách nhà nƣớc không phải chi thêm các khoản 

trợ cấp liên quan tới mất việc làm, đào tạo nghề. Nhƣ vậy, quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

đã gánh bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc. 

2) Bảo hiểm thất nghiệp là biện pháp duy trì ổn định chính trị xã hội 

 Ngƣời thất nghiệp rất có thể là nguyên nhân gây bất ổn xã hội. Khi thất 

nghiệp gia tăng không kiểm soát sẽ đẩy tình hình chính trị xã hội lên mức căng 

thẳng, thậm chí dẫn đến các cuộc bạo loạn lật đổ chế độ chính trị mà ngƣời ta đã 

từng chứng kiến ở các quốc gia Trung Đông những năm gần đây. Khi tình trạng thất 

nghiệp diễn ra quy mô lớn và kéo dài, ngƣời lao động không còn lòng tin vào chế 

độ xã hội và năng lực lãnh đạo của cán bộ, họ sẽ là ngòi nổ của các biểu tình, bãi 

công. Nguy cơ bất ổn chính trị có thể đƣợc dự báo nếu xã hội xảy ra nhiều cuộc 

biểu tình của ngƣời thất nghiệp, đặc biệt là thất nghiệp trong giới trí thức. Những 
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cuộc biểu tình trong giới trí thức ở Trung Đông từ năm 2011 đã cho thấy vài triệu 

trí thức thất nghiệp đáng sợ và nguy hiểm hơn nhiều so với hàng chục triệu nông 

dân thất nghiệp, bởi tham vọng của họ không chỉ dừng lại ở việc làm mà cao hơn 

nữa là tham gia vào chính trƣờng. 

Bảo hiểm thất nghiệp ra đời đóng vai trò vừa là biện pháp hỗ trợ đời sống vật 

chất và tinh thần cho ngƣời lao động, vừa giúp doanh nghiệp và nhà nƣớc giải quyết 

gánh nặng kinh tế do thất nghiệp gây ra, góp phần cân bằng nền kinh tế và hoá giải 

những bất ổn và mâu thuẫn xã hội. Đó là điều kiện quan trọng để tạo ra môi trƣờng 

chính trị ổn định, duy trì ổn định lâu dài chế độ xã hội. Với những vai trò kể trên, 

bảo hiểm thất nghiệp đƣợc coi là biện pháp kinh tế xã hội không thể thiếu đối với 

các quốc gia xây dựng kinh tế thị trƣờng. 

 Đặc điểm của bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm thất nghiệp là một hạng mục cơ bản của chế độ bảo hiểm xã hội 

nên nó vừa mang đặc điểm của bảo hiểm xã hội vừa có nét đặc thù [128, tr.98]. 

Một là, tính phổ biến. Bảo hiểm thất nghiệp ra đời để bảo đảm quyền lợi cơ 

bản của ngƣời lao động khi thất nghiệp. Do đó, phạm vi bao phủ của nó rộng, bao 

gồm phần lớn lao động trong đội ngũ lao động, không phân biệt ngành nghề, tính 

chất chế độ sở hữu, hình thức sử dụng lao động, hộ khẩu thành phố hay nông thôn.  

Hai là, tính bắt buộc. Nhà nƣớc đƣa ra các quy định pháp luật liên quan tới 

bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm thực hiện bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy 

định lụât pháp nhà nƣớc. Đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi bảo hiểm thất nghiệp 

phải tuân thủ các quy định pháp luật và thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo hiểm, nếu 

không thực hiện đúng nghĩa vụ sẽ chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Ba là, tính tƣơng hỗ. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu đƣợc huy động từ 

nguồn dự trù toàn xã hội, do đơn vị, cá nhân và nhà nƣớc cùng gánh vác, không 

phân biệt nguồn thu và tính chất đơn vị giao nộp. Quỹ đƣợc thống nhất sử dụng hợp 

lý để phát huy chức năng tƣơng hỗ, hỗ trợ lẫn nhau giữa ngƣời lao động.  

Bốn là, tính xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp với mục đích bảo đảm cho ngƣời 

lao động có thể duy trì cuộc sống cơ bản khi bị thất nghiệp, thúc đẩy và tạo điều 

kiện việc làm mới cho ngƣời thất nghiệp. Đó là yếu tố quan trọng góp phần đảm 
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bảo mọi hoạt động kinh tế xã hội vận hành thuận lợi, làm cho nguồn lao động đƣợc 

phân bổ hợp lý và hình thành thị trƣờng lao động thống nhất. 

Năm là, tính công bằng. Mọi lao động đều có quyền bình đẳng về cơ hội 

tham gia và hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi thực hiện nghĩa vụ theo quy định, 

ngƣời lao động có quyền hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, đƣợc bồi dƣỡng và tạo việc 

làm, mức hƣởng đƣợc thực hiện theo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa quyền lợi và 

nghĩa vụ, ngƣời lao động thực hiện nghĩa vụ xã hội bao nhiêu thì hƣởng quyền lợi 

bấy nhiêu.  

Sáu là, tính phúc lợi. Bảo hiểm thất nghiệp thuộc hình thức tái phân phối thu 

nhập quốc dân của nhà nƣớc. Các quy định của chế độ bảo hiểm thất nghiệp thực 

hiện trên nguyên tắc có lợi cho ngƣời lao động thu nhập thấp. Cơ quan làm bảo 

hiểm thất nghiệp không phải vì lợi nhuận, không những thực hiện miễn trừ thuế đối 

với bảo hiểm thất nghiệp mà còn hỗ trợ trong trƣờng hợp quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

thu không đủ chi (bội chi). Đây là điểm khác biệt so với bảo hiểm thƣơng nghiệp, 

thể hiện tính công bằng trong lĩnh vực phân phối xã hội.  

Tính đặc thù của bảo hiểm thất nghiệp thể hiện ở chỗ [187, tr.14]: 

Đối tƣợng tham gia và hƣởng bảo hiểm thất nghiệp là ngƣời có năng lực lao 

động. Khác với các loại hình bảo hiểm xã hội khác nhƣ bảo hiểm dƣỡng lão, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, ngƣời lao động có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn 

mất sức lao động, bảo hiểm thất nghiệp hƣớng tới đối tƣợng lao động vì nhiều 

nguyên nhân khác nhau mà mất việc làm, thất nghiệp, nhƣng không mất năng lực 

lao động. Đây cũng là điều kiện cơ bản để ngƣời lao động đƣợc hƣởng bảo hiểm 

thất nghiệp, cũng có nghĩa ngƣời mất năng lực lao động không thể hƣởng bảo hiểm 

thất nghiệp mà chỉ có thể hƣởng các hình thức bảo hiểm xã hội khác. 

Điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp không chỉ liên quan tới độ tuổi, tình 

hình đóng bảo hiểm, mà còn đƣợc quyết định bởi mong muốn tìm việc làm của 

ngƣời lao động. Ở nhiều quốc gia phƣơng Tây, khi ngƣời thất nghiệp đăng ký 

hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, họ phải nộp kèm theo hồ sơ về tình hình tìm việc làm 

cập nhật hàng tuần lên các tổ chức làm bảo hiểm, để chứng tỏ rằng họ rất có mong 

muốn đƣợc làm việc. Đó là một trong những điều kiện cơ bản để đƣợc xét hƣởng 

bảo hiểm thất nghiệp. 
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Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm ngắn hạn. Nếu ngƣời thất nghiệp 

hết thời gian hƣởng bảo hiểm mà vẫn chƣa tìm đƣợc việc làm mới thì họ sẽ không 

còn thuộc diện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp nữa, mà nằm trong hệ thống cứu trợ xã 

hội, hƣởng trợ cấp của chế độ cứu trợ xã hội. Hình thức hƣởng bảo hiểm nhƣ vậy 

nhằm khuyến khích ngƣời thất nghiệp nhanh chóng tìm việc làm, tránh tình trạng 

dựa vào trợ cấp thất nghiệp, không làm việc, làm tăng tỉ lệ thất nghiệp và gây lãng 

phí nguồn lực kinh tế. 

2.1.2. Một số lý thuyết cơ bản về bảo hiểm thất nghiệp  

2.1.2.1. Lý thuyết của phương Tây 

Những nghiên cứu của học giả phƣơng Tây về sự hình thành và phát triển 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho thấy, chế độ này đã trải qua nhiều lần biến đổi lớn 

và chịu ảnh hƣởng sâu sắc của các trƣờng phái cổ điển. Do bối cảnh lịch sử, văn hoá 

của mỗi quốc gia khác nhau nên những quan điểm của các học giả phƣơng Tây vừa 

có sự kế thừa lẫn nhau nhƣng lại có sự khác biệt. 

 Lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp từ góc độ kinh tế học 

Xét từ góc độ kinh tế học, lý thuyết kinh tế học phúc lợi của A.C.Pigou và lý 

thuyết kinh tế vĩ mô của chủ nghĩa Keneys đƣợc coi là khởi nguồn hình thành tƣ 

tƣởng an sinh xã hội hiện đại [72, tr.8].  

Một là, lý thuyết kinh tế học phúc lợi. Ngƣời khởi xƣớng lý thuyết kinh tế 

học phúc lợi là nhà kinh tế học ngƣời Anh A.C.Pigou (1877- 1959). Quan điểm của 

ông phân chia ―phúc lợi‖ thành ―phúc lợi xã hội‖ và ―phúc lợi kinh tế‖ [104, tr.16]. 

Kinh tế học phúc lợi nhấn mạnh việc tăng thu nhập quốc dân và tái phân phối thu 

nhập quốc dân để tăng phúc lợi phổ biến. Điểm mấu chốt của tăng thu nhập quốc 

dân là yếu tố sản xuất và phân phối hợp lý, trong đó quan trọng nhất là phân bổ hợp 

lý sức lao động, bằng cách cải thiện điều kiện sống và tình hình phúc lợi của ngƣời 

lao động, giúp đỡ về vật chất và phục vụ đời sống đối với các trƣờng hợp ốm đau, 

bệnh tật, sinh đẻ, thất nghiệp, già yếu, tử vong. Để tăng phúc lợi phổ biến thông qua 

tái phân phối thu nhập quốc dân, cần trƣng thu từ đối tƣợng giàu có thu nhập cao để 

thực hiện trợ cấp cho ngƣời nghèo thông qua sự nghiệp an sinh xã hội, trợ cấp thất 

nghiệp, cứu trợ xã hội, thực hiện công bằng thu nhập. Bảo hiểm thất nghiệp ngày 

nay đã áp dụng một trong những nguyên tắc cơ bản đó, đó là nguyên tắc mang tính 
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công bằng, suy đến cùng là từ kinh tế học phúc lợi- tức là thực hiện phƣơng châm 

phát triển kinh tế nhƣng luôn duy trì công bằng xã hội.  

Sau này, Kaldor- nhà kinh tế học ngƣời Anh đã có những bổ sung và điều 

chỉnh đối với lý thuyết kinh tế học phúc lợi và đƣợc coi là ngƣời đại diện cho lý 

thuyết kinh tế học phúc lợi mới, với ý tƣởng ―nguyên lý bù đắp‖ [104, tr.17]. Thực 

chất của ―nguyên lý bù đắp‖ là sự thể hiện tính công bằng trong việc đóng góp và 

hƣởng quyền lợi. Trong điều kiện phân phối thu nhập không thay đổi, chỉ cần mỗi 

thành viên trong xã hội có thu nhập chính đáng thì họ sẽ đƣợc hƣởng phúc lợi tối đa. 

Khi một nhóm ngƣời nào đó chịu thiệt hại từ cải cách kinh tế, chẳng hạn ngƣời thất 

nghiệp, thông qua chính sách kinh tế, ngƣời hƣởng lợi bù đắp cho ngƣời thiệt hại thì 

vẫn có lợi cho tăng phúc lợi xã hội [104, tr.17]. Theo nguyên lý này, thất nghiệp 

cũng trở thành hiện tƣợng tất yếu. Chính phủ cần xây dựng quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp để bù đắp cho ngƣời thiệt hại, nhƣ thế không chỉ có lợi cho bình quân hoá 

thu nhập, mà còn nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng phúc lợi xã hội.  

Hai là, lý thuyết về ―quản lý nhu cầu‖ của Keynes (1883- 1946). Kể từ sau 

cuộc cách mạng công nghiệp, các quốc gia công nghiệp phƣơng Tây liên tục xuất 

hiện vấn đề thất nghiệp với quy mô lớn. Nhƣng kinh tế học cổ điển chiếm vị trí chủ 

đạo ở thế kỷ XIX lại giải thích thất nghiệp là vấn đề cá nhân, cho rằng do sự lƣời 

nhác của mỗi cá nhân hoặc do thiếu đạo đức mà tạo ra thất nghiệp [151, tr.24]. Mãi 

đến sau này, khi các nhà kinh tế học phát hiện ra mối liên hệ giữa biến động mang 

tính chu kỳ của kinh tế và biến động việc làm thì ngƣời ta mới chứng minh đƣợc 

khủng hoảng kinh tế có thể dẫn tới thất nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, phần lớn các 

nhà kinh tế học vẫn tin tƣởng sức mạnh của thị trƣờng có thể tự giải quyết vấn đề 

cân bằng cung cầu lao động. Đầu thế kỷ XX, một số nhà kinh tế học nhận thức rằng, 

việc bảo hộ lao động và tạo ra việc làm có thể là lực đẩy phát triển kinh tế, vì thế 

bắt đầu khởi xƣớng ủng hộ chế độ hoá đối với ngƣời thất nghiệp. Nhà kinh tế học 

ngƣời Mỹ Morgan đƣa ra lý thuyết không thể né tránh thất nghiệp và lý thuyết về 

mối quan hệ tƣơng quan giữa tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ lạm phát. Ông cho rằng, bất 

kỳ quốc gia nào khi đi theo con đƣờng công nghiệp hoá đều không thể xoá bỏ hoàn 

toàn thất nghiệp và thực hiện việc làm đầy đủ. Vì trong kinh tế thị trƣờng, kết cấu 

kinh tế không đƣợc tiến hành điều chỉnh cùng một lúc, có một số ngành nghề lúc 
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này hay lúc khác tạm thời suy yếu, thậm chí bị xóa bỏ, một số ngành nghề mới từ 

đó mà hình thành. Tất cả những điều đó nói lên rằng, thất nghiệp là một hiện tƣợng 

xã hội khó tránh khỏi trong nền kinh tế thị trƣờng, vậy phải tăng cƣờng bảo vệ 

ngƣời thất nghiệp, điều đó vừa có lợi cho thực hiện tái sản xuất sức lao động, vừa 

có lợi để ổn định xã hội [72, tr.9].  Lý luận này đặt cơ sở mới để xây dựng bảo hiểm 

thất nghiệp và cứu trợ thất nghiệp. Tuy lý thuyết thất nghiệp cổ điển thừa nhận sự 

tồn tại khách quan của thất nghiệp, nhƣng nhận thấy, thất nghiệp chỉ mang tính cục 

bộ và tạm thời khi trong điều kiện cạnh tranh hoàn toàn, vì thế sự biến động tự do 

của tỉ lệ tiền lƣơng trong thị trƣờng lao động (hay mức tiền lƣơng thực tế) có thể 

điều tiết cung cầu thị trƣờng lao động, cuối cùng thực hiện việc làm đầy đủ. Đến khi 

cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới của CNTB những năm 30 của thế kỷ XX xảy ra, 

xuất hiện hiện tƣợng thất nghiệp quy mô lớn kéo dài, ƣớc tính có khoảng hơn 40 

triệu ngƣời thất nghiệp dài hạn [151, tr.24]. Đối diện với thực tế này, lý thuyết thất 

nghiệp cổ điển không thể áp dụng để chứng minh nguyên nhân dẫn tới thất nghiệp. 

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa Keynes xuất hiện. Lý thuyết kinh tế học chủ 

nghĩa Keynes xuất phát từ góc độ nhà nƣớc can dự. Ông chủ trƣơng lấy ―quản lý 

nhu cầu‖ làm nền tảng để xây dựng lý luận kinh tế an sinh xã hội. Ông cho rằng, ở 

phƣơng thức sản xuất TBCN, nhu cầu quyết định yếu tố nguồn cung ứng. Vì thế, 

chỉ cần tìm cách nâng cao nhu cầu về vốn và nhu cầu của ngƣời dân một cách hiệu 

quả, làm cho nhu cầu của xã hội đƣợc nâng cao hiệu quả thì có thể kích thích tăng 

đầu tƣ, tăng nguồn cung ứng, tăng sản xuất, thực hiện việc làm đầy đủ, từ đó sẽ 

thoát khỏi khủng hoảng kinh tế [72, tr.8]. Điểm hạn chế trong lý thuyết của Keynes là 

nhấn mạnh tới tính liên tục trong tái sản xuất xã hội. Những chủ trƣơng phúc lợi xã hội 

của ông cũng chỉ để kích thích nhu cầu, bảo hộ sản xuất, chƣa có sự quan tâm đúng đắn 

đến phúc lợi của ngƣời dân [104, tr.19]. 

Ba là, lý thuyết kinh tế an sinh xã hội. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong 

quá trình phát triển và phê bình lý thuyết của Keynes, kinh tế học phƣơng Tây đã 

tìm tòi nghiên cứu lý thuyết kinh tế an sinh xã hội. Một trong những lý thuyết đó là 

lý thuyết kinh tế an sinh xã hội của học phái cung cấp. Xuất phát từ học phái tự do, 

học phái này chỉ trích bảo hiểm xã hội đã cắt giảm dự trữ cá nhân, kìm hãm tính tích 

cực lao động của con ngƣời. Họ cho rằng chính bảo hiểm thất nghiệp lại ―khuyến 
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khích‖ ngƣời ta thất nghiệp, nhƣ vậy làm cho ngân sách nhà nƣớc hàng năm đều 

xuất hiện sự bội chi, làm gia tăng rủi ro lạm phát. Họ chủ trƣơng cắt giảm mạnh 

khoản chi, tiến hành cải cách kế hoạch an sinh xã hội, áp dụng chế độ an sinh xã hội 

―kết hợp giữa cứu trợ khẩn cấp, phúc lợi nghiêm ngặt và cứu trợ trẻ em‖, từ đó 

khuyến khích việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm khoản chi của chính phủ. 

Đồng thời chủ trƣơng bù đắp khoản thiếu hụt của bảo hiểm xã hội thông qua bảo 

hiểm nhân thọ [187, tr.9].  

Bốn là, lý thuyết ―con đƣờng thứ ba‖. Từ năm những năm 90 của thế kỷ XX, 

xã hội phƣơng Tây xuất hiện một hiện tƣợng chính trị quan trọng, đó là sự nổi lên 

của ―con đƣờng thứ ba‖. ―Con đƣờng thứ ba‖ là một tƣ tƣởng có tiếp thu, kế thừa và 

sáng tạo từ chủ nghĩa tự do mới và chủ nghĩa Keynes. Nó chỉ ra, thị trƣờng tự do sẽ 

dẫn đến nhiều vấn đề xã hội và mâu thuẫn giai cấp vô cùng căng thẳng, đòi hỏi nhà 

nƣớc phải can thiệp. Nhƣng mặt khác, nếu nhà nƣớc cung cấp quá nhiều dịch vụ an 

sinh xã hội và can thiệp quá sâu vào các lĩnh vực an sinh xã hội thì sẽ gây ảnh 

hƣởng ngƣợc lại, cuối cùng sẽ dẫn đến tác dụng tiêu cực đối với phát triển kinh tế 

xã hội [164, tr.63]. Vì thế, ―con đƣờng thứ ba‖ một mặt không áp dụng hoàn toàn 

mô hình thị trƣờng, mặt khác cũng không áp dụng mô hình nhà nƣớc bao thầu, mà 

kết hợp hữu cơ giữa hiệu quả và công bằng, giữa thị trƣờng tự do và nhà nƣớc can 

dự, thực hiện cân đối giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Ở nƣớc Anh, dƣới 

thời của chính quyền Đảng Lao động do Tony Blair làm Thủ tƣớng giai đoạn 1997- 

2007 luôn áp dụng triệt để tƣ tƣởng ―con đƣờng thứ ba‖ vào chính sách xây dựng xã 

hội phúc lợi tích cực với nhiều tƣ tƣởng, chính sách đổi mới mà điển hình là chính 

sách về định hƣớng việc làm [120, tr.58].   

 Lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp từ góc độ xã hội học  

Một là, lý luận chủ nghĩa lịch sử mới hay còn gọi là học phái lịch sử mới của 

Đức. Đây là một học phái rất thịnh hành ở Đức, sau đó lan rộng toàn châu Âu từ 

những năm 70 của thế kỷ XIX đến trƣớc khi xảy ra Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Đại diện cho học phái này là các tên tuổi Gustavus Smouller, Adolf Wagner, 

Ludwig Brenta. Họ nhận thấy, nguy cơ lớn nhất lúc bấy giờ trong xã hội nƣớc Đức 

là vấn đề lao động. Bằng việc tích cực tham gia các hoạt động chính trị và hoạt 

động tuyên truyền, học phái này đề ra chủ nghĩa cải lƣơng và nhà nƣớc can dự. Họ 
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chủ trƣơng, nhà nƣớc phải thực hiện các biện pháp, chính sách xã hội theo pháp luật 

nhƣ bảo hiểm xã hội, cứu trợ ngƣời già, trẻ em, hợp tác lao động và vốn, thực hiện 

cải cách kinh tế và cải cách xã hội từ trên xuống dƣới [119, tr.39]. Quan điểm lý 

luận cũng nhƣ chủ trƣơng về bảo hiểm xã hội của họ đã đƣợc Đức ủng hộ, tiếp thu 

và thực hiện. Từ năm 1884, Đức lần lƣợt đƣa vào bộ luật bảo hiểm xã hội các hạng 

mục gồm luật bảo hiểm tai nạn lao động, luật bảo hiểm bệnh tật, ngƣời già và tàn tật, 

sau này là sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp, đƣợc coi là bƣớc phát triển nối dài 

của chủ nghĩa lịch sử mới. Chủ trƣơng này không chỉ đƣợc thực hiện ở Đức mà sau 

này còn đƣợc tiến hành ở các nƣớc TBCN khác, trở thành nền tảng tƣ tƣởng về an 

sinh xã hội thời kỳ đầu ở các nƣớc TBCN phƣơng Tây [72, tr.8]. Những học thuyết 

này dƣới góc độ cải cách đãi ngộ tiền lƣơng và lao động, trong đó gồm có trợ cấp 

thất nghiệp đƣợc tiến hành theo quy định pháp luật, đã góp phần làm giảm bớt mâu 

thuẫn giai cấp và xung đột xã hội, chú trọng tới quyền lợi và đạo đức, đó chính là 

một trong những nguyên tắc để các quốc gia Âu Mỹ tiến hành cải cách chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp. 

Hai là, học thuyết của Các- Mác. Các- Mác (1818- 1883) đƣa ra những 

nghiên cứu phân tích sâu sắc về bảo hiểm thất nghiệp ở thời kỳ CNTB tự do thế kỷ 

XIX. Chủ nghĩa Mác cho rằng, trong điều kiện CNTB đã xuất hiện một số lƣợng 

lớn ngƣời dƣ thừa, đòi hỏi phải cải thiện điều kiện lao động yếu kém và cung cấp 

nhu cầu bảo đảm cho những nơi thiên tai và những ngƣời bất hạnh [139, tr.11].  

Những nghiên cứu của Chủ nghĩa Mác về bảo hiểm thất nghiệp mang tính tiên đoán 

nhƣng nó đã phản ánh rõ bản chất của tƣ bản trong quá trình sản xuất TBCN. Chính 

Mác đã thừa nhận: ―Trong giai cấp công nhân, những ngƣời khổ cực và đội quân 

thất nghiệp quá lớn, những ngƣời dân cần đƣợc chính quyền cứu trợ quá nhiều…‖ 

[104, tr.25]. Do điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội để thực hiện chế độ an sinh xã hội 

lúc đó chƣa chín muồi, đồng thời các loại hình bảo hiểm thất nghiệp chƣa xuất hiện, 

nên Mác không thể đƣa ra cách làm cụ thể hợp lý cho chế độ an sinh xã hội. Đối với 

chức năng của an sinh xã hội, Mác chỉ ra, chế độ bảo hiểm của CNTB có hai chức 

năng lớn là phân chia gánh vác rủi ro và bồi thƣờng thiệt hại. Do sự gia tăng của 

những rủi ro không xác định, nên cần xây dựng quỹ bảo đảm để giải quyết ổn thoả 

các trƣờng hợp thiên tai và những sự việc ngoài ý muốn. Từ việc phân tích bản chất 
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của quỹ bảo hiểm xã hội, Mác đƣa ra quan điểm về bảo hiểm thất nghiệp với sự lý 

giải rằng, bảo hiểm thất nghiệp là một hình thức bảo hiểm do nhà nƣớc thực hiện, 

do doanh nghiệp hoặc ngƣời lao động cùng nhau gánh vác, việc thực hiện phải có 

sự can thiệp của chính phủ và bảo đảm chức năng phân phối cuối cùng [104, tr. 25].  

Ba là, học thuyết quyền lợi công dân. Nền tảng giá trị cải cách và phát triển 

của chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện đại đƣợc cho là dựa vào học thuyết quyền lợi 

công dân của nhà kinh tế học ngƣời Anh Alfred Marshall. Marshall chỉ ra rằng, 

quyền công dân của xã hội hiện đại bao gồm ba loại là quyền đƣợc thỏa thuận, 

quyền lợi chính trị và quyền lợi xã hội. Xét về góc độ chính trị xã hội, sau khi ngƣời 

lao động mất việc ngoài ý muốn, họ đƣợc giúp đỡ vật chất và dịch vụ việc làm, đây 

là hình thức cụ thể của quyền lợi xã hội của công dân. Quyền lợi xã hội của ngƣời 

lao động chủ yếu thể hiện ở hai mặt: một là, khi ngƣời lao động mất việc làm, họ 

đƣợc hƣởng quyền lợi bồi thƣờng về kinh tế, hai là, họ đƣợc bố trí việc làm mới, 

tham gia vào hoạt động xã hội, gánh vác trách nhiệm xã hội, đề phòng bị ―xã hội 

loại bỏ‖. Đối với việc thực hiện quyền lợi xã hội cho ngƣời lao động, chính sách xã 

hội tốt nhất là việc làm, chế độ bảo hiểm thất nghiệp tốt nhất là thúc đẩy ngƣời thất 

nghiệp nhanh chóng tìm việc làm. Đối với ngƣời thất nghiệp, quyền lợi xã hội của 

họ không chỉ đơn thuần là đƣợc hƣởng bồi thƣờng và trợ cấp về kinh tế trong hệ 

thống an sinh xã hội, mà điều đáng nói hơn là sự hòa nhập vào cộng đồng, không 

thể tách khỏi cộng đồng xã hội, không vì mất việc làm mà bị loại bỏ khỏi cuộc sống 

xã hội và môi trƣờng việc làm, sống tách biệt với đám đông. Ngƣợc lại, ngƣời lao 

động phải tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, gánh vác vai trò và trách nhiệm 

xã hội. Quan điểm của học phái Marshall đã nâng lợi ích của công dân thành quyền 

lợi xã hội theo quy định pháp luật, là cơ sở khoa học để các quốc gia phân định rõ 

ràng hành vi quyền lợi xã hội của công dân, giúp các nƣớc cải tiến chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp, trong đó chú trọng chức năng thúc đẩy việc làm của chế độ này. 

Vậy vai trò của nhà nƣớc và thị trƣờng đối với quyền lợi của công dân ra sao? 

Trong thể chế kinh tế thị trƣờng, nhà nƣớc và thị trƣờng đều có chức năng cung cấp 

an sinh xã hội trong lĩnh vực chính sách xã hội. Nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã 

hội chính là mua bảo hiểm, bảo hiểm thất nghiệp cũng thực hiện nguyên tắc này. 

Điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp là thời gian làm việc và mức thu nhập lao 
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động, chỉ những ngƣời tham gia hoạt động vào thị trƣờng lao động thì mới đủ điều 

kiện để mua bảo hiểm thất nghiệp từ thị trƣờng đó. Mặt khác, chính phủ thực hiện 

làm bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo hộ cho ngƣời thất nghiệp và nhóm yếu thế 

trong xã hội. Điều này tuy có đi ngƣợc lại nguyên tắc công bằng của thị trƣờng, 

nhƣng trách nhiệm và nghĩa vụ cần có của nhà nƣớc hiện đại là bảo hộ quyền lợi cơ 

bản của công dân. Đây chính là nền tảng giá trị và đạo đức cơ bản của xã hội loài 

ngƣời, là sự bổ khuyết cho thị trƣờng của chính phủ, là tiền đề cơ bản để tồn tại một 

chế độ an sinh xã hội hiện đại.  

Nhìn chung, quan niệm về chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở phƣơng Tây đƣợc 

hình thành trên cơ sở của công bằng xã hội, bảo đảm nhân quyền, bảo đảm kinh tế 

và thúc đẩy việc làm. Mỗi lý thuyết đều có sự kế thừa và bổ sung, từng bƣớc hoàn 

thiện hệ thống lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp, là cơ sở lý luận quan trọng định 

hƣớng xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

 Sự hình thành và phát triển các lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp ở phƣơng 

Tây mang đặc điểm: Một là, các lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp đa phần đề cập tới 

hai nội dung triết học cơ bản là công bằng xã hội và phát triển kinh tế. Đó là mục 

tiêu kép khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trong đó vấn đề mối quan hệ 

giữa công bằng và hiệu quả là nội dung hạt nhân. Hai là, các lý thuyết từng bƣớc 

đƣợc mở rộng và hệ thống hoá, từ nghiên cứu chức năng đơn nhất của bảo hiểm thất 

nghiệp là ổn định và điều tiết kinh tế, tái phân phối, dần mở rộng nghiên cứu các 

chức năng thúc đẩy việc làm, công bằng và ổn định xã hội. Ba là, lý thuyết bảo 

hiểm thất nghiệp của phƣơng Tây đặt cơ sở cho sự hình thành mô hình bảo hiểm 

thất nghiệp. Lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp đã có sự chuyển biến từ cứu trợ khó 

khăn sang bảo hiểm thất nghiệp, từ phát triển cơ chế kết hợp bảo hiểm thất nghiệp 

và cứu trợ thất nghiệp sang phƣơng diện khuyến khích thị trƣờng lao động tạo việc 

làm. Đồng thời, việc quản lý vận hành quỹ bảo hiểm thất nghiệp cũng trở thành một 

nội dung quan trọng trong nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp. Do ảnh hƣởng của lý 

thuyết Keneys, bảo hiểm thất nghiệp dần hình thành một mô hình bảo đảm đặc 

trƣng ở các quốc gia châu Âu, đó là mô hình vừa phát huy đƣợc vai trò cứu trợ khó 

khăn, vừa là ―vũ khí giảm chấn động‖ trong chính sách tài chính. 
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2.1.2.2. Lý thuyết của Trung Quốc 

 Nhận thức về “thất nghiệp” và sự thừa nhận “ thất nghiệp” 

Trong một khoảng thời gian dài trƣớc khi hình thành bảo hiểm thất nghiệp, ở 

Trung Quốc đã diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi về lý thuyết thất nghiệp và bảo 

hiểm thất nghiệp, có hay không tồn tại thất nghiệp trong điều kiện XHCN. 

Trên thực tế, dƣới thời Mao Trạch Đông, thất nghiệp đã đƣợc đề cập tới là 

một trong những nội dung quan trọng của chính quyền nhằm giúp đỡ nhân dân 

trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Tháng 8 -1937, Mao Trạch Đông có bài phát 

biểu “Động viên toàn thể lực lượng đấu tranh kháng chiến thắng lợi”, trong đó đề 

xuất đƣa các vấn đề nhƣ cải thiện đãi ngộ cho công nhân, viên chức, giáo viên và 

quân nhân chống Nhật, ƣu đãi cho gia đình chống Nhật, cứu trợ thất nghiệp,… vào 

nội dung quan trọng của 10 cƣơng lĩnh chống Nhật [134, tr.356]. Trong bài ―Bàn về 

Chính phủ liên hợp” (Luận liên hợp chính quyền) năm 1945, Mao Trạch Đông còn 

chỉ ra: ―Trong chế độ nhà nƣớc chủ nghĩa dân chủ mới, sẽ áp dụng chính sách điều 

tiết mối quan hệ thiệt hơn giữa lao động và tiền lƣơng, bảo vệ quyền lợi của công 

nhân, căn cứ vào các hoàn cảnh khác nhau, thực hiện chế độ làm việc ngày làm 8-

10 tiếng, chế độ cứu trợ thất nghiệp và bảo hiểm xã hội hợp lý…‖ [135, tr.1082]. 

Những đề xuất của Mao Trạch Đông là cơ sở quan trọng cho việc hình thành nhận 

thức về vấn đề an sinh xã hội trong thời kỳ cách mạng ở Trung Quốc. Trong đó, vấn 

đề trợ cấp thất nghiệp đƣợc nhắc đến nhƣ một nội dung không thể thiếu trong những 

chính sách trợ cấp của Trung Quốc lúc bấy giờ. 

Sau ngày thành lập nƣớc CHND Trung Hoa, khi Mao Trạch Đông làm Chủ 

tịch nƣớc, ông càng coi trọng vấn đề an sinh xã hội. Năm 1949, đứng trƣớc vấn đề 

thất nghiệp của một bộ phận lớn ngƣời dân từ thời kỳ chủ nghĩa đế quốc và phe phái 

phản động Quốc dân đảng thống trị trong thời gian dài, Mao Trạch Đông nhận thấy, 

an sinh xã hội là một việc lớn, ―phải tiến hành nghiêm túc công tác cứu trợ đối với 

công nhân thất nghiệp và phần tử trí thức thất nghiệp, nỗ lực giúp ngƣời thất nghiệp 

có việc làm‖ [136, tr.19] . Năm 1951, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành và 

thực thi văn kiện nhan đề “Quy định bảo hiểm lao động nước CHND Trung Hoa” 
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và nhận đƣợc sự ủng hộ rộng rãi của đông đảo công nhân viên chức. Tháng 9-1954, 

Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khoá I đã thông qua Hiến 

pháp lần thứ nhất nƣớc Trung Hoa mới với nội dung ―Công dân nƣớc CHND Trung 

Hoa có quyền lợi lao động… Ngƣời lao động khi đến tuổi già, bệnh tật hoặc mất 

sức lao động đều đƣợc giúp đỡ về vật chất. Nhà nƣớc tổ chức và mở rộng sự nghiệp 

bảo hiểm xã hội, cứu trợ xã hội và y tế toàn dân‖ [234]. Điều đó chứng tỏ, theo 

khung cơ bản của Hiến pháp, chế độ an sinh xã hội XHCN của Trung Quốc bƣớc 

đầu hình thành. Trong đó, vấn đề cứu trợ thất nghiệp và tạo việc làm đƣợc đề cập 

nhƣ là cơ sở ban đầu để hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp về sau này.  

Nhƣng quan niệm truyền thống vẫn khẳng định xã hội XHCN không tồn tại 

thất nghiệp, vì thế Trung Quốc không cần thiết xây dựng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp. Bởi lẽ, trong thời kỳ kinh tế kế hoạch tập trung, nhà nƣớc bao cấp và lo liệu 

toàn bộ công ăn việc làm đối với ngƣời lao động, nếu có xảy ra thất nghiệp thì chỉ là 

tạm thời và đƣợc giải quyết ngay. Mặc dù đầu những năm 1960 và cuối những năm 

1970 của thế kỷ XX, nƣớc này đã nảy sinh vấn đề thất nghiệp khá nghiêm trọng, 

nhƣng về mặt lý thuyết, ngƣời ta vẫn không thừa nhận có tồn tại thất nghiệp trong 

xã hội XHCN, mà chỉ thừa nhận do sai lầm trong công tác thực tiễn đã tạo ra vấn đề 

việc làm tạm thời [152, tr.74]. Điều này càng đƣợc khẳng định khi nhà lãnh đạo 

Trung Quốc Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu sau chuyến khảo sát Giang Tô năm 

1983. Ông nói rằng: ―Vấn đề ăn, mặc, tiêu dùng của nhân dân đã đƣợc giải quyết, 

cuộc sống cơ bản đƣợc bảo đảm, vấn đề nhà ở, vấn đề việc làm cũng đƣợc giải 

quyết, ở thành thị cơ bản không còn ngƣời lao động chờ việc làm…‖ [139, tr.19].   

Đến giữa những năm 1980, một số lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc vẫn kiên 

trì quan niệm truyền thống, cho rằng thất nghiệp là sản phẩm của chế độ sở hữu và 

phát triển công nghiệp hiện đại, là một trong những điều kiện để tồn tại phƣơng 

thức sản xuất TBCN. Còn trong điều kiện XHCN, ngƣời lao động và tƣ liệu sản 

xuất kết hợp trực tiếp với nhau thì không thể xảy ra thất nghiệp, nếu có hiện tƣợng 

một bộ phận ngƣời lao động tạm thời tách khỏi tƣ liệu sản xuất thì cũng chỉ nên gọi 

là ―chờ việc làm‖ nhằm phân biệt với thất nghiệp của chế độ TBCN [152, tr.74]. 

Nhƣng thực tiễn cải cách thể chế kinh tế ở Trung Quốc đã khiến ngƣời ta  

nhận thức lại vấn đề thất nghiệp trong chế độ XHCN. Việc nhận thức lại vấn đề này 
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dựa trên hai phƣơng diện, một là, phải xác định một cách khách quan định nghĩa 

thất nghiệp, điều này phải phù hợp với quy định của ILO về thất nghiệp. Hai là, 

phải xác định rõ Trung Quốc đang ở vào giai đoạn đầu của CNXH, còn cần phát 

triển hợp lý các hình thức sở hữu, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp nhà nƣớc 

phải hƣớng tới thị trƣờng, căn cứ vào yêu cầu của thị trƣờng để điều tiết hợp lý số 

lƣợng và chất lƣợng lao động. Điều này có khoảng cách rất lớn với lý luận XHCN 

truyền thống liên quan tới việc không tồn tại chế độ sở hữu, không tồn tại hàng hóa 

tiền tệ. Vì thế, một mặt, cần thừa nhận một cách khách quan, Trung Quốc có tồn tại 

hiện tƣợng thất nghiệp, mặt khác, nhận thức về hiện tƣợng thất nghiệp này không 

thể giáo điều áp theo lý thuyết truyền thống [152, tr.74]. 

Nhƣng về mặt lý luận, lý thuyết thất nghiệp vẫn đƣợc đem ra tranh luận từ 

giữa những năm 80 kéo dài mãi tới đầu những năm 90 của thế kỷ XX.  Sau khi 

Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu thị sát ở khu vực phía Nam Trung Quốc về ―họ tƣ 

họ xã‖ (TBCN và XHCN), những tranh luận đối với vấn đề thất nghiệp mới cơ bản 

kết thúc. Trung Quốc thừa nhận tính thống nhất của thất nghiệp trong xã hội TBCN 

và trong xã hội XHCN. Năm 1986, để phù hợp với yêu cầu cải cách doanh nghiệp 

nhà nƣớc, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố văn kiện “Quy định tạm thời về 

bảo hiểm chờ việc làm cho công nhân viên chức doanh nghiệp quốc doanh”, đánh 

dấu giai đoạn hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này. Do lúc đó, ở 

Trung Quốc vẫn xuất hiện nhiều tranh luận về việc có hay không tồn tại thất nghiệp 

trong xã hội XHCN, cho nên “Quy định tạm thời về bảo hiểm chờ việc làm đối với 

công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước” năm 1986 tránh dùng khái niệm ―thất 

nghiệp‖, mà thay thế bởi cụm từ ―chờ việc làm‖ để thể hiện vấn đề thất nghiệp.  

 Lý thuyết về xã hội hài hoà 

Cội nguồn tƣ tƣởng ―xã hội hài hoà‖ ở Trung Quốc có từ thời Tiên Tần cách 

đây hơn hai nghìn năm với ảnh hƣởng của nhà tƣ tƣởng Khổng Tử khi ông đƣa ra 

quan điểm ―hoà nhi bất đồng‖. Hài hoà để cùng tồn tại, cùng phát triển, bất đồng để 

tƣơng bổ tƣơng thành, hoà nhi bất đồng đƣợc coi là chân lý để phát triển hài hoà 

nền văn minh của nhân loại [140]. Những dòng tƣ tƣởng truyền thống trong lịch sử 

Trung Quốc đều ít nhiều đƣa ra những quan niệm liên quan tới xã hội hài hoà nhƣ 

Nho gia, Đạo gia, Mặc gia. Nếu Nho gia nhấn mạnh ―hài hòa‖ trong xã hội, đạo đức 



 

 

45 

 

nhân sinh thì Đạo gia của Lão Tử lại đề cao ―hài hòa‖ giữa con ngƣời và tự nhiên, 

còn Mặc Gia lại đề cập tới ―hài hòa‖ ở sự ―kiêm ái‖- yêu quý mọi ngƣời nhƣ nhau, 

con ngƣời đối xử tốt đẹp với nhau. Trong thời kỳ cận đại của Trung Quốc, nhà cách 

mạng có tƣ duy đổi mới tiến bộ Tôn Trung Sơn đã nhận thức sâu sắc giữa thực tại 

đất nƣớc và thế giới rộng lớn, đã đem những tƣ tƣởng tự do tiến bộ của nhân loại để 

giải quyết vấn đề dân tộc, vấn đề con ngƣời của thời kỳ cận đại. Ông là ngƣời đề 

xƣớng chủ nghĩa Tam dân (dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc) [1, 

tr.47], đƣợc coi là cơ sở để phát triển tƣ tƣởng xã hội hài hoà ở Trung Quốc sau này. 

Tƣ tƣởng xây dựng xã hội hài hoà còn đƣợc kế thừa từ tƣ tƣởng hài hoà của chủ 

nghĩa Mác. Theo lý giải của nhiều học giả Trung Quốc, tƣ tƣởng hài hoà xã hội 

trong chủ nghĩa Mác thể hiện ở mối quan hệ biện chứng hài hoà giữa con ngƣời với 

tự nhiên, con ngƣời với xã hội, con ngƣời với con ngƣời. Đây cũng đƣợc coi là cơ 

sở cho sự hình thành những lý thuyết về xã hội hài hoà XHCN ở Trung Quốc. 

Sau hơn 30 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã gặt hái nhiều thành tựu 

kinh tế to lớn, nhƣng lại phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng trong vấn 

đề xã hội. Mặc dù đã phần nào giải quyết những mâu thuẫn xã hội và những vấn đề 

để lại của lịch sử, nhƣng xã hội Trung Quốc lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn và vấn đề 

mới cần giải quyết. Chính trong bối cảnh đó, việc Trung Quốc lần đầu tiên đề 

xƣớng tƣ tƣởng ―xây dựng xã hội hài hoà XHCN‖ trong Văn kiện chính trị tại Hội 

nghị TW 6 khoá XVI ĐCS Trung Quốc năm 2006 đƣợc coi là sáng tạo mang tính 

tập trung trí tuệ của toàn đảng toàn dân Trung Quốc, đã thể hiện bƣớc chuyển lớn 

trong tƣ duy của tập thể lãnh đạo nƣớc này, từ chú trọng phát triển kinh tế sang 

cùng chú trọng giải quyết công bằng xã hội và phát triển bền vững, cố gắng giải 

quyết những mâu thuẫn xã hội trong quá trình tăng trƣởng kinh tế, tạo môi trƣờng 

xã hội phát triển tốt đẹp [1, tr.47]. Xã hội hài hoà mà ĐCS Trung Quốc đề xƣớng là 

―xã hội dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, thành thực giữ chữ tín và thƣơng 

yêu nhau, tràn đầy sức sống, ổn định có trật tự, con ngƣời chung sống hài hoà với tự 

nhiên‖. Sáu nội dung này đã vẽ lên bức tranh tổng quát về một xã hội hài hoà mà 

Trung Quốc muốn hƣớng tới [123]. Trong sáu nội dung của nhiệm vụ xây dựng xã 

hội hài hoà thì nội dung ―công bằng chính nghĩa‖ đƣợc lý giải là giải quyết ổn thoả 

những mâu thuẫn trong xã hội, bảo vệ và thực hiện công bằng chính nghĩa trong xã 
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hội, để toàn thể quần chúng nhân dân đều đƣợc hƣởng thành quả của cải cách và 

phát triển, cùng thực hiện giàu có, là điều kiện cơ bản để duy trì lâu dài ổn định xã 

hội. Xây dựng hài hoà xã hội là xây dựng một xã hội hài hoà trong mọi lĩnh vực, 

mọi mối quan hệ xã hội. Trong đó, ―công bằng chính nghĩa‖ là nội dung phủ rộng 

trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Khi xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung Quốc đã kế 

thừa tƣ tƣởng ―hài hòa‖ của những triết gia nổi tiếng trƣớc đây, coi ―hài hòa‖, ―công 

bằng chính nghĩa‖ là đặc trƣng để hình thành và phát triển chế độ này. Tính hài hòa, 

công bằng của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc thể hiện ở việc ―đóng và 

hƣởng‖- đƣợc tham gia, đóng bảo hiểm bao nhiêu thì hƣởng bấy nhiêu- thể hiện 

nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời lao động. 

Từ khái niệm thất nghiệp và sự khẳng định bản chất tƣơng đồng của thất 

nghiệp trong chế độ XHCN và chế độ TBCN, căn cứ vào lý thuyết về xã hội hài hoà, 

đồng thời tham khảo, vận dụng có chọn lọc và sáng tạo lý thuyết của phƣơng Tây, 

Trung Quốc đã xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp có sự kết hợp giữa tiến 

bộ phƣơng Tây và phù hợp với điều kiện trong nƣớc. Đó là: 

Từ lý thuyết kinh tế phúc lợi của Pigou và lý thuyết ―con đƣờng thứ ba‖, bảo 

hiểm thất nghiệp của Trung Quốc không áp dụng hoàn toàn mô hình thị trƣờng, 

cũng không áp dụng mô hình nhà nƣớc bao thầu, mà thực hiện theo nguyên tắc kết 

hợp giữa hiệu quả và công bằng, giữa thị trƣờng tự do có sự can thiệp của nhà nƣớc, 

thực hiện cân đối giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Tức là vừa bảo đảm 

cuộc sống cơ bản của ngƣời thất nghiệp, vừa thúc đẩy nâng cao hiệu quả kinh tế xã 

hội, ngăn chặn tình trạng xuất hiện nhà nƣớc phúc lợi do mức bảo đảm quá cao dẫn 

tới giảm hiệu quả kinh tế. Công bằng và hiệu quả có mối quan hệ tƣơng hỗ, cùng 

nằm trong thể chế XHCN, hiệu quả ràng buộc công bằng, công bằng tác dụng trở lại 

hiệu quả. Chỉ có nâng cao hiệu quả, thúc đẩy phát triển sức sản xuất thì mới có thể 

thực hiện cùng giàu có, thực hiện công bằng xã hội thực sự. Vì thế hiệu quả là nền 

tảng để thực hiện công bằng xã hội. Ngƣợc lại, công bằng xã hội lại là động lực 

thúc đẩy nâng cao hiệu quả [139, tr.19 ]. 

Từ lý thuyết kinh tế học chủ nghĩa Keynes xuất phát từ góc độ nhà nƣớc can 

dự, nhà nƣớc Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong nâng cao hiệu quả nhu cầu 
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về vốn, tức là thực hiện chính sách nhà nƣớc tham gia vào hoạt động kinh tế, ngoài 

việc khuyến khích đầu tƣ thông qua chính sách thuế, chính phủ cũng cần trực tiếp 

bắt tay xây dựng các công trình công cộng, mở rộng các công trình phúc lợi xã hội, 

tăng tiêu dùng, đáp ứng mọi nhu cầu và việc làm đầy đủ. Mặt khác, nhà nƣớc Trung 

Quốc phải thực hiện các biện pháp, chính sách xã hội theo pháp luật nhƣ bảo hiểm 

xã hội, cứu trợ ngƣời già, trẻ em, hợp tác lao động và vốn, thực hiện cải cách kinh tế 

và cải cách xã hội từ trên xuống dƣới. 

Từ lý thuyết thất nghiệp của Morgan, thất nghiệp là một hiện tƣợng xã hội 

khó tránh khỏi trong nền kinh tế thị trƣờng, do vậy phải tăng cƣờng bảo vệ ngƣời 

thất nghiệp, điều đó vừa có lợi cho việc tiến hành tái sản xuất sức lao động, vừa có 

lợi để ổn định xã hội. Từ lý thuyết này, Trung Quốc đã hoàn toàn thoát khỏi tƣ duy 

phân biệt hiện tƣợng thất nghiệp trong chế độ XHCN và TBCN, khẳng định, thất 

nghiệp là hiện tƣợng tồn tại khách quan trong điều kiện kinh tế thị trƣờng ở bất kỳ 

quốc gia nào trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. 

Từ học thuyết quyền lợi công dân của Marshall, bảo hiểm thất nghiệp của 

Trung Quốc thực hiện quyền lợi xã hội cho ngƣời lao động với chính sách xã hội tốt 

nhất là việc làm, mục tiêu cuối cùng và cao nhất của chế độ bảo hiểm thất nghiệp là 

nhanh chóng tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp. Đồng thời, ngƣời lao động thể 

hiện quyền lợi xã hội của mình không chỉ bằng việc đƣợc hƣởng trợ cấp từ bảo 

hiểm thất nghiệp mà hơn hết, quyền lợi của ngƣời thất nghiệp còn đƣợc thể hiện 

bằng chính hành động của bản thân họ, đó là hành động chủ động hòa nhập cộng 

đồng, chủ động tìm việc làm, tích cực tham gia vào hoạt động xã hội, gánh vác vai 

trò và trách nhiệm xã hội của ngƣời lao động.  

Từ lý thuyết kinh tế an sinh xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc 

đƣợc xây dựng với mục tiêu chính là kết hợp hữu cơ giữa bảo đảm đời sống cơ bản 

và thúc đẩy tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp. 

Tóm lại, mặc dù đến nay, Trung Quốc vẫn chƣa xác định đƣợc khung lý 

thuyết cơ bản nào về bảo hiểm thất nghiệp, bởi những tranh luận về ―chờ việc‖ và 

―thất nghiệp‖ kéo dài mãi tới cuối thế kỷ XX, nhƣng có thể thấy, bảo hiểm thất 

nghiệp của Trung Quốc đƣợc hình thành từ sự tham khảo có chọn lọc các lý thuyết 
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của phƣơng Tây và nhận thức của ngƣời Trung Quốc, không hoàn toàn dựa tuyệt 

đối vào một lý thuyết nào.  

 

2.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN  

2.2.1. Thực tiễn hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở một số nƣớc 

phát triển phƣơng Tây 

Ở phƣơng Tây, những chính sách trợ giúp đối với ngƣời thất nghiệp tuy xuất 

hiện từ lâu, nhƣng bảo hiểm thất nghiệp thì mãi tới đầu thế kỷ XX mới hình thành. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia châu Âu xây dựng chính sách xã 

hội chủ yếu dựa theo mô hình ―nhà nƣớc phúc lợi‖ bởi tính ƣu việt của nó là ổn 

định xã hội và tiến bộ xã hội [31, tr.26]. Trong mỗi mô hình nhà nƣớc phúc lợi lại 

hình thành mỗi kiểu an sinh xã hội khác nhau nhƣng có cùng mục tiêu là chống lại 

rủi ro do tai nạn, ốm đau, mất sức lao động, thất nghiệp, tuổi già,….áp dụng phƣơng 

thức thanh toán phi hàng hoá, có nghĩa là các khoản trợ cấp đều độc lập với cơ chế 

thị trƣờng. Ở châu Âu, bảo hiểm thất nghiệp là một phần của hệ thống an sinh xã 

hội nên nó mang đặc trƣng của hệ thống an sinh xã hội và chịu sự chi phối của mô 

hình nhà nƣớc phúc lợi châu Âu. Tuỳ từng điều kiện và đặc thù mỗi quốc gia mà 

hình thành những kiểu mô hình nhà nƣớc phúc lợi khác nhau, theo đó, hình thành 

những kiểu bảo hiểm thất nghiệp khác nhau, trong đó phổ biến là ba loại hình:  

 Bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình thị trƣờng xã hội  

Mô hình thị trƣờng xã hội là sự kết hợp sức mạnh của nền kinh tế thị trƣờng 

thuần tuý với quyền tự do của con ngƣời đạt tới mức độ cao, tính hiệu quả kinh tế 

và hiệu quả can thiệp của chính phủ nhằm khắc phục những mặt trái của kinh tế thị 

trƣờng vì mục đích công bằng xã hội [31, tr.27]. Đặc trƣng của mô hình này là nhà 

nƣớc đóng vai trò chủ đạo trong phân phối phúc lợi, phúc lợi phân phối đồng đều 

giữa các giai tầng, giữa các thành viên trong xã hội. Bởi tƣ duy muốn duy trì và 

củng cố sự tồn tại giai cấp và địa vị giai cấp khác nhau, vì thế trên hết, nó khuyến 

khích sự ổn định chính trị xã hội và duy trì lòng trung thành đối với nhà nƣớc. Điển 

hình của mô hình thị trƣờng xã hội này là Đức.  

Ở Đức, bảo hiểm thất nghiệp ra đời khi nƣớc này ban hành “Luật bảo hiểm 

thất nghiệp” năm 1927. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1974, bảo 



 

 

49 

 

hiểm thất nghiệp ở Đức đã phát triển rộng rãi theo hình thức bắt buộc tham gia và 

nguồn quỹ từ sự đóng góp tài chính của ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động và 

nhà nƣớc. Với đặc trƣng nhà nƣớc kiểu thị trƣờng xã hội đó, chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp của Đức đƣợc xây dựng dựa trên các nguyên tắc: đoàn kết và hỗ trợ; hỗ trợ 

dựa vào trách nhiệm cá nhân; phân phối công bằng [31, tr.62-63].  

Trên cơ sở kinh tế phát triển nhanh giai đoạn 1960- 1970, việc làm đƣợc đáp 

ứng đầy đủ, bảo hiểm thất nghiệp cũng đƣợc hoàn thiện và phát triển. Từ năm 1969 

cho tới sau khi nƣớc Đức thống nhất năm 1990, Đức đƣa ra nhiều hình thức nhằm 

phục vụ và tạo vô số việc làm, đáp ứng đầy đủ việc làm cho ngƣời lao động, cụ thể 

là “Luật xúc tiến việc làm” năm 1969 và hình thành 38 cơ sở giới thiệu việc làm 

theo mô hình dịch vụ việc làm liên bang tại 6 bang mới ở Đông Đức. Quyền lợi xã 

hội mang tính phi hàng hoá của ngƣời lao động ngày càng đƣợc tăng cƣờng. Biểu 

hiện ở chỗ, một là, diện bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp rộng, bao gồm toàn bộ 

ngƣời lao động theo hợp đồng hoặc lao động học nghề. Hai là, mức hƣởng bảo 

hiểm lớn. Với tƣ duy coi thụ hƣởng bảo đảm xã hội là một quyền lợi tất yếu của 

ngƣời dân, nên bảo hiểm thất nghiệp ở Đức phát huy tối đa khả năng phân phối lợi 

ích cho ngƣời lao động bằng cách nới lỏng biên độ thụ hƣởng và không ngừng tăng 

mức hƣởng bảo hiểm, thậm chí không hạn chế mức hƣởng bảo hiểm tối đa. Mức 

hƣởng bảo hiểm liên tục đƣợc điều chỉnh tăng từ năm 1967- 1974, quy định bằng 

68% lƣơng trung bình của ngƣời lao động  [118, tr. 94]. 

Tuy nhiên có thể thấy, hạn chế của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong mô 

hình nhà nƣớc phúc lợi nói chung và mô hình kiểu thị trƣờng xã hội nói riêng ở Đức 

là sự bảo đảm xã hội khá toàn diện, mức hỗ trợ cao, bảo đảm việc làm đầy đủ, chỉ 

phù hợp khi kinh tế phát triển, trong hoàn cảnh kinh tế rơi vào khủng hoảng sẽ làm 

ảnh hƣởng nghiêm trọng, thậm chí gây sụp đổ hệ thống phúc lợi xã hội. Thực tiễn ra 

đời bảo hiểm thất nghiệp ở Đức cho thấy, khi kinh tế phát triển vào những năm 

1950 - 1970, các chính sách an sinh xã hội đƣợc đầu tƣ tối đa, ngƣời dân đƣợc 

hƣởng phúc lợi xã hội đầy đủ. Nhƣng khi kinh tế suy thoái, nhà nƣớc một mặt phải 

tìm cách phục hồi nền kinh tế, mặt khác vẫn phải duy trì đầu tƣ cho các chính sách 

xã hội. Điều đó làm ngân sách nhà nƣớc bị thâm hụt trầm trọng, các doanh nghiệp 

chịu áp lực về cạnh tranh, về lƣơng, thuế. Thêm vào đó, do Đức thực hiện các chính 
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sách xã hội quá hoàn thiện, nên thay vì lao động, ngƣời dân luôn trông chờ vào các 

khoản trợ cấp xã hội để sống, không có cơ chế thúc đẩy và khuyến khích tìm việc 

làm khi kinh tế suy thoái bởi nƣớc này đã thực hiện ―việc làm đầy đủ‖. Bảo hiểm 

thất nghiệp không thể hiện vai trò thúc đẩy việc làm mà vẫn duy trì chủ trƣơng trợ 

cấp thất nghiệp.  

 Bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình thị trƣờng tự do  

Đặc trƣng của mô hình nhà nƣớc phúc lợi kiểu tự do chủ nghĩa là nhấn mạnh 

chế độ bảo hiểm xã hội theo xu hƣớng thị trƣờng và sử dụng phƣơng pháp thẩm tra 

tài sản trƣớc khi trợ cấp trong phân phối lợi ích. Mô hình này không chủ trƣơng 

phát triển mở rộng mức độ thanh toán và hình thức bảo hiểm xã hội, lợi ích chia sẻ 

cũng rất hạn chế bởi họ cho rằng làm nhƣ vậy sẽ khiến ngƣời lao động không phát 

huy tính tích cực lao động. Phúc lợi xã hội phần lớn đƣợc dành cho tầng lớp nghèo 

khó, tầng lớp yếu thế trong xã hội, nhà nƣớc chỉ can thiệp khi các thành viên trong 

xã hội gặp rủi ro [31, tr.28,32]. Đại diện cho mô hình thị trƣờng tự do là nƣớc Anh.  

Ở Anh, bảo hiểm thất nghiệp vừa ra đời đã đƣợc luật hoá với việc hình thành 

“Luật bảo hiểm thất nghiệp‖ vào năm 1912, là bộ luật mang tính bắt buộc thực hiện 

đầu tiên trên thế giới. Dựa theo tƣ duy đƣờng lối chủ nghĩa tự do, Luật bảo hiểm 

thất nghiệp của Anh quy định, bảo hiểm thất nghiệp do nhà nƣớc bắt buộc thi hành, 

công nhân phải tham gia, nhà nƣớc bắt buộc ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao 

động phải đóng bảo hiểm [118, tr.79]. Cuối những năm 40 của thế kỷ XX, Anh xây 

dựng hệ thống an sinh xã hội dựa trên khung của “Báo cáo Beveridge‖. Trong đó, 

Báo cáo đƣa ra 5 nguyên tắc căn bản xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội để từ đó làm 

cơ sở để thực hiện bảo hiểm thất nghiệp [118, tr.83]. Một là, thực hiện mức trợ cấp 

thống nhất, cho dù mức thu nhập trƣớc khi thất nghiệp của ngƣời hƣởng bảo hiểm là 

bao nhiêu. Hai là, ngƣời lao động tham gia đóng một mức bảo hiểm thống nhất, 

không phân biệt giàu nghèo. Ba là, mức trợ cấp đƣợc phát đủ để duy trì cuộc sống 

bình thƣờng, thời gian hƣởng đƣợc căn cứ vào nhu cầu thực tế. Bốn là, thực hiện 

quản lý hành chính thống nhất. Năm là, thực hiện bảo hiểm đối với mọi công dân và 

bảo đảm mọi phƣơng diện cần thiết của cuộc sống. Chính vì những ƣu điểm kể trên 

mà mặc dù đến nay, tuy bảo hiểm thất nghiệp ở Anh đƣợc nhiều lần chỉnh sửa, bổ 

sung theo tình hình thực tế nhƣng cơ bản vẫn duy trì những nguyên tắc của “Báo 
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cáo Beveridge‖. Nhƣng do bảo hiểm thất nghiệp của Anh đi theo mô hình chủ nghĩa 

tự do nên mức độ bảo đảm thấp hơn bảo hiểm thất nghiệp của Thuỵ Điển, Đan 

Mạch, là những quốc gia theo mô hình chủ nghĩa dân chủ xã hội. Bảo hiểm thất 

nghiệp của Anh lại không định hƣớng rõ ràng công việc, nên trong giai đoạn những 

năm 1940- 1990 (giai đoạn trƣớc cải cách chế độ bảo hiểm thất nghiệp), chế độ này 

luôn nhấn mạnh tới quyền hƣởng bảo hiểm của công dân mà không chú ý tới nghĩa 

vụ và trách nhiệm của công dân. Nhất là trong giai đoạn kinh tế nƣớc Anh gặp khó 

khăn từ sau năm 1970, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao, việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp 

tăng mạnh, ngân quỹ bảo hiểm vốn chỉ dựa vào nhà nƣớc gặp khó khăn bởi ngân 

sách nhà nƣớc lúc này phải tập trung cho phát triển kinh tế. Tuy vậy, giai đoạn này, 

bảo hiểm thất nghiệp ở Anh vẫn bao phủ tới 80% công nhân trên toàn quốc. 

 Bảo hiểm thất nghiệp theo mô hình dân chủ xã hội  

Mô hình dân chủ xã hội với đặc trƣng chủ yếu là tuân thủ các nguyên tắc chủ 

nghĩa thế giới và bình đẳng. Mô hình này nhằm khuyến khích sự công bằng giữa 

các giai cấp, dựa trên các tiêu chuẩn cao hơn bất cứ chế độ xã hội nào khác [31, 

tr.28]. Mô hình này tạo dựng sự đoàn kết toàn diện cần thiết nhất phục vụ cho nhà 

nƣớc phúc lợi, mọi lợi ích đều mang tính phụ thuộc bắt buộc. Việc làm đầy đủ là 

yếu tố quan trọng hàng đầu của mô hình này. Vì thế, nhà nƣớc tạo điều kiện hỗ trợ 

về thu nhập và các khoản thanh toán chi phí phúc lợi cho ngƣời lao động. Điển hình 

của mô hình này là Thuỵ Điển.  

Ở Thụy Điển, ngay từ cuối thế kỷ XIX, những hình thức cơ bản của bảo 

hiểm thất nghiệp đã xuất hiện. Đó là sự ra đời các quỹ lợi nhuận bảo hiểm thất 

nghiệp do công đoàn tự tổ chức, đƣợc đóng góp bởi các hội viên, nhà nƣớc không 

đầu tƣ vào đó. Khác với các quốc gia phƣơng Tây khác, bảo hiểm thất nghiệp của 

Thụy Điển không phải do nhà nƣớc quản lý mà do công đoàn đứng ra thực hiện. Từ 

sau thắng lợi của Đảng Dân chủ xã hội năm 1935, do tình trạng thất nghiệp nghiêm 

trọng ở Thụy Điển vào những năm 20- 30 của thế kỷ XX, chính sách việc làm có 

chuyển biến lớn, nhà nƣớc bắt đầu quan tâm đầu tƣ cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

của công đoàn, hình thành chế độ “Ghent” (là tên một thành phố ở Thụy Điển) [118, 

tr.85]. Chế độ ―Ghent” đã khuyến khích tổ chức công đoàn và các hiệp hội tự thuê 

lao động xây dựng nhiều quỹ bảo hiểm thất nghiệp để nhận sự hỗ trợ tài chính của 
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chính phủ cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Năm 1974, Thụy Điển cho lập hạng mục 

bảo hiểm thất nghiệp thị trƣờng lao động không liên quan tới tổ chức công đoàn. 

Nhƣ vậy, ở Thụy Điển hình thành hai loại bảo hiểm, nhƣng trên thực tế, phần lớn 

ngƣời tham gia đều là thành viên công đoàn hoặc thành viên quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp liên quan tới công đoàn. Vì thế, về bản chất, bảo hiểm thất nghiệp ở Thụy 

Điển vẫn chỉ là một chế độ “Ghent”.  

Đến năm 1998, Thụy Điển đƣa ra luật bảo hiểm thất nghiệp mới, điều chỉnh 

hợp nhất luật bảo hiểm thất nghiệp năm 1935 và chính sách hỗ trợ tiền mặt thị 

trƣờng lao động. Luật hiện hành thể hiện rõ những đặc trƣng cơ bản của chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp Thụy Điển [118, tr.85]. Một là, bảo hiểm thất nghiệp gắn liền với 

chính sách thị trƣờng lao động tích cực. Ở các quốc gia khác, thông thƣờng, bảo 

hiểm thất nghiệp là một phần của chế độ bảo hiểm xã hội, nhƣng ở Thụy Điển, bảo 

hiểm thất nghiệp lại là một bộ phận hợp thành quan trọng của chính sách thị trƣờng 

lao động. Do vậy, nhiệm vụ mục tiêu của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này 

không phải coi ―hƣởng lợi từ thất nghiệp là số một‖ mà ―việc làm là số một‖. Hai là, 

lập ra các mức hƣởng bảo hiểm thất nghiệp khác nhau tùy vào tình hình của ngƣời 

thất nghiệp, đó là mức hƣởng bảo hiểm thất nghiệp liên quan tới thu nhập và mức 

hỗ trợ thất nghiệp cơ bản. Ba là, thực hiện cơ chế công đoàn quản lý bảo hiểm thất 

nghiệp, ngƣời lao động tự nguyện tham gia. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do công 

đoàn lập ra, chịu sự giám sát và hỗ trợ của Cục Bảo hiểm thất nghiệp. Do bảo hiểm 

thất nghiệp ở Thụy Điển thuộc tổ chức công đoàn, nên lợi nhuận của bảo hiểm thất 

nghiệp chủ yếu đƣợc hình thành từ thuế thu nhập và kinh phí do các thành viên 

công đoàn đóng. Trƣớc năm 1974, chủ sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm, 

nhƣng sau này vẫn phải đóng thuế tiền lƣơng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Do bảo hiểm thất nghiệp của Thụy Điển đi theo mô hình dân chủ xã hội, coi 

trọng sự công bằng và bình đẳng trong phân phối giữa các tầng lớp xã hội, việc làm 

đầy đủ là ƣu tiên hàng đầu, nên mức đãi ngộ rất lớn và điều kiện hƣởng đãi ngộ vô 

cùng dễ dàng. Trƣớc năm 1993, mức đãi ngộ lên tới 90% lƣơng cơ bản, từ tháng 7- 

1993, mức đãi ngộ đƣợc điều chỉnh còn 80% lƣơng cơ bản, nhƣng vẫn ở mức cao 

trên thế giới [118, tr.88]. Nhƣng hạn chế của mô hình bảo hiểm thất nghiệp dân chủ 

xã hội là ở chỗ, giống nhƣ hầu hết các nhà nƣớc phúc lợi khác, chính sự đãi ngộ cao 
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và chính sách thông thoáng đã tạo sức ỳ lớn đối với ngƣời lao động, làm giảm sức 

cạnh tranh của thị trƣờng lao động, đồng thời làm hao mòn năng lực lao động và 

mức độ đóng góp cho xã hội của ngƣời lao động. 

Nhìn chung, các mô hình nhà nƣớc phúc lợi ở phƣơng Tây đều mang đặc 

điểm chung là sự phóng khoáng trong chính sách chi tiêu cho phúc lợi xã hội và an 

sinh xã hội. Trong đó, bảo hiểm thất nghiệp cũng chịu ảnh hƣởng không nhỏ từ tƣ 

tƣởng đó. Sự rộng rãi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đem lại nhiều quyền 

lợi cho ngƣời thất nghiệp. Một mặt, đã củng cố thêm quyền lợi xã hội của ngƣời lao 

động, việc làm đƣợc đáp ứng đầy đủ, trợ cấp thất nghiệp và các dịch vụ phúc lợi 

đều đƣợc đáp ứng, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống an sinh xã hội và phát 

triển kinh tế xã hội khu vực châu Âu. Nhƣng mặt khác, khi châu Âu phải đối mặt 

với khủng hoảng dầu lửa thế giới vào những năm 1970, nền kinh tế gặp khó khăn, 

nhƣng những quốc gia này vẫn phải tiếp tục chi tiêu lớn cho các chính sách xã hội, 

bởi các lý do liên quan đến lợi ích của ngƣời dân từ hệ thống an sinh xã hội ngày 

càng mở rộng và những hậu quả xã hội của khủng hoảng kinh tế nhƣ vấn đề thất 

nghiệp [31, tr.39]. Thất nghiệp ở châu Âu diễn ra nghiêm trọng và không có biện 

pháp giải quyết hiệu quả đã gây áp lực lớn cho thị trƣờng lao động, việc làm và bảo 

hiểm thất nghiệp. Chính sự mở rộng chi tiêu cho an sinh xã hội những năm 1970- 

1980 đã tạo ra vô vàn khó khăn trong chính sách an sinh xã hội những năm 1990, 

mà ngƣời ta gọi là ―khủng hoảng nhà nƣớc phúc lợi‖ [31, tr.40].  

2.2.2. Mô hình bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

Mặc dù bảo hiểm thất nghiệp trong các mô hình nhà nƣớc phúc lợi của các 

nƣớc phƣơng Tây còn có hạn chế, nhƣng nó đã thành công và có sức lan tỏa ở nhiều 

nƣớc trên thế giới. Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc không hoàn toàn đi theo 

một mô hình nào kể trên mà đƣợc xây dựng trên cơ sở tham khảo và vận dụng có 

sáng tạo từ các mô hình bảo hiểm thất nghiệp ở phƣơng Tây và phù hợp với điều 

kiện trong nƣớc, đó là mô hình Chính phủ thị trƣờng xã hội, với vai trò ―thế chân 

kiềng‖ đối với bảo hiểm thất nghiệp thuộc về Chính phủ, thị trƣờng (gồm đóng góp 

của doanh nghiệp, ngƣời lao động) và xã hội (thể hiện ở đặc trƣng ―hài hòa‖, ―công 

bằng chính nghĩa‖ và sự tham gia của các tổ chức làm bảo hiểm các cấp). Trong mô 

hình này, chính phủ trở thành chỗ dựa chủ yếu để duy trì và bảo đảm sự vận hành 
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của chế độ thất nghiệp. Chính phủ đƣa ra những quy định pháp luật yêu cầu các tổ 

chức doanh nghiệp và ngƣời lao động bắt buộc phải tham gia. Nhà nƣớc đóng vai 

trò hỗ trợ phần thiếu hụt của quỹ nhằm trợ cấp thất nghiệp và thúc đẩy việc làm, 

giúp ngƣời thất nghiệp trở lại với thị trƣờng lao động, hòa nhập vào xã hội, giải 

quyết khó khăn trong cuộc sống, duy trì ổn định xã hội. Ngƣời lao động và ngƣời sử 

dụng lao động đóng góp vào quỹ bảo hiểm là chính. Các tổ chức làm bảo hiểm các 

cấp tham gia tổ chức, quản lý bảo hiểm thất nghiệp với tiêu chí bảo đảm công bằng 

về quyền lợi cho ngƣời tham gia. Mô hình này đã thể hiện sự kết hợp giữa vai trò 

của chính phủ với vai trò của thị trƣờng và xã hội. 

Mô hình Chính phủ thị trƣờng xã hội đƣợc coi là mô hình bảo hiểm thất 

nghiệp ―đặc sắc Trung Quốc‖ bởi nó mang màu sắc của chế độ hộ tịch hộ khẩu tồn 

tại lâu đời và mang dấu ấn của công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc từ năm 

1992 ở nƣớc này. Trước hết, đối tƣợng của bảo hiểm thất nghiệp là công nhân viên 

chức thuộc doanh nghiệp ở thành thị mà không bao gồm lao động nông thôn và lao 

động nông thôn ra thành phố làm việc. Điều này thể hiện rõ xu hƣớng phát triển 

nghiêng lệch, ƣu tiên đối tƣợng lao động có hộ khẩu thành thị trong chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp ở nƣớc này. Thứ hai, từ năm 1992, Trung Quốc xác định mục tiêu 

cải cách thể chế kinh tế là thiết lập nền kinh tế thị trƣờng XHCN, là bƣớc tiếp nối 

công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 ở nƣớc này. Khi đã xác định đƣờng lối 

kinh tế thị trƣờng cũng tức là Trung Quốc thừa nhận sự tồn tại thất nghiệp, coi đó là 

hiện tƣợng phổ biến trong nền kinh tế thị trƣờng. Do đó, Trung Quốc cũng xác định 

phải xây dựng các chế độ, chính sách liên quan nhƣ chế độ bảo hiểm thất nghiệp để 

bảo vệ ngƣời thất nghiệp. Để phù hợp với điều kiện kinh tế thị trƣờng, Trung Quốc 

bắt tay cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc. Với đặc trƣng của kinh tế thị trƣờng là tính 

cạnh tranh và đào thải mạnh mẽ, do vậy, công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc 

cũng đi theo tiêu chí đó. Cuộc cải cách đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhà nƣớc 

không đủ điều kiện và khả năng tồn tại phải tự đóng cửa, sáp nhập hoặc bị thôn tính, 

kéo theo hàng nghìn công nhân viên chức bị mất việc làm hoặc chờ sắp xếp lại công 

việc. Trong thời gian chờ đợi bố trí công việc, họ vẫn đƣợc coi là đối tƣợng của bảo 

hiểm thất nghiệp và hƣởng trợ cấp thất nghiệp. Đối tƣợng này ở Trung Quốc gọi là 

đối tƣợng thất nghiệp ―hạ cƣơng‖- nhằm chỉ công nhân viên chức mất việc làm và 
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thuộc diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp. Thực tiễn xây dựng và triển khai chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc cho thấy, mô hình Chính phủ thị trƣờng xã 

hội là mô hình nƣớc này đang tìm tòi, theo đuổi và định hình.  

*         * 

* 

 

* Tiểu kết chƣơng 2 

Thất nghiệp là một hiện tƣợng kinh tế xã hội phổ biến tại nhiều quốc gia xây 

dựng thể chế kinh tế thị trƣờng. Thất nghiệp không hoàn toàn nguy hiểm khi tồn tại 

với một tỉ lệ có thể chấp nhận đƣợc, đủ để điều chỉnh cho phù hợp các mối quan hệ 

giữa ngƣời lao động và chủ sử dụng lao động, giữa ngƣời lao động và tƣ liệu sản 

xuất, từ đó giúp cân đối cơ cấu phát triển kinh tế, phát huy thế mạnh và chống lãng 

phí nguồn lực lao động, tạo ra một thị trƣờng lao động hiệu quả. Tuy nhiên, cùng 

với sự biến đổi của các yếu tố chính trị và xã hội, kinh tế toàn cầu cũng có sự dao 

động và biến đổi thất thƣờng, minh chứng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần 

thứ nhất bắt đầu vào năm 1930. Xu hƣớng phát triển kinh tế không phải chỉ theo 

chiều hƣớng đi lên mà có sự lên xuống, tác động không nhỏ tới đời sống kinh tế xã 

hội, mà điển hình là hiện tƣợng thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng. Để hạ thấp tỉ 

lệ thất nghiệp và giúp đỡ những ngƣời mất việc làm ổn định cuộc sống, giảm ảnh 

hƣởng tiêu cực của thất nghiệp đến đời sống kinh tế xã hội, nhiều quốc gia trên thế 

giới, đi đầu là các quốc gia phƣơng Tây đã lựa chọn cách thức xây dựng chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp đƣợc xây dựng với tôn chỉ quyền lợi của 

ngƣời lao động là ƣu tiên số một, mục tiêu hành động là bảo đảm cuộc sống và thúc 

đẩy việc làm cho ngƣời thất nghiệp. 

Đến nay, bảo hiểm thất nghiệp ra đời đã hơn 100 năm nhƣng những nghiên 

cứu về bảo hiểm thất nghiệp chỉ thực sự bắt đầu khi thế giới rơi vào khủng hoảng 

kinh tế toàn cầu lần thứ nhất năm 1930, kinh tế toàn cầu suy thoái, thất nghiệp gia 

tăng. Các lý thuyết bảo hiểm thất nghiệp một mặt dựa trên những lý thuyết về thất 

nghiệp từ góc độ kinh tế học, mặt khác bổ sung và từng bƣớc hoàn thiện lý thuyết 

bảo hiểm thất nghiệp từ góc độ xã hội học. Việc phân tích, tìm hiểu bảo hiểm thất 

nghiệp từ nhiều góc độ nhằm mục đích thấy đƣợc mối liên quan giữa chế độ này đối 
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với các chiều cạnh cuộc sống, thể hiện vai trò không thể thiếu của bảo hiểm thất 

nghiệp đối với ngƣời lao động và đối với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội. 

Thực tiễn hình thành bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới nổi lên ba mô hình tiêu biểu 

của phƣơng Tây, bao gồm mô hình thị trƣờng xã hội, mô hình thị trƣờng tự do và 

mô hình dân chủ xã hội. Các mô hình này đều mang đặc điểm chung là sự phóng 

khoáng trong chính sách chi tiêu cho phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp cũng chịu ảnh hƣởng không nhỏ từ tƣ tƣởng đó. Trên cơ sở tham khảo 

và vận dụng có chọn lọc và sáng tạo những dòng tƣ tƣởng và kinh nghiệm thực tiễn 

xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của các mô hình nhà nƣớc phúc lợi phƣơng Tây, từ 

thực tiễn xây dựng và triển khai chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc cho 

thấy, nƣớc này đang theo đuổi và định hình mô hình bảo hiểm thất nghiệp Chính 

phủ thị trƣờng xã hội, là mô hình bảo hiểm thất nghiệp ―đặc sắc Trung Quốc‖.  
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CHƢƠNG 3 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM 

THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 1986- 2010 

3.1. CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC  

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc trải qua quá trình xây dựng và 

phát triển đầy khó khăn. Ra đời ngay sau ngày thành lập nƣớc CHND Trung Hoa, 

chỉ vài năm sau đó, manh nha của nó bị dập tắt bởi các luồng tƣ tƣởng không nhất 

quán, để rồi hơn 30 năm sau mới đƣợc hồi sinh. 

3.1.1. Giai đoạn xây dựng chế độ cứu trợ thất nghiệp (trƣớc năm 1986) 

Thời kỳ này, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc thực chất là chế độ 

cứu trợ thất nghiệp. Trƣớc ngày ra đời nƣớc CHND Trung Hoa tháng 10-1949, tình 

trạng thất nghiệp ở Trung Quốc vô cùng tồi tệ bởi hệ quả từ sự thống trị của chủ 

nghĩa đế quốc và tƣ bản quan liêu, tỉ lệ thất nghiệp ở con số kỷ lục là 23,6%, 

nghiêm trọng nhất ở 5 thành phố lớn là Thƣợng Hải, Nam Kinh, Vũ Hán, Quảng 

Châu, Trùng Khánh [110, tr.251]. Ngay sau khi thành lập nƣớc, kinh tế Trung Quốc 

rơi vào tình trạng hoang tàn bởi sự tháo chạy của các nhà tƣ bản nƣớc ngoài, các 

chính sách kinh tế, xã hội chƣa kịp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, chƣa 

có các biện pháp bảo hộ ngƣời lao động, vấn đề việc làm không có cách nào giải 

quyết. Trƣớc tình hình này, Trung Quốc chủ trƣơng ƣu tiên cứu trợ thất nghiệp để 

giải quyết vấn đề cứu đói cấp bách trƣớc mắt, sau đó mới giải quyết vấn đề việc làm 

bằng việc cấp phát 200 nghìn tấn lƣơng thực cứu đói [152, tr.66].  

Dƣới sự chỉ đạo của ĐCS Trung Quốc, nền kinh tế quốc dân trên đà phục hồi 

và giành thắng lợi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953- 1957). Chính phủ 

nƣớc này đã đƣa ra hàng loạt các chính sách, biện pháp giải quyết vấn đề việc làm, 

kết hợp chặt chẽ với cứu trợ thất nghiệp, nên tình hình thất nghiệp nhanh chóng có 

chuyển biến tích cực. Hơn nữa, suốt trong thời gian xây dựng thể chế kinh tế kế 

hoạch, Trung Quốc đã thực hiện chính sách ―bao trọn gói‖ đối với ngƣời lao động 
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[92, tr.117], tức là lo liệu hoàn toàn việc bố trí sắp xếp công ăn việc làm, phân 

phối thống nhất việc làm cho ngƣời lao động ở thành phố, ―giữ lại tiếp tục đảm 

nhiệm công việc‖ đối với nhân viên quân sự chế độ cũ; ―phân phối toàn bộ‖ đối 

với sinh viên tốt nghiệp đại học và trung học chuyên nghiệp; tiền lƣơng lao động 

theo tiêu chí ―lƣơng thấp, nhiều việc làm‖ [159, tr.41]. Do đó, đến đầu những năm 

1960, Trung Quốc tuyên bố, vấn đề thất nghiệp tồn tại trong thời kỳ dài của lịch 

sử đến đây đã đƣợc giải quyết hoàn toàn, theo đó, chế độ cứu trợ thất nghiệp cũng 

không có lý do tồn tại.  

Nhƣng sang giai đoạn 1960- 1980 của thế kỷ XX, tình hình thất nghiệp ở 

Trung Quốc lại có diễn biến nghiêm trọng. Thời gian này, để khắc phục hậu quả 

của phong trào “Đại nhảy vọt”, Trung Quốc đã tiến hành điều chỉnh mối quan hệ 

giữa công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn, áp dụng nhiều biện pháp 

thu hẹp các chiến tuyến xây dựng công nghiệp, cắt giảm công nhân ở thành thị, 

tình hình thất nghiệp có chiều hƣớng gia tăng. Thêm vào đó, nhiều thanh niên trí 

thức thành phố phải về nông thôn trong cuộc “Đại cách mạng văn hóa‖ (1966-

1976), nay đƣợc tập trung quay lại thành phố khiến cho tình trạng việc làm ở 

thành phố trở nên căng thẳng. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng tạo nên tình 

trạng thất nghiệp ở thành thị Trung Quốc lúc bấy giờ, đó là thất nghiệp nảy sinh 

trong quá trình cải cách thể chế kinh tế, mà trọng tâm là cải cách doanh nghiệp 

những năm 1980. Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc dẫn đến hệ lụy xã hội, 

đó là tình trạng thất nghiệp do xí nghiệp phá sản và tình trạng mất việc làm, chờ đào 

tạo lại của công nhân viên chức thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tập thể 

ở thành phố, mà ngƣời ta quen gọi là nhóm thất nghiệp ―hạ cƣơng‖. Đó là lý do 

buộc Trung Quốc phải có những điều chỉnh trong chính sách hỗ trợ giúp đỡ các đối 

tƣợng ―hạ cƣơng‖ và đào tạo lại để giúp họ tìm việc làm.  

Từ thực tiễn đó, tháng 12.1986, Chính phủ Trung Quốc ban hành 4 văn bản 

liên quan tới chế độ lao động, đó là “Quy định tạm thời về chế độ hợp đồng lao 

động đối với doanh nghiệp nhà nước”; “Quy định tạm thời về tuyển dụng lao động 

đối với doanh nghiệp nhà nước”; “Quy định tạm thời về thôi việc đối với lao động 

vi phạm kỷ luật trong doanh nghiệp nhà nước” và “Quy định tạm thời về bảo hiểm 

chờ việc đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước”. Mục đích chủ yếu 
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của việc ban hành những văn bản này là nhằm từng bƣớc loại bỏ những bất cập của 

chế độ lao động trƣớc đó, xóa sổ chế độ bao cấp, cơ chế việc làm suốt đời tồn tại 

trong chế độ cũ, xây dựng chế độ lao động mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh 

tế hàng hóa có kế hoạch XHCN.  

Từ ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn đầu thành lập nƣớc, chế độ cứu trợ thất 

nghiệp có thể đƣợc coi nhƣ một chế độ bảo hiểm thất nghiệp sớm nhất của Trung 

Quốc. Các quy định chính sách của chế độ cứu trợ thất nghiệp trong thời gian đầu 

thành lập nƣớc đƣợc coi là cơ sở ban đầu để hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

hiện đại ở nƣớc này. 

3.1.2. Giai đoạn hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp (1986-1999) 

Công cuộc cải cách doanh nghiệp ở Trung Quốc đƣợc tiến hành từ cải cách 

mở cửa song tỏ ra trì trệ khiến cho cơ sở vi mô của nền kinh tế tồn tại những khiếm 

khuyết nghiêm trọng, hạn chế vai trò của cơ chế thị trƣờng. Để đáp ứng yêu cầu cải 

cách doanh nghiệp nhà nƣớc, Trung Quốc đã cho ra đời “Luật phá sản doanh 

nghiệp” (thí điểm) vào năm 1986, cho phép những doanh nghiệp không còn khả 

năng sản xuất kinh doanh đƣợc phá sản theo quy định pháp luật [72, tr.15]. Từ đây, 

phá sản đƣợc coi là một hiện tƣợng kinh tế XHCN ở nƣớc này. Ngƣời ta bắt đầu 

nhận thấy rằng, khi doanh nghiệp phá sản thì ngƣời lao động sẽ mất việc, nếu không 

đƣợc đơn vị khác tiếp nhận thì họ sẽ thất nghiệp. Cùng với bƣớc tiến về cải cách thể 

chế kinh tế, phải thừa nhận một thực tế là Trung Quốc có tồn tại hiện tƣợng thất 

nghiệp và nhận thức này không thể dựa theo lý luận truyền thống giáo điều trƣớc 

đây. Bảo đảm nhƣ thế nào cho số lƣợng ngƣời thất nghiệp ngày càng lớn là yêu cầu 

đòi hỏi Trung Quốc phải hình thành chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nhƣ vậy, sau 30 

năm kể từ khi chấm dứt thực hiện chế độ cứu trợ thất nghiệp (1956), chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc bắt đầu hồi sinh bằng việc ra đời chế độ bảo hiểm 

chờ việc trong doanh nghiệp nhà nƣớc năm 1986. 

Ngày 12-7-1986, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Quy định tạm thời về 

bảo hiểm chờ việc đối với công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước” (gọi tắt là 

Quy định năm 1986), xây dựng khung cơ bản về chế độ bảo hiểm chờ việc cho công 

nhân viên chức doanh nghiệp nhà nƣớc trên toàn quốc. Lúc bấy giờ, những tranh 

luận gay gắt về việc có tồn tại hay không vấn đề thất nghiệp trong chế độ XHCN 
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vẫn kéo dài, vì thế Quy định năm 1986 tránh dùng khái niệm ―thất nghiệp‖, mà 

dùng từ ―chờ việc‖ để thể hiện vấn đề thất nghiệp ở Trung Quốc [152, tr.76].  

Mục đích xây dựng chế độ bảo hiểm chờ việc là để đáp ứng yêu cầu cải cách 

chế độ lao động, thúc đẩy chuyển dịch hợp lý lao động và bảo đảm cho nhân viên 

của doanh nghiệp nhà nƣớc có cuộc sống ổn định trong thời gian chờ việc. Theo 

thống kê, đến cuối năm 1992, Trung Quốc có 476.000 đơn vị tham gia bảo hiểm chờ 

việc, số công nhân viên chức thuộc doanh nghiệp quốc hữu tham gia là 74,4 triệu 

ngƣời, chiếm 95% trong tổng số công nhân viên chức trên toàn quốc; bảo hiểm chờ 

việc xây dựng hơn 2100 tổ chức quản lý chuyên nghiệp; sử dụng quỹ bảo hiểm chờ 

việc để xây dựng hơn 750 cơ sở bồi dƣỡng việc làm và hơn 400 cơ sở tự kiếm sống; 

quỹ chi khoảng 92 triệu NDT cho sắp xếp việc làm cho lao động dôi dƣ của doanh 

nghiệp và phát triển dịch vụ việc làm của doanh nghiệp [152, tr.78]. 

Nhƣng Quy định năm 1986 cũng bộc lộ nhiều mặt hạn chế nhƣ phạm vi áp 

dụng hẹp, chỉ giới hạn trong doanh nghiệp nhà nƣớc, do đó chƣa phù hợp với việc 

đi sâu cải cách thể chế kinh tế, nhu cầu thực tế xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng 

và chuyển đổi cơ chế kinh doanh của doanh nghiệp; mức bảo đảm thấp, khả năng 

bảo đảm yếu, khó duy trì đƣợc đời sống cơ bản của ngƣời lao động; chƣa công khai 

thừa nhận thất nghiệp, coi thất nghiệp là chờ việc, coi quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 

quỹ cứu trợ thất nghiệp… Dù sao, Quy định năm 1986 vẫn đƣợc coi là quy định 

pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp đầu tiên trong lịch sử nƣớc CHND Trung Hoa, là 

bƣớc đi đầu tiên trên con đƣờng thừa nhận thất nghiệp, là cơ sở quan trọng cho sự 

phát triển và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp sau này ở Trung Quốc. 

Trong bối cảnh Trung Quốc bắt tay xây dựng nền kinh tế thị trƣờng XHCN 

vào năm 1992, tình hình thất nghiệp ở nƣớc này có nhiều biến chuyển theo hƣớng 

đa dạng về hình thức, áp lực việc làm trở nên căng thẳng do sự cạnh tranh mạnh mẽ 

của kinh tế thị trƣờng. Số ngƣời thất nghiệp ở thành thị liên tục tăng, từ năm 1986- 

1993, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký tăng từ 2,0% lên 2,6%, đánh dấu sự tăng trở lại của 

tình hình thất nghiệp kể từ khi cải cách mở cửa năm 1978
2[59; 63, tr.740]. Bên 

cạnh đó, nhóm thất nghiệp là lao động mất việc làm (nhóm hạ cƣơng) xuất hiện 

                                                 
2
 Giai đoạn 1978- 1986, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký ở thành thị giảm từ 5,3% xuống còn 2,0%. 
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ngày càng nhiều trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc. Trong doanh 

nghiệp nhà nƣớc trƣớc đây, chủ nghĩa bình quân là nguyên tắc chủ yếu của chế độ 

lao động, nhân sự và phân phối. Điều này không có lợi cho việc phát huy tính tích 

cực trong lao động của ngƣời lao động, thiếu cơ chế khuyến khích, dẫn tới hiệu suất 

của doanh nghiệp nhà nƣớc bị  giảm sút, sản phẩm lỗi thời, nhân viên dƣ thừa. Khi 

thực hiện cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc, chế độ lao động, nhân sự và phân phối 

của doanh nghiệp sẽ bƣớc vào cơ chế cạnh tranh, buộc doanh nghiệp muốn tồn tại 

và phát triển phải tiến hành tinh giảm biên chế, cắt giảm nhân viên dôi dƣ, nâng cao 

hiệu quả lao động sản xuất và thúc đẩy tính tích cực lao động của ngƣời lao động. 

Từ năm 1993- 1999 là giai đoạn Trung Quốc tiến hành cải cách sâu rộng doanh 

nghiệp nhà nƣớc với việc xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại, là khâu then chốt 

của cải cách thể chế kinh tế. Để đạt đƣợc mục tiêu xây dựng chế độ doanh nghiệp 

hiện đại, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải tạo, sáp nhập, phân 

loại doanh nghiệp. Tháng 11- 1994, Trung Quốc tiến hành công tác thí điểm nhằm 

điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp trên bốn khía cạnh là 

―tăng vốn, cải tạo, phân tách, phá sản‖. Chẳng hạn nhƣ về khía cạnh ―phân tách‖, áp 

dụng các biện pháp xã hội nhƣ phát triển ngành dịch vụ, nghỉ hƣu sớm, đào tạo 

nghề cho lao động mất việc, phân tách trực tiếp ra xã hội. Nhƣ ngành than khoáng 

sản trong 3 năm đã cắt giảm khoảng 550 nghìn lao động dôi dƣ [196, tr. 680]. Từ 

năm 1995, nƣớc này đã thí điểm chế  độ doanh nghiệp hiện đại ở 100 doanh nghiệp 

trên toàn quốc với nội dung là cải cách chế độ công tác của lãnh đạo và nhân viên 

doanh nghiệp. Về khía cạnh ―sáp nhập, phá sản‖, xây dựng cơ chế giữ lại doanh 

nghiệp tốt loại thải doanh nghiệp yếu kém, tiến tới điều chỉnh cơ cấu. Trong hai 

năm 1996 và 1997, số doanh nghiệp bị sáp nhập là 1192 và 1022, số doanh nghiệp 

phá sản là 1099 và 675 [197, tr. 680, 707]. Cùng với việc đi sâu cải cách mở cửa, 

việc cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc đứng trƣớc vấn đề dƣ thừa số lƣợng nhân viên 

tích luỹ trong thời kỳ dài từ thể chế kinh tế kế hoạch. Từ năm 1978-1996, số việc 

làm trong doanh nghiệp nhà nƣớc giảm từ 78% xuống 64%, tức là khoảng 25 triệu 

lao động dôi dƣ bị cắt giảm [110, tr. 263], gây áp lực lớn cho Trung Quốc trong việc 

bố trí việc làm và giải quyết chế độ. Chính vì thế, chính phủ Trung Quốc đã đƣa ra 

nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng lao động dôi dƣ. Một mặt, chính phủ tìm 
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mọi cách thay đổi quan niệm ―nhà nƣớc XHCN không bao giờ xuất hiện tình trạng 

thất nghiệp‖, ―ngƣời lao động không có việc làm không phải là thất nghiệp, chỉ là 

đợi việc tạm thời‖ của ngƣời lao động nhằm giúp ngƣời lao động tích cực chủ động 

tìm việc làm, mặt khác, áp dụng các biện pháp tích cực, bao gồm xây dựng và kiện 

toàn hệ thống bảo hiểm xã hội, yêu cầu các doanh nghiệp phải mua các loại bảo 

hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động nhằm hỗ trợ cho 

ngƣời lao động khi mất việc làm.  

Từ thực tiễn đó, Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

bằng việc chính thức ban hành “Quy định về bảo hiểm chờ việc đối với công nhân 

viên chức doanh nghiệp nhà nước” vào tháng 4- 1993 (gọi tắt là Quy định năm 

1993). Quy định năm 1993 vẫn dùng từ ―chờ việc‖, cho thấy thời kỳ đầu thập niên 

90 của thế kỷ XX, tranh luận lý luận thất nghiệp vẫn chƣa chấm dứt. So với Quy 

định năm 1986, Quy định năm 1993 đã có sự điều chỉnh và bổ sung nhiều nội 

dung phù hợp với yêu cầu cải cách kinh tế thị trƣờng và cải cách doanh nghiệp 

nhà nƣớc ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Quy định đã mở rộng phạm vi bảo đảm, duy 

trì kênh đóng góp cho quỹ là doanh nghiệp nhà nƣớc, điều chỉnh phƣơng thức sử 

dụng quỹ bảo hiểm nhằm nâng cao tính an toàn và tính nghiêm túc của quỹ, xây 

dựng cơ  chế dự trù tổng thể cho quỹ bảo hiểm chờ việc ở cấp thành phố và huyện, 

điều chỉnh quy định về điều kiện hƣởng và mức hƣởng tiền cứu trợ chờ việc ,..... 

[194, tr. 258-259]. 

Việc từng bƣớc mở rộng và đổi mới phƣơng thức hoạt động của bảo hiểm 

thất nghiệp đã phát huy vai trò thúc đẩy việc làm, tạo mạng lƣới an toàn xã hội, góp 

phần duy trì ổn định xã hội. Từ năm 1986- 1996, tổ chức bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc đã giúp đỡ hơn 5 triệu ngƣời có việc làm mới, trong đó tỉ lệ tạo việc làm 

cho nhân viên hƣởng trợ cấp là trên 54% [219].  Đến cuối năm 1997, số viên chức 

đang công tác tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 83,33 triệu ngƣời [152, tr.83]. 

Nhƣng do chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc hình thành muộn, đặc biệt 

nƣớc này vẫn đang ở vào thời kỳ chuyển đổi từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể 

chế kinh tế thị trƣờng, trong đời sống kinh tế xã hội xuất hiện nhiều vấn đề mới mà 

Quy định năm 1993 chƣa thể giải quyết. Đó là, Quy định năm 1993 chƣa thể đáp 

ứng đủ yêu cầu của cải cách thể chế kinh tế, phạm vi thực hiện chỉ phù hợp với 
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doanh nghiệp nhà nƣớc mà chƣa tính đến các loại hình doanh nghiệp khác, cơ quan 

đơn vị sự nghiệp và đoàn thể xã hội, vẫn coi thất nghiệp là chờ việc, coi tiền bảo 

hiểm thất nghiệp là tiền cứu trợ chờ việc. Mặt khác, nguồn quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp là đơn nhất, chủ yếu dựa vào sự đóng góp của doanh nghiệp, không có cơ 

chế đóng góp của cá nhân, nên không thể làm chuyển biến nhận thức về rủi ro thất 

nghiệp của ngƣời lao động.... Điều đó cho thấy bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

bộc lộ sự non yếu trong giai đoạn đầu hình thành, buộc nƣớc này phải từng bƣớc 

điều chỉnh để chế độ này phát huy tối đa vai trò bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động và 

là công cụ hữu hiệu của thể chế kinh tế thị trƣờng XHCN.  

Có thể nói, sự ra đời bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc là tất yếu, phù hợp 

với trào lƣu phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới và có ý nghĩa to lớn đối với 

sự phát triển của nƣớc này. Bởi lẽ, thứ nhất, sự ra đời chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc cho thấy sự đổi mới trong nhận thức của ĐCS Trung Quốc về quan 

điểm phát triển, đã ―giải phóng tƣ tƣởng, thực sự cầu thị‖, chuyển từ ―lấy kinh tế 

làm trung tâm‖ sang ―phát triển kinh tế, bƣớc đầu quan tâm tới công bằng xã hội‖, 

trong đó, vấn đề an sinh xã hội cho ngƣời dân đƣợc đƣa lên hàng đầu. Thứ hai, sự ra 

đời của chế độ này có tác dụng bổ sung và từng bƣớc hoàn thiện hệ thống an sinh xã 

hội ở nƣớc này. Thứ ba, bảo hiểm thất nghiệp với tƣ cách là một khâu quan trọng 

của cơ chế thị trƣờng định hƣớng việc làm, sự ra đời của chế độ này là điều kiện 

thuận lợi giúp chế độ lao động và việc làm ở Trung Quốc chuyển dịch nhanh chóng 

từ thể chế kinh tế kế hoạch sang thể chế kinh tế thị trƣờng. Thứ tư, là một quốc gia 

đang phát triển lớn nhất trên thế giới, Trung Quốc đang từng bƣớc xây dựng hình 

ảnh một quốc gia kiểu mẫu về mô hình phát triển không chỉ đối với các quốc gia 

theo thể chế XHCN, mà đối với hầu khắp các quốc gia đang phát triển trên thế giới, 

vì thế, nâng cao mức sống ngƣời dân và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đƣợc coi 

là điều kiện không thể thiếu. Thứ năm, sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp còn 

chứng tỏ, nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái kinh tế 

do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm 1980 và đang trên 

đà phát triển, nhu cầu xây dựng bảo hiểm thất nghiệp là cần thiết. 
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3.1.3. Giai đoạn cải cách và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

(1999-2010) 

3.1.3.1. Tình hình thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1999- 2010  

Thời điểm này, nền kinh tế Trung Quốc đã thực hiện ―hạ cánh an toàn‖, đạt 

mục tiêu kinh tế ―tăng trƣởng cao‖ và ―lạm phát thấp‖ [213]. Nhƣng tỉ lệ thất 

nghiệp với tƣ cách là một trong ba chỉ tiêu (gồm tỉ lệ tăng trƣởng, tỉ lệ lạm phát, tỉ 

lệ thất nghiệp) quyết định đến sự vận hành của nền kinh tế vĩ mô lại tăng rõ rệt. Tỉ 

lệ thất nghiệp gia tăng bởi:  

Thứ nhất, tỉ lệ thất nghiệp ở thành phố tăng mạnh. Nếu giai đoạn 1993- 1999, 

tỉ lệ thất nghiệp đăng ký có tăng nhƣng không cao, từ 2,6% lên 3,1% thì bắt đầu từ 

năm 1999- 2010, tỉ lệ này có dấu hiệu tăng mạnh, từ 3,1% lên 4,1%, tăng 1%. Số 

ngƣời thất nghiệp cũng tăng từ 5,75 triệu lên 9,08 triệu ngƣời (bảng 3.1).  

Bảng 3.1. Mức độ gia tăng số ngƣời thất nghiệp đăng ký và tỉ lệ  

thất nghiệp đăng ký ở thành thị Trung Quốc giai đoạn 1999- 2010 

                                                                                         

Năm 

Số ngƣời thất nghiệp đăng ký 

(1.000 ngƣời) 

Tỉ lệ thất nghiệp đăng ký 

(%) 

1999 5750 3,1 

2000 5950 3,1 

2001 6810 3,6 

2002 7700 4,0 

2003 8000 4,3 

2004 8270 4,2 

2005 8390 4,2 

2006 8470 4,1 

2007 8300 4,0 

2008 8860 4,2 

2009 9210 4,3 

2010 9080 4,1 

Nguồn: [203] 
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Số liệu kể trên hoàn toàn chỉ là số ngƣời thất nghiệp đăng ký, chƣa bao gồm 

ngƣời thất nghiệp không đăng ký, ngƣời mất việc làm, nông dân ra thành phố làm 

thuê bị thất nghiệp, sinh viên tốt nghiệp chƣa tìm đƣợc việc làm. Theo đánh giá của 

các tổ chức nghiên cứu trong nƣớc và của các chuyên gia thuộc Ngân hàng thế giới, 

nếu tính cả những đối tƣợng kể trên thì tỉ lệ thất nghiệp thực tế ở thành thị Trung 

Quốc phải ở mức khoảng 8-10% [105, tr.125-126]. 

Thứ hai, lao động dƣ thừa ở nông thôn tăng nhanh. Lao động nông thôn 

chuyển dịch sang ngành phi nông nghiệp và tiến vào thành phố ngày một lớn do tỷ 

trọng công nghiệp và dịch vụ gia tăng, nhu cầu lao động trong nông nghiệp giảm. 

Trong khi đó, khả năng thu hút lao động của xí nghiệp hƣơng trấn không mạnh bởi 

năng lực và nguồn vốn có hạn và thiếu sự đầu tƣ của chính quyền. Năm 2002, lực 

lƣợng lao động nông thôn là khoảng 490 triệu ngƣời, chiếm gần 2/3 dân số nông 

thôn, nhƣng có tới trên 150 triệu ngƣời không có việc làm [10, tr.29], chiếm gần 1/3 

số lao động nông thôn. Đến năm 2011, tuy dân số nông thôn giảm, thậm chí còn 

thấp hơn dân số thành thị, chiếm 48,73% tổng dân số toàn quốc do quá trình đô thị 

hoá, nhƣng lực lƣợng lao động nông thôn lại tăng không giảm, đạt 480 triệu ngƣời, 

chiếm xấp xỉ 3/4 dân số nông thôn. Trong số 480 triệu này thì đã có 250 triệu lao 

động xin việc ở thành phố, còn lại 230 triệu lao động ở nông thôn. Nếu tính chi li 

phân bổ lao động nông thôn vào các ngành nghề nông lâm ngƣ nghiệp, doanh 

nghiệp hƣơng trấn, hộ công thƣơng cá thể… thì số lao động dƣ thừa vẫn còn 

khoảng 150 triệu ngƣời [208]. Lao động nông thôn tiến vào thành phố tìm việc làm 

với số lƣợng lớn đã tạo ra sức ép về việc làm ở thành phố. 

Thứ ba, số ngƣời đến tuổi lao động gia tăng. Cùng với tốc độ gia tăng dân số, 

số ngƣời trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc cũng tăng theo. Từ năm 2003, tổng 

số ngƣời trong độ tuổi lao động trên toàn quốc tăng mới 50,47 triệu ngƣời, trung 

bình mỗi năm tăng mới khoảng 13 triệu ngƣời [201]. Bên cạnh đó, quá trình cải 

cách doanh nghiệp nhà nƣớc khiến cho số lƣợng công nhân bị sa thải rất lớn với số 

lƣợng 35 triệu từ năm 1998 – 2005 [23, tr.14]. Mỗi năm có khoảng 6 triệu sinh viên 

tốt nghiệp đang chờ việc làm, mà tỉ lệ làm việc lần đầu chỉ đạt khoảng 68%. Ngoài 

ra, mỗi năm Trung Quốc có hơn 300 nghìn quân nhân xuất ngũ ở thành thị chƣa 

đƣợc sắp xếp việc làm khi thực hiện tinh giảm [222]. 
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Thứ tư, thất nghiệp phân bổ không đồng đều và có sự khác biệt lớn giữa các 

khu vực ở Trung Quốc. Chiến lƣợc ƣu tiên phát triển miền Đông đã thúc đẩy nhu 

cầu việc làm ở khu vực này, tiếp nhận khối lƣợng lớn lao động dôi dƣ từ các vùng 

nông thôn thuộc miền Trung và miền Tây, nên tỉ lệ thất nghiệp đăng ký của miền 

Đông thấp. Hiện tỉ lệ thất nghiệp đăng ký ở Bắc Kinh, Hải Nam, Thƣợng Hải, Thiên 

Tân, Quảng Đông chỉ lần lƣợt là 1,4%; 1,7%; 3,5%; 3,6%, 2,5%. Còn khu vực miền 

Trung và miền Tây do thiếu sự đầu tƣ của chính quyền nên khó tạo ra nhu cầu việc 

làm hiệu quả, mâu thuẫn cung lớn hơn cầu về lao động nổi bật, tỉ lệ thất nghiệp cao 

hơn miền Đông. Chẳng hạn, ở Hắc Long Giang, Hà Bắc, Hà Nam, Ninh Hạ, tỉ lệ 

thất nghiệp đăng ký cao, lần lƣợt đạt 4,1%; 4,1%; 4,2%; 4,2% [204]. Tình trạng mất 

cân đối về tỉ lệ thất nghiệp giữa các vùng miền gây nhiều khó khăn trong việc áp 

dụng thống nhất các quy định bảo hiểm thất nghiệp. 

Thứ năm, hình thức việc làm tự do ngày càng nở rộ do quan niệm về cuộc 

sống và việc làm của ngƣời lao động thay đổi, trở thành kênh quan trọng để giải 

quyết vấn đề việc làm. Rất khó có con số chính xác thống kê số lƣợng ngƣời làm 

việc tự do ở Trung Quốc, nhƣng theo một số liệu nghiên cứu từ năm 2005 cho thấy, 

quy mô việc làm tự do ở nƣớc này đã chiếm khoảng 20% - 41% tổng số việc làm ở 

thành thị [210]. Tuy nhiên, nhóm lao động làm việc tự do này lại không nằm trong 

diện bao phủ của chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Nhìn chung, áp lực về việc làm ở Trung Quốc chƣa có xu hƣớng giảm. Mỗi 

năm, Trung Quốc có hơn 10 triệu ngƣời thất nghiệp cần việc làm, lao động mới cần 

việc làm ở thành thị tăng thêm 13 triệu, số lao động nông thôn chuyển dịch ra thành 

phố khoảng 15-20 triệu. Trong khi đó, sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, mức 

tăng GDP bình quân hàng năm luôn duy trì ở hai con số (tức là trên 10%) nhƣng 

cũng chỉ giải quyết đƣợc khoảng 12 triệu việc làm, trong khi nguồn cung ứng lao 

động quá lớn. Vấn đề đặt ra cho bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc không chỉ giải 

bài toán về việc làm mà còn là vấn đề đối xử nhƣ thế nào đối với ngƣời thất nghiệp. 

3.1.3.2. Xây dựng khung cơ bản của chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành 

Việc Trung Quốc sử dụng khái niệm ―chờ việc‖ trong suốt thời gian từ năm 

1986- 1998 đã không còn phù hợp với nội hàm ―thất nghiệp‖ mà quốc tế thƣờng sử 

dụng khi nƣớc này thực hiện cải cách mở cửa, xây dựng kinh tế thị trƣờng XHCN 
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và hội nhập vào môi trƣờng quốc tế. Mặt khác, năm 1998 là năm then chốt Trung 

Quốc đẩy nhanh cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc, nhận thức trong xã hội về vấn đề 

thất nghiệp đã đƣợc nâng cao. Ngƣời ta thấy rằng, trong môi trƣờng kinh tế thị 

trƣờng XHCN, thất nghiệp là điều không thể né tránh, là hiện tƣợng xã hội hoàn 

toàn bình thƣờng khi nƣớc này thực hiện cải cách doanh nghiệp. Cũng trong thời 

gian này, tình hình thất nghiệp ở Trung Quốc vẫn chƣa có chiều hạ nhiệt. Những 

vấn đề trên đặt bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc trƣớc nhiệm vụ phải cải cách 

để phù hợp với tình hình mới. Tháng 1-1999, Quốc vụ viện đã ban hành “Quy định 

bảo hiểm thất nghiệp” (gọi tắt là Quy định năm 1999) [223]. Sự ra đời Quy định 

năm 1999 là bƣớc ngoặt để Trung Quốc xác lập khung cơ bản của chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp hiện hành. Quy định lần đầu tiên xác định ―bảo hiểm chờ việc‖ trƣớc 

đây giờ gọi đúng là ―bảo hiểm thất nghiệp‖ và có nhiều điểm tiến bộ hơn Quy định 

năm 1993.  

Một là, phạm vi áp dụng bảo hiểm thất nghiệp mở rộng tới mọi đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp ở thành thị và công nhân viên chức đơn vị đó [223]. Việc làm 

này có lợi cho quá trình chuyển dịch và phân bổ hợp lý nguồn lao động giữa các 

đơn vị không cùng chế độ sở hữu, đồng thời cũng mở rộng nguồn quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp, tăng khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giúp các đơn vị sự 

nghiệp thúc đẩy chế độ sử dụng lao động và giúp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho 

nhân viên đơn vị sự nghiệp. Đây là yêu cầu để xây dựng cơ chế việc làm theo định 

hƣớng thị trƣờng và xây dựng thể chế kinh tế thị trƣờng XHCN.  

Hai là, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc tập trung từ bốn nguồn thay vì ba nguồn 

trƣớc đây, gồm phí bảo hiểm thất nghiệp là nguồn thu chính của quỹ, do đơn vị và 

cá nhân nộp; hỗ trợ tài chính của chính phủ; lợi tức quỹ; các loại quỹ khác, chủ yếu 

là tiền thu sau của các đơn vị nộp phí không đúng kỳ hạn [223]. Đã xác lập cơ chế 

phân chia đóng góp bao gồm cá nhân ngƣời lao động và doanh nghiệp, thay vì trƣớc 

đây doanh nghiệp phải gánh vác hoàn toàn, với sự hỗ trợ của tài chính địa phƣơng. 

Mức đóng của doanh nghiệp đã nâng cao ở mức 2% từ tổng lƣơng, đơn vị sự nghiệp 

là 1%; viên chức của doanh nghiệp nộp 1%, viên chức của đơn vị sự nghiệp nộp 

0,5%, phần còn lại do ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ. Nhƣ vậy, nguồn quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp đã chuyển từ việc doanh nghiệp gánh vác hoàn toàn sang cơ chế ―ba 
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nhà‖ là nhà nƣớc, doanh nghiệp và ngƣời lao động cùng gánh vác. Việc quy định 

ngƣời lao động gánh vác nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm là một sự thay đổi quan trọng 

trong nhận thức của Trung Quốc, thể hiện nguyên tắc kết hợp giữa nghĩa vụ và 

quyền lợi của ngƣời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, phù hợp với quy luật 

phổ biến của chế độ này và thích ứng với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng. Ngoài 

ra, việc tăng tỉ lệ đóng góp cho quỹ giúp bảo hiểm thất nghiệp vận hành một cách an 

toàn, giảm nguy cơ ―thu không đủ chi‖, tạo cơ sở vững chắc để doanh nghiệp đi sâu 

cải cách, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trƣờng và hạn chế rủi ro thất nghiệp. Tuy 

nhiên, nguồn quỹ vẫn tập trung chủ yếu từ doanh nghiệp, ngƣời lao động và sự hỗ 

trợ của ngân sách nhà nƣớc, không khuyến khích đƣợc các kênh đầu tƣ từ xã hội. 

Đó cũng là mặt hạn chế của mô hình bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ thị trƣờng xã 

hội ở Trung Quốc. 

Ba là, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội và mức sống thực tế của 

ngƣời dân ở mỗi vùng miền, mức cấp phát tiền bảo hiểm thất nghiệp đƣợc điều 

chỉnh thấp hơn mức lƣơng tối thiểu của khu vực đó và cao hơn mức sống tối thiểu 

của ngƣời dân thành phố, mức cụ thể do tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc quy 

định. Để khuyến khích ngƣời thất nghiệp nhanh chóng tìm việc làm và giúp đỡ họ 

khi gặp ốm đau bệnh tật trong thời gian thất nghiệp, Quy định năm 1999 xác định 

mức hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp và tiền trợ cấp khám chữa bệnh. Quy định nêu 

rõ, trong thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp nếu tìm đƣợc việc 

làm sau đó lại thất nghiệp, thì thời hạn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp có thể đƣợc tính 

gộp với thời hạn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp lần trƣớc chƣa lĩnh, thời gian hƣởng 

tối đa không quá 24 tháng.  

Bốn là, chức năng cơ bản của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc từng bƣớc hoàn 

thiện. Chức năng đầu tiên là bảo đảm đời sống cơ bản cho nhân viên thất nghiệp, 

chủ yếu bằng cấp phát tiền bảo hiểm thất nghiệp. Chức năng thứ hai là lập các tổ 

chức bồi dƣỡng và giới thiệu việc làm hoặc trợ cấp cho ngƣời đƣợc tiếp nhận để 

bồi dƣỡng và giới thiệu việc làm nhằm giúp họ tìm đƣợc việc làm mới, giảm 

gánh nặng về kinh tế cho ngƣời thất nghiệp.  

Năm là, xác định bảo hiểm thất nghiệp thực hiện dự trù kinh phí cấp thành 

phố ở thành phố trực thuộc và khu dân cƣ, đồng thời xây dựng quỹ điều tiết bảo 



 

 

69 

 

hiểm thất nghiệp ở tỉnh, khu tự trị. Tiền điều tiết bảo hiểm thất nghiệp là cơ số phí 

bảo hiểm thất nghiệp do khu vực dự toán thu theo quy định pháp luật, tỉ lệ dự toán 

đƣợc chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị quy định. Khi quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

của khu vực dự toán không đủ sử dụng thì sẽ điều chỉnh số tiền điều tiết bảo hiểm 

thất nghiệp và tài chính địa phƣơng sẽ cấp bổ sung. Nhƣ vậy, việc dự trù kinh phí 

cấp thành phố và xây dựng quỹ điều tiết vừa giúp ngƣời lao động phân tán rủi ro 

thất nghiệp, vừa giúp quỹ bảo hiểm thất nghiệp phát huy vai trò của bảo hiểm thất 

nghiệp trong phạm vi rộng hơn. 

Có thể thấy, việc ban hành và thực hiện “Quy định bảo hiểm thất nghiệp” 

năm 1999 cho thấy sự đổi mới trong nhận thức của Trung Quốc về vấn đề thất 

nghiệp và vai trò của bảo hiểm thất nghiệp đối với ngƣời lao động và xã hội. Từ 

một chế độ chỉ đƣợc thực hiện bó hẹp trong phạm vi doanh nghiệp, do doanh 

nghiệp lo liệu hoàn toàn, ngƣời lao động không phải đóng góp, nay chuyển sang 

cơ chế ―xã hội dự trù kinh phí‖, thể hiện trách nhiệm và quyền lợi của ngƣời lao 

động khi tham gia đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng chính là 

biểu hiện của tính hài hòa, công bằng trong mô hình bảo hiểm thất nghiệp Chính 

phủ thị trƣờng xã hội. Tuy Quy định năm 1999 chƣa thực sự hoàn thiện nhƣng đã 

mang đầy đủ nội dung cần thiết của một chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện đại, 

từng bƣớc đáp ứng nhu cầu chính đáng của ngƣời lao động và doanh nghiệp, đáp 

ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng ở Trung Quốc. 

3.1.3.3. Các biện pháp cải cách và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp     

Cũng trong thời gian này, để thực hiện cơ chế việc làm theo định hƣớng thị 

trƣờng đối với ngƣời mất việc làm thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc, tháng 6-1999, Bộ 

Lao động và an sinh xã hội Trung Quốc mở cuộc hội thảo bàn về xây dựng thị 

trƣờng lao động toàn quốc, đề xuất chiến lƣợc ―ba bƣớc‖ nhằm đƣa ngƣời lao động 

bị doanh nghiệp cắt giảm từ hai trạng thái mất việc và thất nghiệp quy về một dạng 

là thất nghiệp và cạnh tranh bình đẳng trên thị trƣờng việc làm. Bƣớc một là ―cùng 

chuyển đổi‖, vừa đƣa ngƣời mất việc vào trung tâm dịch vụ việc làm, vừa thúc đẩy 

triển khai thí điểm chuyển chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu của nhân viên mất 

việc vào bảo hiểm thất nghiệp. Bƣớc hai là ―hƣớng nhập‖, chuyển hƣớng sang giải 

quyết vấn đề nhân viên bị tinh giảm trong giai đoạn mới không muốn vào các trung 
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tâm dịch vụ việc làm, muốn chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp và 

muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trực tiếp tìm việc làm từ thị trƣờng lao động. 

Bƣớc ba là ―hợp nhất‖, sau khi toàn bộ nhân viên mất việc ra khỏi trung tâm dịch vụ 

việc làm, các trung tâm này coi nhƣ hoàn thành nhiệm vụ và không còn giá trị. Việc 

đƣa chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu của lao động mất việc thuộc doanh nghiệp 

nhà nƣớc vào bảo hiểm thất nghiệp nhằm xóa bỏ khái niệm ―ngƣời mất việc‖, coi 

họ đều là ngƣời thất nghiệp để hƣởng các chính sách đãi ngộ của bảo hiểm thất 

nghiệp. Việc đề ra chiến lƣợc ―ba bƣớc‖ cho thấy Chính phủ Trung Quốc suy xét 

hết sức thận trọng và kỹ lƣỡng để có sự điều chỉnh hợp lý, tránh làm tổn thƣơng và 

có sự bù đắp đối với nhóm ―hạ cƣơng‖ này. Bởi họ có đóng góp không nhỏ trong 

công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, và cũng vì cải cách mở cửa, họ phải chấp 

nhận cảnh mất việc hoặc chờ sắp xếp việc làm khi nƣớc này tiến hành cải cách 

doanh nghiệp, cắt giảm nhân viên dôi dƣ. 

Mặt khác, để ứng phó với những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế 

giới năm 2008 đối với tình hình việc làm, ổn định cục diện việc làm trong nƣớc và 

giúp đỡ doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn, tháng 12.2008, đƣợc sự 

đồng ý của Quốc vụ viện, Bộ nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc cùng 

với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế quốc gia phối hợp đƣa ra “Thông báo về các vấn 

đề liên quan tới áp dụng các biện pháp tích cực giảm nhẹ gánh nặng cho doanh 

nghiệp và ổn định cục diện việc làm” (số 117). Trên cơ sở đó, một số địa phƣơng đã 

tích cực tìm tòi nhiều biện pháp chính sách phù hợp với tình hình thực tế khu vực. 

Nhƣ thành phố Quảng Châu dựa vào thực tế tồn quỹ lớn, đã giảm mức phí đóng từ 

3% xuống còn 0,3%. Bắc Kinh lập ra chính sách với nhiều hạng mục trợ cấp, doanh 

nghiệp có thể đồng thời xin hƣởng trợ cấp từ bảo hiểm xã hội về ổn định việc làm, 

trợ cấp vị trí công tác và trợ cấp đào tạo, thời hạn hƣởng trợ cấp dài, tối đa là 12 

tháng. Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 6-2009, Trung Quốc đã có tổng cộng 

hơn 6000 doanh nghiệp đƣợc hƣởng gần 1,79 tỷ NDT tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội 

và trợ cấp vị trí công tác. Thông qua việc giảm mức phí đóng bảo hiểm thất nghiệp, 

trì hoãn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp đã trực tiếp giảm 4,2 tỷ NDT gánh 

nặng cho doanh nghiệp, liên quan tới 82 triệu nhân viên của 2,9 triệu doanh nghiệp 

trên cả nƣớc [64, tr.274] .  Nối tiếp Thông báo số 117 năm 2008 về việc giảm gánh 
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nặng cho doanh nghiệp nhằm ổn định việc làm, năm 2010, Trung Quốc đƣa ra 

―Thông báo về những vấn đề liên quan tới việc làm tốt công tác bảo hiểm thất 

nghiệp ổn định việc làm‖, trong đó ƣu tiên hỗ trợ giúp đỡ doanh nghiệp vừa và nhỏ 

và doanh nghiệp dân doanh khi những doanh nghiệp này không cắt giảm nhân viên 

dôi dƣ và ổn định việc làm cho ngƣời lao động [244]. 

Năm 2006, Trung Quốc đƣa ra “Thông báo những vấn đề liên quan đến thí 

điểm mở rộng phạm vi chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp” nhằm vào công tác thúc 

đẩy việc làm, chọn khu vực miền Đông với 7 tỉnh thành là Bắc Kinh, Thƣợng Hải, 

Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông, Quảng Đông làm nơi thí điểm. 

Khoản chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho thúc đẩy việc làm vốn chủ yếu tập 

trung vào công tác bồi dƣỡng và giới thiệu việc làm, nay mở rộng ra các hạng mục 

khác là trợ cấp đào tạo nghề, trợ cấp giới thiệu việc làm, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 

trợ cấp vị trí việc làm và trả tiền lãi cho khoản vay nhỏ [217]. Sau 3 năm thực hiện 

thí điểm, vai trò thúc đẩy việc làm của bảo hiểm thất nghiệp đã đƣợc phát huy hiệu 

quả. Thành phố Bắc Kinh đã giúp đỡ 564 nghìn ngƣời thất nghiệp có việc làm, tỉ lệ 

thất nghiệp của khu vực thất nghiệp cao bình quân giảm 1,2%. Thành phố Thƣợng 

Hải hỗ trợ đào tạo nghề cho 574 nghìn ngƣời, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký giảm, trong 

đó số ngƣời thất nghiệp lớn tuổi giảm gần 10%. Tỉnh Giang Tô có 5,56 triệu ngƣời 

hƣởng đãi ngộ, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký giảm 0,4%. Tỉnh Chiết Giang có 426 nghìn 

ngƣời hƣởng đãi ngộ, tỉ lệ thất nghiệp đăng ký giảm theo năm [110, tr.270-271]. Từ 

thành công bƣớc đầu trong công tác thí điểm, đến tháng 7 - 2009, Trung Quốc tiếp 

tục mở rộng thí điểm tại 5 tỉnh là Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Sơn Đông và 

Quảng Đông.  

Sau khi thực hiện chính sách thí điểm, các tỉnh thành thí điểm đều tăng 

nguồn đầu tƣ để thực hiện toàn diện chính sách việc làm. Kết cấu chi của quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp đƣợc cải thiện đáng kể, công tác thúc đẩy việc làm đƣợc tập trung 

đầu tƣ nhiều hơn. Nhƣ Bắc Kinh, nguồn đầu tƣ cho thúc đẩy việc làm trƣớc thí 

điểm từ 300 triệu NDT/năm tăng lên 600 triệu NDT từ sau thí điểm. Ở Thƣợng Hải, 

khoản trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp giảm từ 42,5% năm 2006 xuống còn 19% năm 

2008, trong khi đó đầu tƣ cho thúc đẩy việc làm lại tăng gần 1,5 tỷ NDT so với 

cùng kỳ. Giang Tô đã mở rộng diện hƣởng chính sách việc làm, số ngƣời đƣợc 
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hƣởng tăng 6 lần [110, tr. 271]. Đến tháng 11- 2009, Giang Tô mở rộng từ 5 hạng 

mục lên đến 10 hạng mục chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Những chính sách mới 

về bảo hiểm thất nghiệp không những góp phần ổn định việc làm trƣớc mắt, mà về 

lâu dài còn giúp hoàn thiện chế độ bảo đảm việc làm. Tháng 5- 2012, Trung Quốc 

tiếp tục đƣa ra “Thông báo về các vấn đề liên quan tới mở rộng thí điểm phạm vi 

chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp liên quan tới 7 tỉnh thành miền Đông” (số 32), 

nhằm từng bƣớc xác định rõ phƣơng hƣớng cải cách việc vận hành quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. 

Để bổ sung và từng bƣớc luật hoá các quy định của bảo hiểm thất nghiệp, 

ngày 28-10-2010, tại Hội nghị lần thứ 17 Ủy ban Thƣờng vụ Đại hội đại biểu nhân 

dân toàn quốc khóa XI, Trung Quốc chính thức ban hành “Luật Bảo hiểm xã hội‖. 

Trên cơ sở Quy định năm 1999, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2010 về bảo hiểm thất 

nghiệp có bổ sung và điều  chỉnh một số nội dung. Trong đó đáng chú ý là quy định 

về diện che phủ và chi hƣởng đãi ngộ. Về diện che phủ, quy định mọi công nhân 

viên chức đều phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và 

ngƣời lao động đều phải đóng bảo hiểm theo quy định nhà nƣớc [239]. Nhƣ vậy, so 

với ―Quy định‖ năm 1999, bảo hiểm thất nghiệp đã đƣợc mở rộng không giới hạn 

thành thị và nông thôn, không chỉ công nhân viên chức ở thành thị mới đƣợc tham 

gia bảo hiểm mà các doanh nghiệp ở huyện thị cũng nằm trong diện che phủ của 

chế độ này. Đây đƣợc coi là bƣớc tiến mới của Trung Quốc trong việc từng bƣớc 

thực hiện quy hoạch tổng thể thành thị và nông thôn. Về chi hƣởng đãi ngộ, nếu 

trƣớc đây quy định mức hƣởng cao hơn mức sống tối thiểu của ngƣời dân thành phố 

và thấp hơn mức lƣơng tối thiểu, thì nay chỉ quy định không thấp hơn mức sống tối 

thiểu của ngƣời dân thành phố. Quy định mới cũng yêu cầu, trong thời gian hƣởng 

bảo hiểm thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp phải tham gia bảo hiểm y tế mới đƣợc 

hƣởng bảo hiểm y tế, phí bảo hiểm y tế trích từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, không 

nhƣ trƣớc đây, nếu ngƣời thất nghiệp đang trong thời gian hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp mà ốm đau thì có thể xin hƣởng trợ cấp y tế từ bảo hiểm xã hội [223]. Quy 

định mới cũng bổ sung, nếu ngƣời thất nghiệp không may bị chết mà đồng thời đủ 

điều kiện hƣởng nhiều loại hình bảo hiểm khác nhau thì gia đình ngƣời đó chỉ có 

thể đƣợc chọn hƣởng một loại hình bảo hiểm [239].  
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Việc Trung Quốc công bố ―Luật Bảo hiểm xã hội” nhằm chuẩn hóa các quy 

định của bảo hiểm thất nghiệp cũng nhƣ các chế độ bảo hiểm xã hội khác, tạo hành 

lang pháp lý để bảo hiểm thất nghiệp triển khai hiệu quả, bảo đảm quyền lợi của 

ngƣời lao động, đánh dấu bƣớc phát triển mới của bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này. 

3.2. ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC 

Đến nay, chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành ở Trung Quốc đã đƣợc triển khai 

hơn 10 năm với những thành tựu và hạn chế nhất định. Để đánh giá một cách khách 

quan sự phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc, có thể phân tích 

những thành quả và hạn chế của chế độ này trên ba phƣơng diện. 

3.2.1. Tác động của bảo hiểm thất nghiệp đối với đối tƣợng thụ hƣởng và đối 

với xã hội 

3.2.1.1. Đối với đối tượng thụ hưởng 

Sau nhiều lần sửa đổi quy định, đối tƣợng của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung 

Quốc đã cơ bản mở rộng tới khắp các doanh nghiệp và công nhân viên chức ở thành 

thị. Năm 1998, năm cuối trƣớc khi Trung Quốc đƣa ra “Quy định bảo hiểm thất 

nghiệp”, số công nhân viên chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên cả nƣớc đạt 

79,28 triệu ngƣời [202]. Bảng 3.2 cho thấy, từ năm 1999- 2011, con số này tăng 

nhanh, từ 99,12 triệu ngƣời lên 143,17 triệu ngƣời [204], tăng thêm 44,65 triệu 

ngƣời, bình quân mỗi năm tăng 3,06 triệu. Từ năm 1999- 2011, số tiền phát ra tăng 

từ 3,187 tỷ NDT lên 14,04 tỷ NDT, trung bình mỗi ngƣời nhận khoảng hơn 300 

NDT/tháng tiền trợ cấp [204]. Nhìn chung, số ngƣời tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

và số tiền bảo hiểm thất nghiệp phát ra đều ở xu thế tăng, tuy nhiên, mức tăng so 

với cùng kỳ không ổn định. So với khoảng thời gian năm 1999-2002, hiện nay số 

tiền bảo hiểm thất nghiệp phát ra có bƣớc chậm lại. Tình hình thực tế ở Trung Quốc 

cho thấy, hệ thống an sinh xã hội tuy đã đƣợc Chính phủ nƣớc này quan tâm và đầu 

tƣ nhƣng mức độ đầu tƣ chƣa cân đối, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực nhƣ 

bảo hiểm dƣỡng lão, bảo hiểm y tế, còn lại các lĩnh vực khác trong đó có bảo hiểm 

thất nghiệp chƣa thực sự đƣợc quan tâm và đầu tƣ đúng mức. Lấy ví dụ năm 2012, 

tổng doanh thu của quỹ bảo hiểm dƣỡng lão ở Trung Quốc đạt 2000,1 tỷ NDT, quỹ 

bảo hiểm y tế là 693,9 tỷ NDT, trong khi đó quỹ bảo hiểm thất nghiệp chỉ thu đƣợc 

113,9 tỷ NDT [224], bằng 1/17 quỹ bảo hiểm dƣỡng lão và bằng 1/6 quỹ bảo hiểm 
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y tế. Đó cũng là một trong những trở ngại khiến bảo hiểm thất nghiệp hoạt động 

thiếu hiệu quả. 

Bảng 3.2. Tình hình cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp đối với  

công nhân viên chức ở thành thị Trung Quốc giai đoạn 1999- 2011 

Năm Số công nhân viên chức 

tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp (1.000 ngƣời) 

Tôc độ tăng 

so với cùng 

kỳ (%) 

Số tiền bảo hiểm 

thất nghiệp phát 

ra (1.000 NDT) 

Tôc độ tăng 

so với cùng 

kỳ (%) 

1999 99120 24,3 3187220 56,3 

2000 104080 5,6 5619840 76,3 

2001 103540 -0,6 8325630 48,1 

2002 101810 -1,7 11677360 40,3 

2003 103730 1,9 13344480 14,3 

2004 105840 2,0 13794830 3,0 

2005 106480 0,6 13237670 -3,7 

2006 111870 5,0 12575820 -5,0 

2007 116450 4,1 12944050 2,9 

2008 124000 6,5 13953490 7,8 

2009 127150 2,5 14575920 4,5 

2010 133760 5,2 14044850 -3,6 

2011 143170 7,0 15985440 13,8 

Nguồn: [203]  

Nhìn chung, việc Trung Quốc nỗ lực đẩy mạnh mở rộng diện bao phủ của bảo 

hiểm thất nghiệp không chỉ thể hiện yêu cầu hoàn thiện chế độ này, mà còn tính đến 

lợi ích kinh tế và hiệu quả xã hội của bảo hiểm thất nghiệp. Bởi lẽ mở rộng diện tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm gia tăng nguồn thu của quỹ bảo hiểm, hỗ trợ kinh tế 

cho ngƣời thất nghiệp, giảm gánh nặng ngân sách nhà nƣớc cho quỹ bảo hiểm, từ đó 

xã hội không bị xáo trộn bởi ngƣời thất nghiệp, tạo môi trƣờng xã hội ổn định cho 

phát triển kinh tế. Xét về đối tƣợng tham gia, số công nhân viên chức tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp chiếm tỉ lệ ngày càng lớn trong tổng số công nhân viên chức cả 

nƣớc. Bảng 3.3 cho thấy, tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của công nhân viên 

chức tăng từ 55,2% năm 1995 lên tới 83,1% năm 2008 và đạt 90% vào năm 2012 

[77, tr.310]. 
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Bảng 3.3. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của công nhân viên chức  

ở Trung Quốc giai đoạn 1995- 2012 

                                                                      

Năm 

Số công nhân viên chức tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp (1.000 ngƣời) 

Tỉ lệ tham gia 

(%) 

1995 82330 55,2 

1999 99120 71,9 

2000 104080 77,5 

2001 103540 78,2 

2003 103730 79,6 

2004 105840 80,1 

2006 111870 80,4 

2007 116450 81,3 

2008 124000 83,1 

2012 132590 90,0 

Nguồn: [101, tr. 40; 110, tr. 310; 202] 

Xét về loại hình doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu trƣớc đây, 

bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc chủ yếu chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà 

nƣớc, thì nay hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp đều cùng 

đƣợc tham gia, mặc dù tỉ lệ tham gia chiếm ƣu thế vẫn thuộc doanh nghiệp nhà 

nƣớc và đơn vị sự nghiệp. Nhƣ năm 2008, tỉ lệ tham gia của doanh nghiệp nhà nƣớc 

chiếm tỉ lệ cao nhất là 32,5%, kế đến là đơn vị sự nghiệp chiếm 19,7% (hình 3.1). 

Phạm vi áp dụng bảo hiểm thất nghiệp đƣợc mở rộng cho thấy sự chuyển biến trong 

nhận thức của lãnh đạo Trung Quốc về tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp 

trong bối cảnh kinh tế thị trƣờng và cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc sâu rộng. Thực 

hiện ―diện phủ rộng‖ một mặt giúp nhiều ngƣời thất nghiệp đƣợc bảo đảm cuộc 

sống trƣớc những thách thức của cơ chế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng, mặt 

khác còn thể hiện tính công bằng, bình đẳng, cùng hƣởng thụ của chính sách an sinh 

xã hội ở Trung Quốc. 
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Hình 3.1. Cơ cấu các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp ở thành thị Trung Quốc 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2008 

Nguồn: [110, tr. 311] 

Bảo hiểm thất nghiệp đã từng bƣớc thể hiện vai trò tích cực giúp đỡ ngƣời thất 

nghiệp bảo đảm cuộc sống và tạo cơ hội việc làm cho họ, mức trợ cấp không ngừng 

đƣợc nâng cao giúp cải thiện đời sống ngƣời thất nghiệp, bảo đảm cho họ đƣợc 

hƣởng lợi ích từ thành quả phát triển kinh tế. Từ năm 1999- 2011, tổng số ngƣời 

hƣởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trên toàn Trung Quốc đạt 37,62 triệu ngƣời 

[204]. Từ năm 1999- 2008, số ngƣời đƣợc nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và các 

khoản đãi ngộ khác từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên cả nƣớc tăng từ 2,71 triệu 

ngƣời lên 5,17 triệu ngƣời. Trong 10 năm qua, bảo hiểm thất nghiệp đã chi khoảng 

27 tỷ NDT để bảo đảm cuộc sống cơ bản cho hơn 25 triệu công nhân viên chức 

doanh nghiệp nhà nƣớc mất việc [110, tr.311]. Chẳng hạn nhƣ ở thành phố Bắc 

Kinh, từ năm 1999- 2009, mức phát tiền bảo hiểm thất nghiệp tăng từ 333 

NDT/tháng tăng lên 616 NDT/tháng. Kể từ năm 2009, Bắc Kinh điều chỉnh mức trợ 

cấp mai táng cho ngƣời thất nghiệp, từ 800 NDT tăng lên 5000 NDT [195, tr. 345].  

Cùng với việc trợ cấp về đời sống, bảo hiểm thất nghiệp đã áp dụng nhiều 

chính sách tích cực thúc đẩy tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp. Sau năm 1994, 

Trung Quốc thực hiện chƣơng trình tạo việc làm, nhấn mạnh vai trò của quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp trong việc xúc tiến việc làm. Ngân sách bảo hiểm thất nghiệp 

ngoài khoản trợ cấp thất nghiệp, y tế, trợ cấp mai táng và phụng dƣỡng ngƣời 
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thân …, đã trích một khoản kinh phí không nhỏ xây dựng các trung tâm dịch vụ 

việc làm cho ngƣời thất nghiệp, tổng cộng đến năm 2008 là 27 tỷ NDT [110, tr.311]. 

Số ngƣời đƣợc hƣởng đãi ngộ năm 2000 tăng đỉnh điểm là 6,57 triệu ngƣời, gấp 

hơn 10 lần so với con số 580.000 ngƣời năm 1998 [78, tr.135]. Tính riêng năm 2008, 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp dành một khoản ngân sách không nhỏ là 8,14 tỷ NDT để 

đầu tƣ tạo việc làm. Số ngƣời đƣợc đào tạo nghề và số ngƣời đƣợc giới thiệu việc 

làm lần lƣợt là 3,25 triệu ngƣời và 3,2 triệu ngƣời. Mặt khác, số ngƣời tìm đƣợc 

việc làm trong thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp là 486.000 ngƣời, chiếm 9,3% 

trong tổng số ngƣời hƣởng bảo hiểm thất nghiệp [110, tr.312]. Những kết quả đạt 

đƣợc của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc cho thấy chế độ này đã trở thành hình 

thức chủ yếu để bảo đảm đời sống cơ bản cho ngƣời thất nghiệp, góp phần giúp 

ngƣời thất nghiệp tìm lại việc làm. Bảo hiểm thất nghiệp với vai trò trợ cấp thất 

nghiệp và thúc đẩy việc làm đã giúp ngƣời thất nghiệp giải quyết khó khăn trƣớc 

mắt về đời sống, giảm gánh nặng tài chính gia đình, tạm thời giúp họ thoát nghèo, 

góp phần duy trì ổn định xã hội.  

Tuy nhiên, cơ cấu che phủ bảo hiểm thất nghiệp chƣa thật sự cân đối, đối 

tƣợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu là công nhân viên chức đơn vị doanh 

nghiệp, sự nghiệp ở thành thị, chƣa đƣa các đối tƣợng khác nhƣ lao động tự do ở 

thành phố, lao động thuộc doanh nghiệp hƣơng trấn, hộ công thƣơng cá thể, lao 

động nông thôn ra thành phố làm thuê, sinh viên, quân nhân... vào diện bao phủ của 

chế độ này, trong khi họ lại là đối tƣợng dễ bị thất nghiệp. Nhƣ vậy, bảo hiểm thất 

nghiệp mới chỉ công bằng đối với đối tƣợng là công nhân viên chức mà thiếu công 

bằng với các đối tƣợng khác. Đó chính là mặt hạn chế của mô hình bảo hiểm thất 

nghiệp Chính phủ thị trƣờng xã hội. Ở đây, vai trò của thị trƣờng bị giới hạn trong 

khu vực thành thị do ―rào cản‖ chế độ hộ khẩu hộ tịch tồn tại lâu nay ở Trung Quốc. 

Mặc dù Luật Bảo hiểm xã hội năm 2010 đã mở rộng đối tƣợng tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp tới khu vực nông thôn, nhƣng phải cần một thời gian dài nữa Trung 

Quốc mới thay đổi đƣợc tình hình hiện tại. Ngoài ra, trong tổng số công nhân viên 

chức, số công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nƣớc thất nghiệp chỉ chiếm 15%, 

còn lại 85% ngƣời thất nghiệp thuộc các loại hình doanh nghiệp khác. Điều này cho 

thấy diện bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp hẹp, số ngƣời tham gia bảo hiểm thất 
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nghiệp với số ngƣời làm việc ở thành thị còn thấp, thể hiện sự thiếu công bằng và 

bình đẳng trong quan hệ lao động, ảnh hƣởng không nhỏ tới mức sống và làm gia 

tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.  

Bảng 3.4. So sánh số ngƣời làm việc ở thành thị và số công nhân viên chức  

tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1999- 2012 

Đơn vị: 1.000 ngƣời; % 

Năm Số ngƣời có việc 

làm ở thành thị  (1) 

Số công nhân viên 

chức tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp  (2) 

Tỉ lệ bao phủ của bảo 

hiểm thất nghiệp (2)/(1) 

1999 224120 99120 44,2 

2000 231510 104080 45,0 

2001 239400 103540 43,2 

2002 247800 101810 41,1 

2003 256390 103730 40,4 

2004 264760 105840 40,0 

2005 273310 106480 38,9 

2006 283100 111870 39,5 

2007 293500 116450 39,7 

2008 302100 124000 41,0 

2009 311200 127150 40,8 

2010 346930 133760 38,5 

2011 359140 143170 39,9 

2012 371020 152280 41,0 

Nguồn: [203; 204; 236] 

Tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp của công nhân viên chức trong tổng số 

ngƣời làm việc ở thành thị có sự chênh lệch đáng kể. Bảng 3.4 cho thấy, tính đến 

năm 2012, số công nhân viên chức tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 152,28 triệu 

ngƣời, chỉ chiếm 41,0% trong tổng số ngƣời có việc làm ở thành thị (371,02 triệu 

ngƣời), tức là hơn một nửa số ngƣời làm việc ở thành phố không tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp. Nhƣ vậy, tỉ lệ bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm thai sản 

đƣợc coi là thấp nhất trong hệ thống bảo hiểm xã hội ở Trung Quốc.  
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Giữa các nhóm lao động thu nhập khác nhau, tỉ lệ bao phủ của bảo hiểm thất 

nghiệp cũng khác nhau. Theo số liệu điều tra về lao động tại 5 thành phố lớn và 7 

thành phố nhỏ ở Trung Quốc năm 2005 cho thấy, số công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn tham gia bảo hiểm thất nghiệp lần lƣợt chiếm 17% và 24% trong tổng số 

ngƣời tham gia; số công nhân không thuộc diện khó khăn tham gia chiếm tỉ lệ 35% 

và 46%; số công nhân thuộc nhóm thu nhập thấp nhất có tỉ lệ tham gia 21% và 37%; 

số công nhân thuộc nhóm thu nhập cao nhất có tỉ lệ tham gia là 42% và 60% [118, 

tr.204]. Mức độ tham gia phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của ngƣời lao động, ngƣời 

thu nhập càng cao thì mức độ tham gia bảo hiểm càng lớn, ngƣợc lại thu nhập thấp 

và hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì mức độ tham gia càng nhỏ. 

Từ diện bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc có thể thấy, tuy 

đã đƣợc mở rộng về diện nhƣng cơ cấu che phủ bảo hiểm lại mất cân đối, chủ yếu 

tập trung vào nhóm công nhân viên chức trong các doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh 

nghiệp tập thể mà chƣa chú trọng tới nhóm lao động thuộc loại hình kinh tế phi 

công hữu, chỉ bao phủ một bộ phận lao động ở thành thị mà chƣa lan toả tới khu 

vực nông thôn. Điều đó cho thấy trình độ phát triển của bảo hiểm thất nghiệp chƣa 

đáp ứng nhu cầu hiện tại về đời sống kinh tế xã hội và yêu cầu của thể chế kinh tế 

thị trƣờng ở Trung Quốc. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho chế độ này khó 

đƣợc mở rộng và phổ biến toàn dân, quyền lợi của ngƣời lao động theo đó cũng bị 

ảnh hƣởng, dẫn tới bất bình đẳng về hƣởng thụ lợi ích xã hội của ngƣời lao động. 

3.2.1.2.  Đối với ổn định xã hội  

Đảm bảo đời sống cơ bản của ngƣời thất nghiệp là cơ sở giúp bảo hiểm thất 

nghiệp góp phần quan trọng duy trì ổn định xã hội. Thời kỳ những năm 70, 80 của 

thế kỷ XX, vấn đề thất nghiệp ở Trung Quốc chủ yếu tập trung vào nhóm thanh niên 

đợi việc với số lƣợng lớn thanh niên trí thức từ nông thôn trở về thành phố sau 

“Cách mạng văn hóa” (1966- 1976) tạo ra áp lực căng thẳng về việc làm. Về cơ 

bản, vấn đề thất nghiệp lúc đó đƣợc gọi là chờ việc và không liên quan tới công việc 

của ngƣời lao động đang tại chức. Nhƣng từ sau những năm 1990, số lƣợng lao 

động thất nghiệp tăng mạnh do Trung Quốc thực hiện chuyển đổi mô hình kinh tế 

và cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc. Cùng với việc đi sâu cải cách thể chế kinh tế, 

số lƣợng nhân viên dôi dƣ trong các doanh nghiệp nhà nƣớc ở Trung Quốc ngày 
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một lớn, tạo ra một đội quân thất nghiệp, mất việc khổng lồ. Từ năm 1993 - 1999, 

số nhân viên mất việc có tỉ lệ tăng bình quân năm là 40% [83, tr.157-158]. Giai 

đoạn 1993- 2004 đƣợc cho là thời kỳ Trung Quốc chứng kiến đợt thất nghiệp lớn 

nhất và kéo dài nhất kể từ sau ngày thành lập nƣớc. Tỉ trọng ngƣời thất nghiệp gia 

tăng tác động mạnh tới xã hội. Bởi lẽ, vấn đề thất nghiệp sau năm 1990 không còn 

giới hạn là ―chờ việc‖ nhƣ thời gian trƣớc đó, mà nó liên quan tới sức sản xuất xã 

hội, tới thành quả lao động toàn xã hội. Ngƣời lao động trở thành ngƣời chủ đất 

nƣớc, là giai tầng chính trong xã hội. Vì vậy, khi họ thất nghiệp sẽ tạo ra áp lực về 

kinh tế, làm suy giảm nghiêm trọng sức phát triển của nền kinh tế, đe dọa ổn định 

xã hội. Với chức năng bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy việc làm cho ngƣời thất 

nghiệp, sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp giúp ngƣời thất nghiệp giải quyết khó 

khăn trƣớc mắt về đời sống, giảm gánh nặng tài chính gia đình, tạm thời giúp họ 

thoát nghèo, góp phần duy trì ổn định xã hội. Vì thế, trong hơn 30 năm cải cách 

chuyển đổi mô hình kinh tế, Trung Quốc đã hạn chế đƣợc những xáo trộn hay bạo 

động xã hội vì nguyên nhân thất nghiệp, góp phần giúp nền kinh tế duy trì tăng 

trƣởng ổn định.  

Trong bối cảnh những năm đầu cải cách mở cửa, tƣ duy xây dựng CNXH 

của Trung Quốc chủ yếu nhấn mạnh vào ba trụ cột là kinh tế, văn minh tinh thần và 

dân chủ XHCN, coi nhẹ xây dựng và phát triển xã hội. Do vậy, bên cạnh những 

thành tựu về kinh tế, Trung Quốc đã phải trả giá bằng vấn đề môi trƣờng và hệ quả 

xấu về xã hội. Sự ra đời chế độ bảo hiểm thất nghiệp nhƣ một biện pháp kinh tế xã 

hội tích cực nhằm bù đắp những thiệt hại do tính cạnh tranh mạnh mẽ của kinh tế thị 

trƣờng gây ra đối với ngƣời lao động, là yêu cầu chính đáng không chỉ của ngƣời 

lao động và doanh nghiệp, mà còn là của chính phủ. Bởi lẽ, đối với ngƣời lao động, 

đó là sự bảo đảm cho nhóm thất nghiệp trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà 

nƣớc, nhóm thất nghiệp ở thành thị và nhóm nông dân ra thành thị làm thuê. Đối 

với doanh nghiệp, đó là sự bảo đảm cho yêu cầu cắt giảm nhân viên dƣ thừa, đặc 

biệt là trong quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc nhằm nâng cao sức cạnh 

tranh và sức sống của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trƣờng đầy khó khăn. 

Đối với chính phủ, đó là sự bảo đảm để chính quyền thúc đẩy xây dựng và phát 

triển kinh tế thị trƣờng, thực hiện công nghiệp hoá và duy trì ổn định xã hội. Ngoài 
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ra, đây còn là mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc nhằm phá rào cản kết cấu kinh tế 

xã hội nhị nguyên thành thị nông thôn, tạo dựng một môi trƣờng kinh tế xã hội công 

bằng, bình đẳng giữa các vùng miền, ngăn chặn nghèo đói và duy trì công bằng xã hội.  

Mặt khác, sự ra đời của bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần bổ sung và hoàn 

thiện chế độ bảo hiểm xã hội và hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc. Sau khi ban 

hành “Quy định bảo hiểm thất nghiệp” năm 1999, khung cơ bản của chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp hiện hành ở nƣớc này đƣợc xác lập, tạo nên tính đồng bộ và liên 

kết chặt chẽ với các chế độ khác của bảo hiểm xã hội, hình thành một hệ thống an 

sinh xã hội hoàn chỉnh. Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đƣợc coi là ―mạng lƣới 

an toàn‖ tạo nên lớp lƣới sau cùng bảo vệ ngƣời lao động. Sự liên kết chặt chẽ giữa 

bảo hiểm thất nghiệp với các chế độ khác của bảo hiểm xã hội nhƣ bảo hiểm dƣỡng 

lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động giúp ngƣời lao 

động đƣợc hƣởng nhiều lợi ích khi hƣu trí, ốm đau bệnh tật, thất nghiệp, sinh nở, tai 

nạn lao động, quyền lợi ngƣời lao động đƣợc bảo đảm hơn bao giờ hết. Nhƣ vậy, 

bảo hiểm thất nghiệp đóng vai trò không thể thay thế trong hệ thống an sinh xã hội 

và trong đời sống xã hội ở Trung Quốc. 

3.2.2. Vấn đề đầu tƣ và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

3.2.2.1. Vấn đề đầu tư quỹ 

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc coi là cơ sở vật chất cơ bản để thực hiện chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Tổ chức làm công tác bảo hiểm các cấp đã 

áp dụng nhiều biện pháp tích cực, tăng cƣờng công tác thu quỹ và xử lý nợ đóng phí, 

tăng nguồn thu cho quỹ, làm cho nguồn quỹ ngày càng dồi dào. Đây là động lực để 

vận hành bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm nhu cầu chi trả của quỹ. Sau 10 năm 

(1986- 1996), quỹ đã tích lũy đƣợc 17,1 tỷ NDT, đã trợ cấp cho 9,5 triệu lƣợt ngƣời 

thất nghiệp với tổng mức chi là 8,5 tỷ NDT [229].  

Sau khi ban hành “Quy định bảo hiểm thất nghiệp” năm 1999, bảo hiểm thất 

nghiệp ngày càng phát huy tác dụng tích cực bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy 

tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp ở Trung Quốc. Nguồn ngân sách không ngừng 

đƣợc bổ sung từ đóng góp của ngƣời lao động và doanh nghiệp. Từ năm 1999- 2011, 

tổng nguồn thu của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đạt 518 tỷ NDT. Tính riêng năm 2011, 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp tổng thu đạt 92,3 tỷ NDT, tổng chi đạt 43,3 tỷ NDT, tồn 
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quỹ là 224 tỷ NDT, tăng 49 tỷ NDT so với năm trƣớc [204]. Nguồn quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp dồi dào là điều kiện quan trọng để bộ máy làm bảo hiểm thất nghiệp vận 

hành linh hoạt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ngƣời lao động. 

Tuy nhiên, năng lực huy động đầu tƣ cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn 

nhiều hạn chế. Hiện nay, quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đang đứng 

trƣớc nhiều thách thức về năng lực đầu tƣ quỹ. Hiện nguồn quỹ chủ yếu dựa vào phí 

đóng góp của doanh nghiệp, ngƣời lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nƣớc, mà 

chƣa có sự ủng hộ của các tổ chức xã hội. Đối với doanh nghiệp, việc tham gia và 

đóng góp cũng chƣa hoàn toàn tự nguyện. Nguyên nhân của hạn chế chủ yếu bởi: 

Một là, cấp độ dự trù kinh phí thấp và quản lý phân tán. Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc thực hiện dự trù kinh phí toàn thành phố đối với thành phố 

trực thuộc TW và chính quyền địa phƣơng các cấp, cấp độ dự trù các khu vực khác 

do chính quyền nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị quy định. Mặc dù, cấp độ dự trù đã 

nâng từ cấp huyện lên cấp thành phố, nhƣng phần lớn các tỉnh vẫn giữ thói quen 

thực hiện dự trù cấp huyện, ngoại từ Bắc Kinh, Thƣợng Hải [104, tr.69]. Cấp độ dự 

trù kinh phí thấp, đơn vị dự trù thì quá nhiều, nhiều tỉnh có cả trăm đơn vị dự trù, cả 

nƣớc có trên 2000 đơn vị dự trù quỹ [121, tr.14]. Trong tình hình trình độ phát triển 

kinh tế và mức độ thất nghiệp giữa các vùng miền không cân đối, việc quản lý phân 

hai cấp thành phố và huyện đã tạo ra sự khác biệt lớn trong việc sử dụng và dự trù 

quỹ giữa các địa phƣơng, xuất hiện tình trạng nơi thì bội chi, nơi thì tồn quỹ [118, 

tr.209]. Cấp độ dự trù quỹ thấp và quản lý phân tán sẽ làm nguồn quỹ bảo hiểm khó 

mở rộng và gây khó khăn, phức tạp trong việc huy động, quản lý vốn đầu tƣ, từ đó 

hạn chế khả năng chống rủi ro thất nghiệp, nhất là rủi ro nghiêm trọng từ khủng 

hoảng tài chính hay thiên tai. 

Việc quản lý phân tán này cũng gây trở ngại cho bảo hiểm thất nghiệp hoạt 

động thống nhất trong điều kiện chuyển dịch tự do lao động giữa các vùng miền, 

đồng thời cũng không có lợi cho việc thúc đẩy chuyển dịch lao động và thu hẹp 

khoảng cách chênh lệch vùng miền. Năm 2008, mức tiền bảo hiểm thất nghiệp thấp 

nhất ở các tỉnh thành trên toàn quốc là 176 NDT/ngƣời/tháng, bao gồm đa số các 

thành phố khu vực miền Trung và miền Tây là Quý Châu, Nam Ninh, Tây An, 

Thành Đô, Nam Xƣơng, Trƣờng Xuân, Trùng Khánh, Ô Lỗ Mộc Tề, Cáp Nhĩ Tân; 
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cao nhất là mức 432 NDT/ngƣời/tháng, trong đó đạt trên 300 NDT/ngƣời/tháng bao 

gồm phần lớn các thành phố ở khu vực miền Đông là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thƣợng 

Hải, Quảng Châu, Hải Khẩu [77, tr.311]. Nhƣ vậy, mức đãi ngộ có sự chênh lệch 

khá lớn giữa khu vực phát triển và khu vực kém phát triển khoảng từ 1-2 lần, ảnh 

hƣởng tới việc chuyển dịch hợp lý lao động giữa các vùng miền. Đồng thời, điều đó 

cũng dễ tạo sự khác biệt trong tỉ lệ gánh vác phí bảo hiểm giữa các doanh nghiệp, 

doanh nghiệp ở khu vực kinh tế lạc hậu thì gánh vác nặng hơn, doanh nghiệp ở khu 

vực kinh tế phát triển thì gánh vác nhẹ hơn.  

Đối với vấn đề này, nhiều học giả cho rằng, một mặt, Trung Quốc cần sử dụng 

biện pháp tuyên truyền bằng truyền thông và văn bản, cử cán bộ chuyên trách đến 

từng doanh nghiệp, phƣờng xã để giao lƣu trực tiếp, giải đáp các thắc mắc của doanh 

nghiệp và ngƣời lao động về nghĩa vụ tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp [183, 

tr.131]. Mặt khác, tăng cƣờng nhận thức của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đối với 

chế độ này, tăng cƣờng mức độ chấp pháp của các bộ ngành làm bảo hiểm lao động 

và mức độ thu thuế của tổ chức làm bảo hiểm thất nghiệp, ngăn chặn tình trạng các 

đơn vị nợ hoặc không đóng bảo hiểm [107, tr.465]. Đặc biệt, xây dựng một cơ chế tỉ 

lệ phí bảo hiểm thất nghiệp phù hợp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp và ngƣời lao 

động, bảo đảm cân bằng thu chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp [121, tr.14]. 

Hai là, phƣơng thức dự trù vốn của bảo hiểm thất nghiệp chƣa hợp lý. Việc 

quy định doanh nghiệp đóng 2% từ tổng lƣơng theo quy tắc phân bổ đồng đều giữa 

mọi loại hình doanh nghiệp là một trong nhiều yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp đắn 

đo khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, không khuyến khích đƣợc tính tính cực huy 

động nguồn lực cho quỹ bảo hiểm. Họ cho rằng, bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ 

―tế bần‖, lấy của ngƣời giàu chia bớt cho ngƣời nghèo. Bởi lẽ, những doanh nghiệp 

vốn làm ăn hiệu quả và trả lƣơng cao cho công nhân, ít rủi ro thất nghiệp, nhƣng 

vẫn đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định thống nhất. Còn những doanh nghiệp 

làm ăn kém hiệu quả, lƣơng công nhân thấp, rủi ro thất nghiệp cao, lại không có khả 

năng đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp, tình trạng doanh nghiệp sa thải đẩy ngƣời thất 

nghiệp ra xã hội khá phổ biến. Từ nhận thức đó, doanh nghiệp làm ăn hiệu quả sẽ 

không thấy lợi ích của việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không muốn tham 

gia. Vì thế, việc quy định đóng một mức nhƣ nhau giữa hai nhóm doanh nghiệp này 
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đã không khuyến khích ngƣời sử dụng lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều đó đã gây tác dụng ngƣợc lại khiến nhiều doanh nghiệp không hợp tác trong 

việc tham gia, gây khó khăn cho việc tập trung nguồn quỹ.  

Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đang thực hiện phƣơng thức 

―thu bao nhiêu trả bấy nhiêu‖
3
 (PAYG) đối với việc thu tiền bảo hiểm thất nghiệp, 

không có tích lũy bộ phận, chƣa xây dựng tài khoản cá nhân nhƣ bảo hiểm dƣỡng 

lão hiện đang thực hiện rất hiệu quả. Bảo hiểm dƣỡng lão ở Trung Quốc tiên phong 

thực hiện kết hợp giữa cơ chế dự trù xã hội trên cơ sở ―thu bao nhiêu trả bấy nhiêu‖ 

và cơ chế tiết kiệm cá nhân trên cơ sở tích lũy hoàn toàn, hình thành một chế độ bảo 

hiểm dƣỡng lão cơ bản kết hợp dự trù xã hội và tiết kiệm cá nhân đầu tiên trên thế 

giới. Trong khi đó, bảo hiểm thất nghiệp vẫn tuân theo phƣơng thức truyền thống về 

đầu tƣ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp khiến công nhân viên chức khi thất nghiệp sẽ 

không có tiền tích luỹ nên mức độ bảo đảm cuộc sống thấp, tiền trợ cấp thất nghiệp 

của họ hoàn toàn do công nhân viên chức đang công tác gánh vác, vừa tạo gánh 

nặng cho ngƣời lao động đang công tác, vừa tạo sức ép về việc trả trợ cấp thất 

nghiệp của doanh nghiệp. 

Ba là, khó khăn trong tập trung quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn liên quan tới 

một số yếu tố nhƣ: mức độ cải cách doanh nghiệp lớn khiến nhiều doanh nghiệp rơi 

vào tình trạng ngừng hoạt động, đóng cửa, phá sản, từ đó cũng bị ngừng tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp; biện pháp thu phí bảo hiểm thất nghiệp không nghiêm. 

Thƣờng thì công tác thu phí tuân theo quy định pháp luật, nhƣng các tổ chức thu phí 

lại không có thẩm quyền pháp luật nên những hành vi đáng bị phạt lại không phạt, 

tính nghiêm túc, ràng buộc của luật pháp không đƣợc thể hiện hiệu quả [118, tr.207].  

3.2.2.2. Vấn đề sử dụng quỹ 

Từ khi triển khai thí điểm mở rộng phạm vi chi của quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp hƣớng tới thúc đẩy việc làm, nguồn quỹ đƣợc sử dụng ngày càng khoa học 

và phân bổ hợp lý hơn. Một là, cơ cấu chi trả của quỹ đang từng bƣớc đƣợc mở 

rộng. Nhƣ ở tỉnh Giang Tô, từ năm 2009, hạng mục chi đƣợc mở rộng từ 5 hạng 

mục lên 10 hạng mục. Ngoài ra, để tạo việc làm cho nhiều lao động có hoàn cảnh 

                                                 
3
 Có nghĩa là ngƣời lao động hiện tại đóng góp bao nhiêu cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì khi thất nghiệp sẽ 

hƣởng bấy nhiêu- Pay as you go (PAYG) 
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kinh tế khó khăn, tỉnh này đã đƣa khoản trợ cấp vị trí việc làm vào các đơn vị sử 

dụng lao động để thu hút lao động khó khăn, đồng thời hỗ trợ ổn định việc làm 

cho các doanh nghiệp chịu ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đối với 

doanh nghiệp khó khăn, đồng thời với việc nhận trợ cấp của bảo hiểm xã hội và 

trợ cấp vị trí việc làm, còn đƣợc khuyến khích thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng 

ngành nghề  đặc biệt, đƣợc nhận khoản hỗ trợ tƣơng ứng để triển khai đào tạo lại 

hoặc đào tạo chuyển việc. Hai là, nội dung và chủ thể dịch vụ việc làm đƣợc đa 

dạng hóa. Nhƣ ở thành phố Bắc Kinh, ngoài việc trợ cấp bảo đảm cuộc sống cơ 

bản của ngƣời thất nghiệp trong thời gian thất nghiệp, chính quyền còn đƣa ra 

nhiều chính sách thúc đẩy việc làm. Chẳng hạn nhƣ, đối với các đơn vị doanh 

nghiệp, sự nghiệp, đơn vị phi doanh nghiệp, đoàn thể xã hội tuyển dụng lao động 

khó khăn về việc làm, tức là nhóm ―40/50‖ (lao động nữ thất nghiệp trên 40 tuổi, 

nam thất nghiệp trên 50 tuổi), ngƣời thất nghiệp dài hạn (trên 1 năm), ngƣời tàn tật, 

ngƣời có mức sống tối thiểu...., có thể xin hƣởng trợ cấp việc làm với thời gian 

hƣởng từ 3- 5 năm. Đối với ngƣời đặc biệt khó khăn thì có thể áp dụng biện pháp 

nhƣ thành lập các tổ chức việc làm mang tính công ích tại mỗi con phố ở Bắc 

Kinh nhằm hỗ trợ một khoản giúp đỡ họ; khuyến khích các tổ chức giới thiệu và 

định hƣớng việc làm miễn phí cho ngƣời thất nghiệp. Ba là, lập các khoản chuyên 

dụng dành cho việc làm. Nhƣ tỉnh An Huy đã đƣa ra “Thông báo bổ sung về việc 

quản lý sử dụng khoản trợ cấp bồi dưỡng và giới thiệu việc làm”,  đƣợc triển khai 

áp dụng vào năm 2014. Trong đó, trợ cấp thất nghiệp đƣợc mở rộng ra tới 5 đối 

tƣợng có “Giấy chứng nhận đăng ký thất nghiệp và việc làm” gồm ngƣời nhận trợ 

cấp thất nghiệp, ngƣời đăng ký thất nghiệp ở thành thị, lao động nông thôn ra 

thành phố làm việc, sinh viên tốt nghiệp đại học, học sinh tốt nghiệp cấp hai và 

cấp ba nhƣng không học lên cao ở thành thị và nông thôn [182, tr. 13]. 

Tuy nhiên, kết quả đạt đƣợc vẫn chƣa mấy khả quan, nguồn quỹ vẫn chƣa 

đƣợc đầu tƣ một cách hiệu quả vào công tác thúc đẩy việc làm và phòng ngừa thất 

nghiệp. Mặc dù, khoản chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã quan tâm tới chức năng 

thúc đẩy việc làm nhƣng mức độ không lớn. Khi mới đƣa vào thực hiện, trong bối 

cảnh đặc thù thất nghiệp quy mô lớn những năm 1980 ở Trung Quốc, chức năng 

chủ yếu của bảo hiểm thất nghiệp lúc đó là bảo đảm cuộc sống cơ bản cho công 
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nhân thất nghiệp, khoản chi cho phƣơng diện này chiếm tới 90% quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp [118, tr.210]. Trong khi đó, quy định đầu tƣ cho thúc đẩy việc làm lại rất hạn 

chế, chỉ đầu tƣ vào lĩnh vực bồi dƣỡng và giới thiệu việc làm cho ngƣời thất nghiệp 

trong thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù các bộ ngành chính quyền ở 

Trung Quốc đã nhận thức rằng phải xây dựng chính sách thị trƣờng lao động tích 

cực thì mới thúc đẩy việc làm, đồng thời cũng cho phép trích 10% trong ngân sách 

bảo hiểm thất nghiệp chi cho công tác bồi dƣỡng và giới thiệu việc làm, chủ yếu tập 

trung ở các thành phố lớn nhƣ Thƣợng Hải, Bắc Kinh [183, tr.130]. Tuy nhiên, kết 

cấu chi nhƣ vậy không hợp lý, hạng mục chi nhỏ, mức chi ―do chính quyền nhân 

dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc quy định‖ là không rõ ràng, không phát 

huy năng lực thúc đẩy việc làm của bảo hiểm thất nghiệp.  

Kết quả của việc tự quy định của chính quyền các cấp từ sau khi thực hiện 

Quy định năm 1999 đã khiến cho khoản chi bảo đảm đời sống cơ bản của ngƣời thất 

nghiệp chiếm tỉ trọng gần nhƣ tuyệt đối. Năm 2007, quỹ chi tổng cộng 5,02 tỷ NDT 

cho 5,4 triệu ngƣời thất nghiệp bao gồm tiền trợ cấp bồi dƣỡng và giới thiệu việc 

làm cũng nhƣ các khoản chi liên quan tới xúc tiến việc làm. Bình quân mỗi ngƣời 

hƣởng 932,2 NDT/năm tiền trợ cấp việc làm, chiếm 23,1% trong tổng chi của quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. Trong khi đó, số tiền chi cho bảo đảm đời sống ngƣời thất 

nghiệp lên tới 10,46 tỷ NDT, chiếm 66,7% tổng chi của quỹ, cao hơn khoản chi cho 

xúc tiến việc làm tới 43,6%, thể hiện kết cấu thu chi thật sự không hợp lý [168, 

tr.33]. Năm 2008, khoản trợ cấp tạo việc làm của hạng mục bồi dƣỡng và giới thiệu 

việc làm bị thu hẹp đáng kể, chỉ chiếm 15% trong tổng khoản chi của ngân sách bảo 

hiểm thất nghiệp [84, tr.45]. Trong khi đó, ở nhiều nƣớc nhƣ Đức, quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp dành 40% cho công tác xúc tiến việc làm gồm giới thiệu, bồi dƣỡng việc 

làm và các khoản trợ cấp hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng lao động [192, tr.208]. 

Điều đó cho thấy, chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành ở Trung Quốc vẫn rất coi 

trọng chức năng bảo đảm đời sống, thiếu sự đầu tƣ vào phƣơng diện thúc đẩy việc 

làm, trong khi giải quyết việc làm phải là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bảo 

hiểm thất nghiệp. Mặc dù năm 2006, Trung Quốc đã triển khai công tác thí điểm mở 

rộng diện chi trả của quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhƣng hiện vẫn chƣa thấy đƣợc hiệu 

quả thực sự, bởi lẽ việc thí điểm chỉ bó hẹp trong phạm vi 7 tỉnh thành ở miền Đông, 
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các tỉnh thành khác tuy cũng tích cực đƣa ra nhiều biện pháp nhƣng do không thuộc 

khu vực thí điểm nên khó mạnh dạn đầu tƣ triển khai, gây cản trở chung cho công 

tác thúc đẩy việc làm.  

Mặt khác, quỹ bảo hiểm thất nghiệp chƣa dành khoản chi cho phòng ngừa rủi 

ro thất nghiệp do chế độ này chƣa xây dựng các quy định về dự phòng thất nghiệp. 

Chức năng nhiệm vụ của bảo hiểm thất nghiệp là bảo đảm cuộc sống cơ bản của 

ngƣời thất nghiệp trong thời gian thất nghiệp và thúc đẩy tạo việc làm, không đề cập 

tới chức năng dự phòng thất nghiệp cần thiết, từ đó không dành bất kỳ khoản kinh 

phí nào trong quỹ để dự phòng thất nghiệp, cũng nhƣ không có hạng mục nào dành 

cho công tác giúp đỡ doanh nghiệp ổn định việc làm và phòng chống thất nghiệp.  

Những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng quỹ khiến cho nguồn quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc ngày càng tồn dƣ lớn. Theo Cục Thống kê 

Trung Quốc, từ năm 2008- 2010, số ngƣời đƣợc hƣởng bảo hiểm thất nghiệp và trợ 

cấp đời sống một lần chiếm tỉ lệ rất nhỏ và có xu hƣớng giảm dần, từ 0,46% xuống 

còn 0,27% trong tổng số ngƣời làm việc trên toàn quốc. Trong thời điểm chịu tác 

động của khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008- 2009, nhiều doanh nghiệp quy 

mô lớn ở Trung Quốc cắt giảm mạnh nhân viên làm cho tỉ lệ thất nghiệp đăng ký và 

tỉ lệ thất nghiệp điều tra đều tăng. Trong khi đó, số ngƣời hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp trong 2 năm này chỉ là 8,47% và 9,96%, dẫn đến tồn quỹ lớn ở mức 33,8% 

năm 2008 và 16,3% năm 2009 [155, tr.125]. Tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

cao, tỉ lệ thụ hƣởng nhỏ, mức thụ hƣởng thấp, hạng mục sử dụng hẹp là nguyên 

nhân dẫn đến tình trạng tồn quỹ là tất yếu.  

Tình trạng tồn quỹ có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực. Ở vùng duyên 

hải Đông Nam, tình hình quỹ bảo hiểm thất nghiệp thu lớn gấp nhiều lần chi, trong 

khi số ngƣời thất nghiệp không tăng nên tồn quỹ ngày một lớn. Nhƣ ở thành phố 

Hàng Châu, từ năm 2003-2008, trong tình trạng thu lớn hơn chi, mỗi năm tồn quỹ 

đều lớn, từ 413 triệu NDT năm 2003 tăng lên 2,722 tỷ NDT năm 2008 [118, tr.212]. 

Theo mức chi hiện nay, tức là mỗi năm chi khoảng 210 triệu NDT, cho dù thành phố 

có tạm ngừng thu phí thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn có khả năng chi trả trên 10 

năm nữa. Hay thống kê đến tháng 9-2008 tại 7 tỉnh thành miền Đông Trung Quốc, 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp đều tồn trên 1 tỷ NDT, trong đó có 3 tỉnh tồn trên 10 tỷ 
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NDT [131, tr.31]. Đến nay hầu hết các tỉnh thành ở Trung Quốc đều trong tình trạng 

tồn quỹ ở các mức độ khác nhau, tồn quỹ nhiều nhất thuộc về Bắc Kinh, Thƣợng Hải, 

Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Quảng Đông. Duy nhất chỉ có tỉnh Hắc Long 

Giang, quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở trong tình trạng bội chi, năm 2010, quỹ thu 1,38 tỷ 

NDT, nhƣng chi là 1,64 tỷ NDT [204]. Việc phần lớn tiền quỹ ứ đọng khiến cho bảo 

hiểm thất nghiệp không phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy việc làm và phòng ngừa thất 

nghiệp. Sau hơn 10 năm thực hiện “Quy định bảo hiểm thất nghiệp”, quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp đƣợc tăng cƣờng mạnh, tốc độ tăng bình quân hàng năm là trên 25%. Đặc 

biệt năm 2008, tồn dƣ quỹ gấp 5,2 lần tổng chi [84, tr. 45], là số dƣ cao nhất kể từ 

năm 1999. Hình 3.2 cho thấy, tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở xu thế tăng theo năm, 

tính đến cuối năm 2011, tổng thu đạt 92,3 tỷ NDT, chi đạt 43,3 tỷ NDT, tồn quỹ đạt 

con số kỷ lục 224 tỷ NDT, tăng gấp hơn 11 lần so với con số 19,6 tỷ tồn quỹ năm 2000. 

 

Hình 3.2. Tình hình tồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc  

giai đoạn 2000- 2011 

Nguồn: [203; 213] 
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Tình trạng tồn quỹ bảo hiểm ngày một lớn cho thấy nguồn quỹ không đƣợc 

sử dụng hợp lý, cơ cấu thu chi mất cân đối, thiệt hại không nhỏ tới lợi ích ngƣời lao 

động. Để quỹ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc không tồn đọng một cách lãng 

phí, nhiều học giả Trung Quốc cho rằng, quỹ bảo hiểm thất nghiệp cần phân bổ lại 

cơ cấu chi tiêu, trong đó tập trung chủ yếu vào công tác việc làm và mở rộng chi về 

phƣơng diện dự phòng thất nghiệp, là biện pháp mang tính chiến lƣợc để tích cực 

chủ động xử lý thất nghiệp, ổn định việc làm, cũng là một phần quan trọng của 

chính sách việc làm tích cực của Trung Quốc [84, tr.46], [121, tr.14]. 

3.2.3. Cơ chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp 

Nhìn chung, cơ chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

hiện nay tƣơng đối đồng bộ và chuyên nghiệp. Xét về cơ chế quản lý, chế độ này áp 

dụng theo hình thức nhà nƣớc quản lý trực tiếp, cơ bản thống nhất Bộ Nguồn nhân 

lực và An sinh xã hội chịu trách nhiệm quản lý các hạng mục liên quan tới thu chi 

của quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Chính phủ trở thành chỗ dựa chủ yếu để duy trì và 

bảo đảm sự vận hành của chế độ này. Việc quản lý tập trung bảo hiểm thất nghiệp 

và lao động vào một cơ quan của chính phủ, tức là coi ngƣời thất nghiệp và ngƣời 

có việc làm là một thể thống nhất, điều đó giúp cho bảo hiểm thất nghiệp thực hiện 

đƣợc cùng lúc hai mục tiêu bảo đảm đời sống ngƣời thất nghiệp và thúc đẩy việc 

làm.  

Cùng với việc không ngừng hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp, các tổ 

chức làm bảo hiểm các cấp ở Trung Quốc cũng tăng cƣờng cải tiến công tác cơ sở, 

nâng cao trình độ quản lý. Cụ thể là, hoàn tất danh mục đóng phí cá nhân, tăng 

cƣờng quản lý tình hình tham gia bảo hiểm của ngƣời lao động, thẩm định điều kiện 

thụ hƣởng cho ngƣời tham gia bảo hiểm thất nghiệp; từng bƣớc quy phạm và hoàn 

thiện trình tự nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp, xác định quy trình thủ tục nghiệp vụ 

liên quan. Đồng thời với việc bảo đảm đời sống cho ngƣời thất nghiệp, tổ chức làm 

bảo hiểm cũng tăng cƣờng dịch vụ việc làm, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp 

vụ và phẩm chất của ngƣời làm bảo hiểm, nâng cao trình độ thông tin hoá về quản 

lý và dịch vụ của nghiệp vụ bảo hiểm thất nghiệp [110, tr.313]. 

Nhƣ vậy, bảo hiểm thất nghiệp hiện nay ở Trung Quốc đã thực hiện lợi ích 

đồng hƣớng với lợi ích của ngƣời lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đƣợc triển khai 
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phục vụ đối tƣợng là ngƣời lao động, chức năng hỗ trợ ngƣời lao động khi thất 

nghiệp và thúc đẩy tạo việc làm nhằm giúp họ bảo đảm cuộc sống cơ bản. Điều đó 

hoàn toàn phù hợp với lợi ích của ngƣời lao động, giúp họ yên tâm lao động và ổn 

định cuộc sống khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. 

Nhƣng cần thấy rằng, việc quản lý tập trung bảo hiểm thất nghiệp ở Trung 

Quốc tuy giúp các bộ ngành thuận tiện trong việc triển khai, nhƣng cũng đã tạo ra 

bộ máy quản lý cồng kềnh, chồng chéo và mắc một số khuyết điểm sau: 

 Thiếu khả năng kiểm soát số ngƣời lao động có việc làm không công khai 

mà vẫn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Hay nói cách khác, chức năng thẩm tra tƣ cách 

hƣởng bảo hiểm bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc còn yếu, dẫn đến hiện tƣợng 

một số ngƣời vừa có thu nhập từ công việc vừa lĩnh tiền bảo hiểm. Theo đánh giá 

của ban ngành dịch vụ việc làm lao động Trung Quốc, phần lớn ngƣời lao động sau 

khi thất nghiệp, đặc biệt là thanh niên đều không ở nhà mà bằng nhiều hình thức tìm 

một việc làm nào đó nhƣng không công khai và không rút hồ sơ đăng ký thất nghiệp 

[118, tr.210]. Do đó, các cơ quan làm bảo hiểm rất khó khăn trong việc xác định họ 

có còn là đối tƣợng thất nghiệp hay không và đã tìm đƣợc việc làm hay chƣa để tiếp 

tục hay ngừng cấp phát tiền bảo hiểm thất nghiệp, dẫn đến tình trạng trợ cấp không 

đúng đối tƣợng, làm mất đi vai trò bảo đảm lợi ích công bằng cho ngƣời thất nghiệp 

của bảo hiểm thất nghiệp.  

 Thiếu hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp của tổ chức làm bảo hiểm thất nghiệp khiến nhiều doanh nghiệp tƣ nhân 

không nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm, tìm mọi cách từ 

chối hoặc trốn đóng bảo hiểm cho ngƣời lao động, thiệt hại tới quyền lợi của ngƣời 

lao động và ảnh hƣởng tới chất lƣợng vận hành của bảo hiểm thất nghiệp. Về phía 

chính quyền địa phƣơng, họ lo lắng nếu xử phạt các doanh nghiệp không tham gia 

bảo hiểm sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng đầu tƣ, còn nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp 

sẽ tạo gánh nặng cho doanh nghiệp. Hiện nay, lãnh đạo ở rất nhiều địa phƣơng còn 

chƣa nhận thức đƣợc mối quan hệ trực tiếp và vai trò của bảo hiểm thất nghiệp với 

phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng, dẫn đến thiếu sự tiếp nhận chính sách liên 

quan [220]. Do vậy, nếu lãnh đạo không coi trọng hay nhận thức sai lầm thì bảo 

hiểm thất nghiệp ở khu vực đó khó có thể phát triển.  
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 Thiếu cơ chế giám sát quản lý theo pháp luật. Trên thế giới, những quốc gia 

lựa chọn mô hình bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc đều xây dựng một hành lang pháp 

lý ở cấp độ cao nhất đó là ban hành Luật Bảo hiểm thất nghiệp nhƣ ở Anh, Đức, 

Pháp. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp mà Trung Quốc từ khi hình thành cho đến nay 

cũng đƣợc áp dụng theo hình thức bắt buộc nhƣng các quy định liên quan mới dừng 

lại ở cấp độ dƣới luật. Chính vì thế, các tổ chức làm bảo hiểm thiếu quyền lực để 

giám sát quản lý hoạt động và xử lý các hành vi vi phạm các quy định của bảo hiểm 

thất nghiệp. Đồng thời, chế độ này thiếu các quy định về trách nhiệm luật pháp 

tƣơng ứng, nên trên thực tế, nó lại mang tính tự nguyện, dẫn tới hành vi đóng bảo 

hiểm mang tính tuỳ tiện, việc xử phạt hành vi vi phạm đóng bảo hiểm gặp khó khăn, 

hiện tƣợng lừa đảo, chiếm dụng, lạm dụng trong sử dụng, quản lý quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp của một số cá nhân, tổ chức khó bị xử phạt do thiếu cơ chế chế tài. Theo số 

liệu điều tra của Dự án hợp tác an sinh xã hội Trung Quốc- châu Âu cho thấy, tỉ lệ 

phát hiện vi phạm rất thấp. Nhƣ ở Bắc Kinh, năm 2008 phát hiện 2 vụ lừa đảo quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp, năm 2009 tăng lên 9 vụ. Hiện nay ở Trung Quốc rất khó có 

thể có đƣợc số liệu thống kê các vụ án lừa đảo quỹ bảo hiểm nên ngƣời ta cho rằng, 

số liệu này chƣa phản ánh đƣợc thực tế vi phạm [93, tr.32].  

 Thiếu chức năng thúc đẩy việc làm. Ngoài nguyên nhân do nguồn quỹ sử 

dụng chƣa hợp lý, chức năng thúc đẩy việc làm của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung 

Quốc còn yếu bởi: Một là, các lớp bồi dƣỡng việc làm trình độ không cao và không 

đa dạng. Đa số các lớp bồi dƣỡng việc làm đều chủ yếu liên quan tới một số ngành 

nghề phổ thông nhƣ máy tính, nấu ăn, thời gian đào tạo chỉ giới hạn khoảng 1 tháng. 

Do đó, ngƣời thất nghiệp sau khi tham gia bồi dƣỡng vẫn rất khó khăn trong việc 

tìm và chọn nghề, con số ngƣời thất nghiệp thực sự chủ động tìm việc vẫn rất ít. 

Nhƣ năm 2009, số ngƣời đƣợc giới thiệu việc làm là 25,824 triệu ngƣời, nhƣng số 

ngƣời đƣợc làm việc chỉ là 9,36 triệu ngƣời, tỉ lệ tạo việc làm thành công chƣa đến 

30% [105, tr.125-126]. Hai là, thủ tục hành chính chƣa thông thoáng, hạn chế khả 

năng phát triển việc làm cho ngƣời thất nghiệp. Hiện nay, một số khu vực đã thí 

điểm mở rộng phạm vi chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhƣng do thủ tục vay 

rƣờm rà phức tạp, mức vay thấp, nên số ngƣời đƣợc vay rất hạn chế [118, tr.211]. 

Ba là, thiếu biện pháp khuyến khích, khó làm cho ngƣời thất nghiệp duy trì mối liên 
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hệ với thị trƣờng lao động. Quy định về điều kiện tiếp tục hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp ít đề cập tới việc làm thế nào để ngƣời thất nghiệp duy trì mối liên hệ với thị 

trƣờng lao động. Ngƣợc lại, ở nhiều quốc gia, việc thẩm tra điều kiện tiếp tục hƣởng 

bảo hiểm rất chặt chẽ, ngƣời thất nghiệp phải chứng minh duy trì mối liên hệ với thị 

trƣờng lao động cho các bộ ngành quản lý. Nhƣ Ba Lan, quốc gia chuyển đổi mô 

hình giống Trung Quốc, quy định ngƣời thất nghiệp phải tham gia bồi dƣỡng việc 

làm hoặc tham gia vào kế hoạch việc làm của các bộ ngành công cộng [118, tr.211].  

 Quy định điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp chƣa hợp lý, cùng với diện 

bao phủ hẹp là nguyên nhân khiến tỉ lệ thụ hƣởng giảm dần, ảnh hƣởng tới quyền 

lợi của ngƣời thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp quy định, ngƣời thất nghiệp phải 

đáp ứng đủ 3 điều kiện sau mới đƣợc hƣởng đãi ngộ:  

Một là, tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật, ngƣời sử 

dụng lao động sở tại và ngƣời lao động thực hiện nghĩa vụ đóng đủ 1 năm bảo hiểm 

thất nghiệp [223]. Nhƣng trong trƣờng hợp ngƣời sử dụng lao động vì nhiều lý do 

chƣa thể tham gia hoặc nợ tiền bảo hiểm, thì thời hạn đóng 1 năm bảo hiểm của 

ngƣời lao động sẽ bị kéo dài. Nhƣ vậy, ngƣời lao động sẽ không thể hƣởng trợ cấp 

bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.  

Hai là, mất việc ngoài ý muốn. ―Ngoài ý muốn‖ là chỉ những trƣờng hợp 

ngƣời lao động bị ngừng hợp đồng lao động, bị ngƣời sử dụng lao động hủy hợp 

đồng lao động và cho thôi việc…. Nhƣng quy định lại không nói rõ lý do chủ quan 

hay khách quan bị chấm dứt hợp đồng lao động. Cho nên, nếu trong trƣờng hợp 

ngƣời lao động vì nguyên nhân vi phạm quy định của đơn vị, hay cố ý gây sự cố 

làm ảnh hƣởng tới công việc hay ảnh hƣởng tới quyền lợi ngƣời khác mà bị đuổi 

việc… thì vẫn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Quy định đã vô tình tạo lỗ hổng để hình 

thành nhóm ―thất nghiệp tự nguyện‖ nhƣng vẫn hƣởng trợ cấp nhƣ nhóm ―thất 

nghiệp ngoài ý muốn‖. Cũng phải nói thêm rằng, điều kiện này đƣa ra tạo áp lực tìm 

việc làm mới đối với ngƣời thất nghiệp. Bởi lẽ, hiện nay hình thức thất nghiệp rất đa 

dạng, doanh nghiệp muốn chấm dứt hợp đồng với ngƣời lao động cũng không khó 

khăn, chỉ cần áp dụng những cách thức nhƣ đề nghị thôi việc, hạ lƣơng, chuyển vị 

trí và nhiều hình thức thôi việc gián tiếp… Ngƣời lao động lúc đó sẽ gặp hai khó 

khăn, một là, nếu bị doanh nghiệp chủ động chấm dứt hợp đồng, ngƣời lao động sẽ 
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khó tìm đƣợc công việc mới ở doanh nghiệp khác; hai là, nếu ngƣời lao động chủ 

động thôi việc, nghĩa là thuộc dạng ―thất nghiệp tự nguyện‖, nhƣ vậy sẽ khó nhận 

đƣợc trợ cấp từ bảo hiểm thất nghiệp bởi không phù hợp với điều kiện hƣởng bảo 

hiểm là ―thất nghiệp ngoài ý muốn‖. 

Ba là, đã đăng ký thất nghiệp theo quy định pháp luật và có mong muốn tìm 

việc làm. Ở đây, quy định về việc có mong muốn tìm việc làm không rõ ràng và cụ 

thể. Ở các quốc gia phƣơng Tây, ngƣời hƣởng bảo hiểm thất nghiệp phải định kỳ 

cung cấp cho các cơ quan quản lý về tình hình tìm việc của mình. Ở Trung Quốc, 

hiện chỉ có tỉnh Chiết Giang là đƣa ra quy định rõ ràng về vấn đề này. “Quy định 

bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Chiết Giang” ngày 4-9-2003 quy định những trƣờng hợp 

cụ thể đƣợc cho là ―mất việc ngoài ý muốn‖ gồm ngƣời bị ngừng hợp đồng lao 

động, bị ngƣời sử dụng lao động hủy hợp đồng lao động, bị ngƣời sử dụng lao động 

đƣa ra các điều kiện lao động trái quy định;...[231].  

Ngoài ra, công tác chi trả bảo hiểm thất nghiệp còn mang tính nguyên tắc 

cứng nhắc, thủ tục rƣờm rà, ảnh hƣởng đến việc tham gia bảo hiểm của ngƣời lao 

động. Bảo hiểm thất nghiệp quy định, ngƣời có hộ khẩu ở địa phƣơng nào thì tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp và nhận tiền trợ cấp liên quan ở địa phƣơng đó [223]. Có 

nghĩa là, nếu ngƣời lao động tới địa phƣơng khác làm việc và đăng ký tạm trú tại 

nơi đó, nếu thất nghiệp thì sẽ phải quay về địa phƣơng cƣ trú để nhận tiền bảo hiểm 

thất nghiệp. Tuy bảo hiểm thất nghiệp cho phép các đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp 

ở thành thị xây dựng cơ chế dự trù chuyển dịch xuyên vùng, khi ngƣời thất nghiệp 

chuyển dịch trong khu vực quy hoạch này thì bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ chuyển 

dịch theo, nhƣng không đề cập đến việc chuyển phí bảo hiểm đã đóng. Do vậy, khu 

vực tiếp nhận bảo hiểm sẽ không chấp nhận chi trả trợ cấp [155, tr.124]. Có thể nói, 

bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc mang màu sắc của chế độ hộ tịch hộ khẩu. 

Những quy định về điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp chƣa thật hợp lý 

cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tỉ lệ hƣởng thực tế có xu hƣớng 

nhỏ dần. Bảng 3.5 và hình 3.3 cho thấy, tính đến năm 2011, số công nhân viên  

chức hƣởng đãi ngộ là 1,97 triệu ngƣời, chỉ chiếm 1,38% trong tổng số ngƣời tham 

gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và chiếm 21,37% trong tổng số ngƣời đăng ký thất 

nghiệp ở thành thị, đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua ở Trung Quốc. 
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Bảng 3.5. Tỉ lệ hƣởng bảo hiểm thất nghiệp của công nhân viên chức  

ở Trung Quốc giai đoạn 1999- 2011 

Đơn vị: 1.000 ngƣời; % 

Năm Số ngƣời 

tham gia bảo 

hiểm thất 

nghiệp (1) 

Số ngƣời 

đăng ký 

thất nghiệp  

(2) 

Số ngƣời lĩnh 

tiền bảo hiểm 

thất nghiệp  

(3) 

Tỉ lệ hƣởng 

bảo hiểm 

thất nghiệp 

(3)/(1) 

Tỉ lệ hƣởng 

bảo hiểm thất 

nghiệp (3)/(2) 

1999 99120 5750 1090 1,10 18,96 

2000 104080 5950 1900 1,83 31,93 

2001 103540 6810 3120 3,01 45,81 

2002 101810 7700 4400 4,32 57,14 

2003 103730 8000 4150 4,00 51,88 

2004 105840 8270 4190 3,96 50,67 

2005 106480 8390 3620 3,40 43,15 

2006 111870 8470 3270 2,92 38,61 

2007 116450 8300 2860 2,46 34,46 

2008 124000 8860 2610 2,10 29,46 

2009 127150 9210 2350 1,85 25,52 

2010 133760 9080 2090 1,56 23,02 

2011 143170 9220 1970 1,38 21,37 

Chú thích: (3)/(1): Tỉ lệ hƣởng bảo hiểm thất nghiệp = Số ngƣời lĩnh tiền bảo hiểm 

thất nghiệp/Số ngƣời tham gia bảo hiểmthất nghiệp 

(3)/(2): Tỉ lệ hƣởng bảo hiểm thất nghiệp = Số ngƣời lĩnh tiền bảo hiểm thất 

nghiệp/Số ngƣời đăng ký thất nghiệp 
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Hình 3.3. Tỉ lệ hƣởng bảo hiểm thất nghiệp của  công nhân viên chức  

ở Trung Quốc giai đoạn 1999- 2011 

Nguồn: [203; 236] 

 Quy định về mức trợ cấp thấp và thời hạn hƣởng dài là nguyên nhân khiến 

đời sống ngƣời thất nghiệp gặp khó khăn. Do quy định mức chi của bảo hiểm thất 

nghiệp thấp nên không đáp ứng đƣợc nhu cầu đời sống tối thiểu của ngƣời thất 

nghiệp ở Trung Quốc. Bảo hiểm thất nghiệp chỉ hỗ trợ thu nhập ở mức cơ bản nhất 

cho ngƣời thất nghiệp, tức là bằng 60- 80% mức lƣơng tối thiểu. Nếu so sánh giữa 

tiền bảo hiểm thất nghiệp với lƣơng bình quân năm của nhân viên doanh nghiệp nhà 

nƣớc thì tiền bảo hiểm thất nghiệp chỉ bằng khoảng 25% mức lƣơng năm [104, 

tr.68]. Thêm vào đó, sự biến động giá cả và nâng cao phí đóng bảo hiểm theo mức 

lƣơng, mức chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc lại chƣa đƣợc điều 

chỉnh tƣơng ứng, nên mức tiền bảo hiểm thất nghiệp thực tế bị hạ thấp, làm cho 

mức trợ cấp không thể đảm bảo cuộc sống cơ bản. Thống kê cho thấy, thu nhập của 

công nhân viên chức thành phố ở Trung Quốc trong thời gian từ 2004- 2011 đã tăng 

bình quân 15,5%, chỉ số vật giá cùng kỳ cũng tăng trên 6%, trong khi đó mức phát 

tiền bảo hiểm thất nghiệp lại chƣa tăng đồng bộ, mặc dù từ năm 1999, Chính phủ 

Trung Quốc đã ra thông báo điều chỉnh nâng 30% mức phát tiền bảo hiểm thất 

nghiệp để phù hợp với mức tăng vật giá quá cao trƣớc đó [104, tr.68]. Sau năm 2000, 
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ngoài số ít những khu vực phát triển đã điều chỉnh định kỳ mức hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp nhƣ Bắc Kinh, Thƣợng Hải, còn hầu hết các khu vực chƣa có sự điều chỉnh 

với biến động vật giá. Hiện nay, mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thực tế của ngƣời 

lao động ở Trung Quốc có xu hƣớng ngày càng thấp hơn so với mức lƣơng và mức 

tăng vật giá. Nhƣ năm 2009, trung bình mỗi ngƣời nhận 446 NDT/tháng, tức là 

không bằng 40% thu nhập ròng bình quân của ngƣời dân thành thị [130, tr.20], thậm 

chí thấp hơn nhiều so với mức lƣơng tối thiểu ở một số thành phố, nhƣ Thẩm Dƣơng 

là 700 NDT, Bắc Kinh là 800 NDT, Tế Nam là 760 NDT, Tây An là 600 NDT, Vũ 

Hán là 700 NDT, Thƣợng Hải là 960 NDT, Quảng Châu là 860 NDT [84, tr.45]. Từ 

năm 2005- 2012, mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp luôn ở mức bằng 20% lƣơng, cao 

điểm nhất là năm 2005 đạt 19,91% lƣơng và thấp nhất là năm 2009 đạt 16,35% lƣơng. 

Từ năm 2005, ngƣời thất nghiệp đƣợc nhận trợ cấp là 305 NDT/tháng, đến năm 2012 

tăng lên 741 NDT, trong khi mức lƣơng bình quân tháng của ngƣời lao động ở thành 

phố tăng từ 1530 NDT năm 2005 lên 3897 NDT năm 2012 [101, tr.2]. Nhƣ vậy, mức 

trợ cấp có tăng nhƣng so với mức tăng lƣơng thì còn khoảng cách chênh lệch lớn, khó 

bù đắp cuộc sống khi ngƣời lao động thất nghiệp, cho thấy mặc dù kinh tế Trung 

Quốc phát triển nhƣng bảo hiểm thất nghiệp còn chƣa phát triển. 

Không những mức trợ cấp thấp mà bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc còn 

chƣa suy xét đến nhiều yếu tố nhƣ: Một là, không tính đến mức lƣơng trƣớc khi 

ngƣời lao động mất việc làm nên không thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và chi 

phí tìm việc làm của ngƣời thất nghiệp. Hai là, chƣa tính đến gia cảnh ngƣời thất 

nghiệp khi chi trả trợ cấp để có biện pháp xử lý ổn thỏa trong trƣờng hợp họ phải 

chăm sóc con nhỏ hoặc ngƣời già. Ba là, chƣa tính đến các dịch vụ xã hội khác, 

hoặc nếu có cũng chƣa thấu đáo khi chi trả trợ cấp, nhƣ có thực hiện biện pháp hỗ 

trợ y tế nhƣng không kết nối với bảo hiểm y tế, hoặc chƣa tính đến phƣơng án hỗ 

trợ kinh phí khi ngƣời ngƣời thất nghiệp chuyển nhà, đi lại tìm việc nơi khác…  

 Bên cạnh đó, thời hạn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp quá dài, là nguyên nhân 

kéo dài thời gian thất nghiệp của ngƣời thất nghiệp, ảnh hƣởng không nhỏ tới kinh 

tế gia đình, là nguyên nhân của những bất ổn gia đình và là gánh nặng cho xã hội. 

Bởi thời hạn hƣởng bảo hiểm dài khiến ngƣời thất nghiệp cẩn trọng trong việc tìm 

công việc nhƣ ý, từ đó làm giảm cƣờng độ tìm việc, kéo dài thời gian thất nghiệp, 
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tạo gánh nặng và làm quỹ bảo hiểm thất nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Tuy chƣa 

thực hiện chi trả vô thời hạn nhƣng so với thời hạn chi trả của nhiều quốc gia trên 

thế giới, mức chi trả tối đa 24 tháng khiến Trung Quốc trở thành một trong những 

quốc gia có thời hạn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp dài nhất trên thế giới. 

Tóm lại, do Trung Quốc thiếu cơ chế đánh giá chính xác tình hình và động thái 

thất nghiệp nên bảo hiểm thất nghiệp từ khâu đóng đến khâu chi hƣởng bảo hiểm 

đều chƣa phản ánh đúng mức độ thất nghiệp. Đó là hạn chế khiến bảo hiểm thất 

nghiệp khó phối hợp hiệu quả với chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nƣớc, với sự 

điều chỉnh kết cấu kinh tế và chuyển biến phƣơng thức tăng trƣởng, cũng nhƣ sự 

biến đổi nhanh của tiến trình đô thị hóa ở nƣớc này. Bảo hiểm thất nghiệp từ khi ra 

đời đến nay vẫn nhất quán thực hiện theo ―Quy định bảo hiểm thất nghiệp” từ năm 

1999, chƣa có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay và sự 

biến động thực tế về số ngƣời thất nghiệp, là hạn chế lớn để thực hiện mở rộng diện 

bao phủ và bảo đảm quyền lợi ngƣời thất nghiệp. 

3.3.  SO SÁNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC VỚI 

MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

Từ sự phát triển bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc có thể thấy, giữa bảo 

hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và bảo hiểm thất nghiệp của một số nƣớc trên thế 

giới tồn tại một số điểm tƣơng đồng và khác biệt.  

Điểm chung giữa bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và của nhiều quốc 

gia trên thế giới nhƣ Đức, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đó là áp dụng hình 

thức bảo hiểm mang tính bắt buộc. Trong đó, nhà nƣớc đƣa ra quy định pháp luật 

yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp và ngƣời lao động phải tham gia. Bảo hiểm thất 

nghiệp của Trung Quốc do Chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm, giao cho các 

bộ ngành làm bảo hiểm lao động trên toàn quốc trực tiếp quản lý. Còn ở Đức, Anh, 

Pháp, Nhật Bản, bảo hiểm thất nghiệp do nhà nƣớc thi hành bắt buộc với ngƣời lao 

động và Chính phủ quản lý trực tiếp. Còn ở Mỹ, chính quyền bang là cơ quan chủ 

quản của bảo hiểm thất nghiệp, theo đó, mỗi bang trên cơ sở luật pháp của liên bang 

tự có kế hoạch quản lý bảo hiểm thất nghiệp [118, tr.69]. Nếu Trung Quốc áp dụng 

theo hình thức đóng góp, ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động đóng góp là 

chính, nhà nƣớc chỉ hỗ trợ khi quỹ gặp khó khăn, thì ở Pháp, quy định rõ ràng, nhà 
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nƣớc đầu tƣ 1/3 kinh phí, còn 2/3 kinh phí do doanh nghiệp và ngƣời lao động cùng 

đóng góp [118, tr.97]. Còn ở Hàn Quốc, tỉ lệ đóng góp giống Trung Quốc, tức là 

doanh nghiệp đóng 2% từ tổng lƣơng, ngƣời lao động đóng 1% từ lƣơng cơ bản của 

ngƣời đó. Quy định nghĩa vụ nộp bảo hiểm của Đức cũng chủ yếu do ngƣời lao 

động và chủ sử dụng lao động đóng góp, nhà nƣớc chỉ thực hiện hỗ trợ khi cần thiết. 

Ở Mỹ, hầu hết các bang đều quy định quỹ bảo hiểm chỉ do ngƣời sử dụng lao động 

và nhà nƣớc đóng góp mà thôi, chỉ có số ít bang nhƣ Alaska, New Jersey quy định 

thêm phần đóng góp của ngƣời lao động [14, tr. 89]. 

 Nhƣng mặt khác, có thể nhận thấy, giữa bảo hiểm thất nghiệp của Trung 

Quốc và bảo hiểm thất nghiệp của một số quốc gia trên thế giới tồn tại khác biệt, từ 

đó cho thấy trình độ phát triển bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc còn hạn chế so 

với một số quốc gia phát triển trên thế giới. 

 Thứ nhất, khác biệt về diện bao phủ của bảo hiểm thất nghiệp. Ở Trung Quốc, 

bảo hiểm thất nghiệp mới chỉ bao phủ nhóm đối tƣợng là công nhân viên chức 

doanh nghiệp ở thành thị, nên nó đƣợc coi là ―chế độ bảo hiểm thất nghiệp công 

nhân viên chức‖. Mặc dù đã mở rộng diện bao phủ, nhƣng các quy định của chế độ 

này lại đƣợc xây dựng dựa vào đặc điểm khối doanh nghiệp nhà nƣớc, nên tỉ lệ 

tham gia của các loại hình doanh nghiệp khác rất thấp. Điều này hạn chế hơn so 

với nhiều nƣớc phát triển trên thế giới nhƣ Anh, Pháp, Mỹ, bảo hiểm thất nghiệp cơ 

bản phủ kín tới mọi lao động hoạt động kinh tế. Còn ở một số quốc gia thuộc 

OECD và quốc gia chuyển đổi mô hình, bảo hiểm thất nghiệp còn tính đến đối 

tƣợng là sinh viên tốt nghiệp đại học [65, tr.615]. 

Do đó, từ năm 2001- 2008, tỉ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc 

chỉ chiếm khoảng 40% số ngƣời làm việc ở thành phố, thấp hơn nhiều so với các 

quốc gia phát triển, đồng thời cũng không đạt chuẩn quốc tế. Tỉ lệ này ở các nƣớc 

phát triển nhƣ Mỹ, Anh, Đức khá cao, lần lƣợt đạt 74%, 86% và 68% trong toàn bộ 

lực lƣợng lao động. Theo Công ƣớc 102 (1952) của ILO, số ngƣời tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp ít nhất phải đạt tỉ lệ 50% trong tổng số ngƣời lao động làm việc có 

thù lao. Còn theo Công ƣớc quốc tế 168 (1988) của ILO, các quốc gia có điều kiện 

kinh tế phải bảo đảm cho khoảng 85% trong tổng số lao động làm thuê (bao gồm cả 

công vụ viên và học sinh sinh viên) [121, tr.12].  
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Thứ hai, khác biệt về tỉ lệ đóng góp và mức đóng góp vào quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. Với khối lƣợng lớn ngƣời thất nghiệp nhƣ ở Trung Quốc, việc cá nhân 

và doanh nghiệp đóng góp vào quỹ lần lƣợt ở mức 1% và 2% lƣơng là tƣơng đối 

thấp, khó giúp quỹ hoạt động hiệu quả. Ở nhiều nƣớc phát triển, mức đóng góp của 

cá nhân có khác nhau, nhƣng phổ biến từ 2-3% mức lƣơng, mức cao là Canada 

3,3%, còn doanh nghiệp thƣờng từ 3-5% tổng lƣơng [118, tr.160]. Trên thực tế, quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc nhiều năm nay vẫn chủ yếu do doanh nghiệp 

gánh vác, trách nhiệm đóng góp của ngƣời lao động và chính phủ rất hạn chế, 

chính phủ chỉ hỗ trợ phần nào khi quỹ rơi vào tình trạng bội chi hay không có 

khả năng hoạt động. Còn ở nhiều nƣớc trên thế giới, ngƣời sử dụng lao động 

đóng vai trò chính, nhƣng ngƣời lao động và chính phủ cũng gánh vác một mức 

nhất định.  

Thứ ba, khác biệt về mức thụ hƣởng và thời gian thụ hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc không đƣa ra một mức chi cụ thể, chỉ 

biết không thấp hơn mức sống tối thiểu của ngƣời dân thành thị theo Luật Bảo hiểm 

xã hội năm 2010. Việc chi tiền bảo hiểm thất nghiệp theo cách này không liên quan tới 

mức lƣơng trƣớc khi ngƣời đó thất nghiệp và thời gian thất nghiệp, yếu tố gia cảnh, độ 

tuổi gần nghỉ hƣu của ngƣời thất nghiệp nhƣ một số quốc gia phát triển (Đức, Thuỵ 

Điển) và quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi (Hungary, Cộng hoà Bungari). Bên cạnh 

đó, mức trợ cấp của Trung Quốc thấp hơn mức lƣơng tối thiểu, tức là chỉ bằng khoảng 

30% lƣơng bình quân, thậm chí năm 2008 chỉ bằng 15% lƣơng bình quân [230], thấp 

hơn so với mức bình quân trên thế giới, thậm chí còn thấp hơn mức quy định của các 

quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi (bảng 3.6). Ở nhiều nƣớc, trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp tƣơng đƣơng khoảng 50- 80% mức lƣơng của ngƣời lao động trƣớc khi thất 

nghiệp. Ở Nhật Bản, mức trợ cấp bằng khoảng 40- 80% lƣơng ban đầu. Ở Đức, ngƣời 

ta còn tính đến việc ngƣời thất nghiệp có nuôi con hay không để xét mức trợ cấp từ 

60- 65% mức thu nhập từ lƣơng [168, tr.34]. Đồng thời, cũng nhƣ một số nƣớc có nền 

kinh tế chuyển đổi là Estonia, Cộng hòa Slovenia, việc Trung Quốc áp dụng quy 

định hƣởng tối đa 24 tháng đối với ngƣời đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 10 năm là 

tƣơng đối dài. Trên thế giới, thời hạn hƣởng tối đa thƣờng là 47 tuần [230], nhƣ thế sẽ 

thúc đẩy ngƣời lao động nhanh chóng tìm việc làm, tránh tình trạng ỷ lại vào khoản 
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trợ cấp mà không muốn làm việc, tạo gánh nặng cho xã hội. 

Bảng 3.6. Quy định về mức hƣởng và thời hạn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp 

của Trung Quốc và một số quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi  

Quốc gia Thời 

kỳ 

Thời gian 

hƣởng tối đa 

Mối liên hệ với 

mức thu nhập 

trƣớc khi thất 

nghiệp (%) 

Mức hƣởng 

tối thiểu (%) 

Mức hƣởng 

tối đa (%) 

Trung 

Quốc  

1999 24 tháng Không Cao hơn mức 

sống tối thiểu 

Thấp hơn 

mức lƣơng 

tối thiểu 

Hungary 1997 360 ngày 65% 70% tiền 

dƣỡng lão tối 

thiểu 

 180% tiền 

dƣỡng lão 

tối thiểu 

Cộng hòa 

Bungaria 

1998 12 tháng 60% 85% 140% 

Estonia 2001 24 tháng 50 ngày đầu hƣởng 

40%; sau đó hƣởng 

40% 

40% lƣơng 

bình quân 

150% lƣơng 

bình quân 

Ba Lan 1997 18 tháng Phát 1 mức thống 

nhất 

Không Không 

Romania 1998 9 tháng 50%- 60% 76%- 92% 210% 

Slovakia 1997 12 tháng 3 tháng đầu hƣởng 

60%; 9 tháng sau 

hƣởng 50% 

Không 150% 

Cộng hòa 

Slovenia 

1998 24 tháng 3 tháng đầu hƣởng 

70%; 3 tháng sâu 

hƣởng 60% 

100% 300% 

Nguồn: [118, tr. 208] 

Thứ tư, khác biệt về chức năng thúc đẩy việc làm và phòng chống thất 

nghiệp của bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc chƣa xây 

dựng cơ chế hƣởng trợ cấp ƣu tiên việc làm. Trong khi đó, hầu hết các nƣớc có chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp đều mở rộng sự khác biệt về đãi ngộ bảo hiểm thất nghiệp, 
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nhƣ Acgentina, Chi Lê quy định nếu ngƣời nào có việc làm sớm sẽ đƣợc hƣởng 

khoản trợ cấp việc làm. Một số nƣớc khác còn quy định, trong thời gian hƣởng trợ 

cấp, nếu ngƣời thất nghiệp tìm đƣợc việc làm còn có thể đƣợc nhận thêm một phần 

tiền bảo hiểm chƣa trả. Nhƣ Nhật Bản, Canada và Anh đều biến bảo hiểm thất 

nghiệp trở thành một chế độ bảo hiểm việc làm và trợ cấp tìm việc làm, đồng thời 

thực hiện quản lý thống nhất việc kết hợp giữa phát trợ cấp thất nghiệp và bố trí 

việc làm [184, tr.267].  

So với phƣơng Tây, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc chƣa coi trọng 

công tác định hƣớng việc làm [155, tr.125]. Thông qua hỗ trợ đào tạo bồi dƣỡng 

việc làm và hỗ trợ chủ sử dụng lao động giúp ngƣời thất nghiệp nhanh chóng tham 

gia vào thị trƣờng lao động, giảm áp lực cho bảo hiểm thất nghiệp, hơn nữa còn xóa 

bỏ hệ quả của việc bảo hộ thái quá dẫn tới suy giảm năng lực và mong muốn tìm 

việc làm của ngƣời thất nghiệp và sự xơ cứng của thị trƣờng lao động. Ở nhiều 

nƣớc đang phát triển, ngƣời ta đang tìm kiếm mô hình mới của bảo hiểm thất 

nghiệp với nhiều cải tiến. Nhƣ ở Chi lê và Colombia, thƣờng thì chủ sử dụng lao 

động và chính quyền sẽ gửi tiền bảo hiểm thất nghiệp vào tài khoản cho công nhân. 

Nếu thất nghiệp, họ có thể chủ động sử dụng khoản tiền tích lũy trong tài khoản thất 

nghiệp của mình, gọi là tài khoản cá nhân, trong khi Trung Quốc lại áp dụng cơ chế 

―thu bao nhiêu trả bấy nhiêu‖. Nhiều quốc gia khác xây dựng ―hệ thống tiền dƣỡng 

lão dự phòng‖ trong tài khoản cá nhân. Khi bị thất nghiệp, ngƣời ta có thể sử dụng 

một khoản tiền trong tài khoản này, sau đó sẽ trừ vào tiền dƣỡng lão [155, tr.125].  

Bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc chƣa có chính sách phòng chống thất 

nghiệp. Trong khi ở nhiều nƣớc phát triển, ngoài việc tăng khoản chi cho dự phòng 

thất nghiệp còn tìm kiếm những biện pháp phòng chống thất nghiệp. Mỹ áp dụng 

biện pháp phân biệt về mức phí bảo hiểm thất nghiệp, đối với những doanh nghiệp 

có số nhân viên giải thể càng đông thì mức phí phải đóng càng cao, cao nhất đạt 

trên 10% lƣơng công nhân [184, tr.268]. Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, để ổn định việc 

làm, đối với những ngành nghề và doanh nghiệp do làm ăn không tốt phải thu hẹp 

quy mô kinh doanh nhƣng không cắt giảm nhân viên sẽ đƣợc nhận khoản viện trợ 

và khoản vay với mức lãi suất thấp trong thời gian dài, còn doanh nghiệp tạo ra 

nhiều việc làm nhƣng nằm trong khu vực khó khăn cũng sẽ đƣợc nhận trợ cấp.  
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Nhìn chung, ở nhiều nƣớc trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia phƣơng Tây, 

công tác giáo dục việc làm rất đƣợc coi trọng, một mặt, nhằm nâng cao chất lƣợng 

đội ngũ thất nghiệp, từ đó nâng cao trình độ việc làm, đồng thời gia tăng nguyện 

vọng về việc làm tích cực của ngƣời lao động. Tuy nhiên, mô hình “nhà nƣớc phúc 

lợi” với tiêu chí là lo liệu hoàn toàn mà nhiều nƣớc phƣơng Tây đã và đang áp dụng 

đã ảnh hƣởng không nhỏ tới hiện trạng thất nghiệp và việc vận hành bảo hiểm thất 

nghiệp. Nó đã làm mất dần động lực làm việc và không khuyến khích ngƣời lao 

động đóng góp cho xã hội. Tỉ lệ thất nghiệp của 17 quốc gia đồng tiền chung châu 

Âu hiện đã tăng mức cao nhất kể từ khi phát hành đồng tiền euro, lên tới 10,4% 

cuối năm 2011 [51]. Trong điều kiện châu Âu đang rơi vào khủng hoảng nợ công, 

dân số già hoá…., thất nghiệp gia tăng tạo gánh nặng chƣa từng có về chi trả trợ cấp 

của quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở các nƣớc này. Nhƣ vậy, bảo hiểm thất nghiệp của 

Trung Quốc và của nhiều nƣớc trên thế giới đều có những ƣu nhƣợc điểm nhất định, 

tuỳ vào điều kiện mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, 

Trung Quốc chủ trƣơng xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng nhu cầu 

trong nƣớc và điều chỉnh phù hợp với xu thế phát triển bảo hiểm thất nghiệp trên 

thế giới. Đó là mô hình Chính phủ thị trƣờng xã hội, gắn kết giữa Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp, ngƣời lao động và sự tham gia của các tổ chức làm bảo hiểm các cấp, thể 

hiện tính công bằng xã hội giữa nghĩa vụ và quyền lợi đóng- hƣởng bảo hiểm của 

ngƣời lao động. 

 

*            * 

* 
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* Tiểu kết chƣơng 3 

 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc tuy ra đời muộn hơn các chế độ 

bảo hiểm xã hội khác nhƣng vai trò và vị trí của nó là không thể phủ nhận trong đời 

sống xã hội. Sự hình thành và phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp gặp nhiều 

trở ngại khó khăn, thậm chí ở giai đoạn đầu tƣởng chừng bị xóa bỏ. Cùng với sự 

chuyển biến về tƣ duy, Trung Quốc nhận thức sự tồn tại của hiện tƣợng thất nghiệp 

trong chế độ XHCN, về bản chất nó hoàn toàn giống với thất nghiệp của xã hội 

TBCN.  Đó là cơ sở để Trung Quốc định hình một chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù 

hợp với tình hình trong nƣớc và xu thế chung của thế giới. 

 Trƣớc yêu cầu cấp bách giải quyết tình trạng thất nghiệp đang trở nên 

nghiêm trọng, đặc biệt từ nguyên nhân cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc, Trung 

Quốc khẳng định, sự ra đời chế độ bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu. Trải qua các giai 

đoạn hình thành và phát triển, bắt đầu từ năm 1986, Trung Quốc đã xây dựng một 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp có tính xã hội phổ quát, vừa là một chính sách xã hội 

vừa là một biện pháp kinh tế, vừa giúp đỡ về vật chất lại vừa là chỗ dựa tinh thần, là 

―phao cứu sinh‖ khi ngƣời lao động rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Quá trình nhận 

thức về vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc diễn ra khá 

phức tạp. Trên thực tế, nƣớc này phải mất 37 năm đi từ không thừa nhận ―thất 

nghiệp‖ sau ngày thành lập nƣớc tới thừa nhận ―chờ việc‖, sau đó mất 13 năm thay 

đổi nhận thức từ thừa nhận ―chờ việc‖ sang thừa nhận ―thất nghiệp‖ với việc ra đời 

Quy định năm 1999. 

Trong quá trình vận hành, bên cạnh những thành quả đạt đƣợc, bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc cũng bộc lộ nhiều hạn chế và lỗ hổng nhƣ cơ cấu thụ hƣởng 

mất cân đối, mới chỉ tập trung vào đối tƣợng công nhân viên chức doanh nghiệp nhà 

nƣớc mà chƣa chú ý tới lao động thuộc các loại hình kinh tế phi công hữu; năng lực 

đầu tƣ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế, chủ yếu dựa vào phí đóng của 

doanh nghiệp, ngƣời lao động và hỗ trợ của nhà nƣớc mà chƣa có sự ủng hộ của các 

tổ chức xã hội; vấn đề sử dụng quỹ chƣa hợp lý, phần lớn nguồn quỹ đƣợc dùng vào 

việc trợ cấp thất nghiệp, chƣa chú trọng tới công tác đào tạo và hƣớng nghiệp, khiến 

cho tình trạng tồn quỹ ngày một lớn. Ngoài ra, cơ chế vận hành và quản lý bảo hiểm 

thất nghiệp cũng tồn tại nhiều hạn chế nhƣ thiếu khả năng kiểm soát số ngƣời có 
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việc làm không công khai vẫn hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, thiếu cơ chế giám sát 

quản lý theo pháp luật, quy định điều kiện hƣởng bảo hiểm chƣa hợp lý khiến tỉ lệ 

thụ hƣởng giảm dần, quy định về mức trợ cấp thấp và thời hạn chi hƣởng dài.... 

khiến cho quyền lợi ngƣời lao động chƣa hoàn toàn đƣợc bảo đảm cũng nhƣ chế độ 

bị chậm nhịp phát triển, chƣa đáp ứng và thích nghi với trình độ phát triển kinh tế 

xã hội trong nƣớc.  

So sánh bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc với bảo hiểm thất nghiệp của 

nhiều quốc gia phát triển, quốc gia đang phát triển và quốc gia có nền kinh tế 

chuyển đổi trên thế giới để thấy đƣợc những điểm tiến bộ và lạc hậu của chế độ này, 

từ đó có cái nhìn khách quan về trình độ phát triển bảo hiểm thất nghiệp của Trung 

Quốc so với thế giới. 
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CHƢƠNG 4 

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở 

TRUNG QUỐC VÀ MỘT SỐ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

4.1. TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM  

THẤT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC              

4.1.1. Thuận lợi 

 Nền tảng kinh tế xã hội ổn định và phát triển 

Trung Quốc đang tiến vào giai đoạn tăng trƣởng mới sau cuộc khủng hoảng 

tài chính quốc tế năm 2008. Con số thu nhập bình quân đầu ngƣời tăng tuần tự hàng 

năm, nếu ở giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ X” (2002- 2006) thu nhập thuần của 

ngƣời dân thành phố tăng 9,6%, của nông dân tăng 5,3% thì đến “Kế hoạch 5 năm 

lần thứ XI‖ (2006- 2010), con số này đã tăng lần lƣợt là 10,2% và 8,3% [146, tr.4 ]. 

Sang năm 2012, con số này vẫn duy trì ở mức lần lƣợt là 9,6% và 10,7% [147, tr.4]. 

Xét từ các chỉ tiêu then chốt về phát triển kinh tế xã hội nhƣ phục hồi kinh tế, khôi 

phục việc làm, ổn định giá cả, Trung Quốc đã bƣớc ra khỏi cái bóng của cuộc 

khủng hoảng, tiến vào chu kỳ tăng trƣởng mới. Còn xét từ giai đoạn phát triển của 

tiến trình công nghiệp hoá, đô thị hoá và tiêu dùng của ngƣời dân, Trung Quốc cũng 

bắt đầu tiến vào giai đoạn tăng trƣởng mới.  

Mặt khác, động lực của chu kỳ tăng trƣởng sẽ có biến đổi rõ rệt so với trƣớc 

đây, sẽ trông cậy nhiều hơn vào sự tăng cao kết cấu ngành nghề, sự chuyển đổi kết 

cấu kinh tế xã hội và sự tăng trƣởng tiêu dùng trong nƣớc. Theo tính toán của Ngân 

hàng phát triển châu Á, thời kỳ Trung Quốc có tiềm năng tăng trƣởng kinh tế 8% 

hàng năm chính là giai đoạn 2010- 2020, đến giai đoạn 2020- 2030 có thể đạt 6% 

[45]. Hiện nay nền kinh tế Trung Quốc đang đứng thứ hai thế giới về tổng lƣợng 

GDP sau Mỹ. Nhƣng đến năm 2025, theo báo cáo kết quả của ―Chiến lƣợc năm 

2049 của Trung Quốc‖, Trung Quốc có triển vọng vƣợt Mỹ trở thành thực thể kinh 

tế lớn nhất thế giới, tổng lƣợng GDP ƣớc đạt 29.100 tỷ USD, vƣợt mức 28.400 tỷ 

USD của Mỹ. Đến năm 2049, tổng lƣợng GDP của Trung Quốc đạt 155.500 tỷ USD, 

chiếm 24,9% GDP toàn cầu [228]. Theo công  bố của Cục Thống kê nhà nƣớc 

Trung Quốc, năm 2014, GDP bình quân đầu ngƣời của nƣớc này đạt 7575 USD. Dự 

báo đến năm 2020 GDP bình quân đầu ngƣời của Trung Quốc sẽ đạt 12.803 USD, 
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đạt mức trung bình trên thế giới, tiếp cận ngƣỡng các nƣớc thu nhập cao [228]. 

Kinh nghiệm xây dựng bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới cho thấy, các nƣớc có tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế càng mạnh thì chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc đó càng 

phát triển. Do vậy, những thành tựu kinh tế đạt đƣợc chính là nền tảng quan trọng 

thúc đẩy phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này. 

Xã hội Trung Quốc đang bƣớc vào giai đoạn phá bỏ cơ cấu nhị nguyên thành 

thị nông thôn. Cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn dẫn tới chênh lệch lớn về phát 

triển thành phố và nông thôn là vấn đề nổi bật trong thời gian dài tạo ra sự phát triển 

mất cân đối ở Trung Quốc. Cùng với việc công nghiệp hoá và đô thị hoá bƣớc vào 

giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, nƣớc này xác định, nhất thể hoá thành thị và nông thôn 

trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển. Phá bỏ cơ cấu nhị nguyên thành 

thị nông thôn không chỉ cần xóa bỏ rào cản giữa công nghiệp hiện đại và nông 

nghiệp truyền thống, mà còn cần từng bƣớc xóa bỏ sự cản trở về phƣơng diện chính 

sách xã hội giữa thành thị và nông thôn. Hiện nƣớc này đang nỗ lực đƣa ra nhiều 

chính sách xã hội thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn, nhƣ về chính sách an sinh 

xã hội, xây dựng chế độ bảo hiểm dƣỡng lão nông thôn, chế độ y tế hợp tác nông 

thông kiểu mới, cải cách chế độ hộ tịch hộ khẩu.... Đây cũng chính là những điều 

kiện quan trọng để mở rộng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đến khu vực 

nông thôn, phát triển hoàn thiện hơn và cân đối hơn giữa thành thị và nông thôn, tạo 

mối quan hệ quyền lợi và nghĩa vụ bình đẳng giữa lao động nông thôn và thành thị. 

Giáo dục bậc cao đang bƣớc vào giai đoạn “giáo dục đại chúng‖. Trung 

Quốc hiện đã thực hiện phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm, giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục chuyên nghiệp phát triển nhanh. Ngay từ năm 2009, tỉ lệ nhập học của giáo 

dục cao đẳng đạt khoảng 24%, cho thấy giáo dục cao đẳng đã bƣớc vào giai đoạn 

phổ biến, tố chất quốc dân đƣợc nâng cao rõ rệt. Trung Quốc đang chuyển biến từ 

quốc gia dân số đông và nƣớc lớn về nguồn nhân lực sang cƣờng quốc về nguồn 

nhân lực, ―giáo dục đại chúng‖ bƣớc vào giai đoạn phát triển mới, điều này có lợi 

cho việc nâng cao chất lƣợng việc làm, là cơ sở nâng cao chất lƣợng các trung tâm 

bồi dƣỡng việc làm, đào tạo ngày càng nhiều lao động có tay nghề cao, đáp ứng nhu 

cầu của thị trƣờng việc làm, góp phần giảm bớt tình trạng gia tăng thất nghiệp. 
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Hệ thống an sinh xã hội bƣớc vào giai đoạn mở rộng toàn dân. Vài năm lại 

đây, công tác mở rộng hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc tiến triển nhanh, mục 

tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng cơ bản một hệ thống an sinh xã hội thống nhất thành 

phố và nông thôn. Là một trong những hạng mục quan trọng của hệ thống an sinh 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không nằm ngoài nhiệm vụ mục tiêu trên. Việc Chính 

phủ Trung Quốc nhấn mạnh phát triển toàn diện hệ thống an sinh xã hội là cơ sở để 

thúc đẩy hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp. 

Công cuộc cải cách của Trung Quốc đang bƣớc vào giai đoạn mới, từ cải 

cách kinh tế là chủ yếu sang cải cách toàn diện. Hiện nay, thể chế kinh tế thị trƣờng 

XHCN đã cơ bản hình thành, nhƣng sự biến đổi lớn của kết cấu kinh tế xã hội đòi 

hỏi phải tiến hành cải cách trên mọi lĩnh vực, cải cách xã hội phải gắn liền với cải 

cách việc làm, phân phối thu nhập, an sinh xã hội, …[146, tr.10-11]. Trong đó, 

Trung Quốc đã thực hiện chính sách việc làm tích cực, triển khai “Luật xúc tiến 

việc làm”, “Luật hợp đồng lao động”, “Quy hoạch xúc tiến việc làm (2011- 2015)”. 

Đây đƣợc coi là những biện pháp mạnh nhằm chuẩn hóa thị trƣờng lao động, thực 

hiện tạo việc làm với chất lƣợng cao hơn. Ngoài ra, Trung Quốc còn đƣa ra các 

chính sách ƣu đãi tài chính thuế để ra sức phát triển kinh tế phi công hữu và nhóm 

ngành nghề khu vực III (dịch vụ), mở rộng con đƣờng tạo việc làm thu hút lao động 

tìm việc. Thông qua hoàn thiện cơ chế thị trƣờng sức lao động, cải cách chế độ hộ 

tịch nhằm thúc đẩy sức lao động thành thị và nông thôn lƣu động một cách hợp lý, 

có trật tự. Bằng chứng là trong 9 tháng đầu năm 2014, số việc làm tăng mới ở thành 

thị trên cả nƣớc vƣợt mốc 10 triệu ngƣời, hoàn thành trƣớc thời hạn nhiệm vụ mục 

tiêu của cả năm [240]. 

 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng đổi mới và phát triển 

Mặc dù còn nhiều hạn chế, song bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đã 

phát triển nhanh và đang từng bƣớc hoàn thiện. Trung Quốc đã hình thành một hệ 

thống văn bản pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp tƣơng đối hoàn chỉnh. Tuy các văn 

bản này mới dừng ở cấp độ dƣới luật, nhƣng liên tục đƣợc bổ sung, sửa đổi nhằm 

đáp ứng nhu cầu của ngƣời lao động trong tình hình mới. Từ việc đƣa ra các quy 

định về bảo hiểm thất nghiệp tới việc đƣa chế độ này vào phạm vi Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2010, cho thấy bƣớc đổi mới trong nhận thức về tầm quan trọng của bảo 
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hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. Từ sau “Kế hoạch 5 năm lần thứ XI” (2006-2010) 

và “Kế hoạch 5 năm lần thứ XII” (2011-2015), Trung Quốc chủ trƣơng hoàn thiện 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp với trọng tâm liên kết giữa chế độ này và công tác tạo 

việc làm. Đó là một trong những nội dung quan trọng đƣợc đƣa vào Báo cáo chính 

trị tại Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc tháng 11- 2012, là nhiệm vụ trọng tâm để 

hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội và là một phần quan trọng trong lĩnh vực cải 

thiện dân sinh và sáng tạo quản lý xã hội ở Trung Quốc hiện nay. Do vậy, trong giai 

đoạn 2011- 2015, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục đƣa ra nhiều biện pháp chính sách 

điều chỉnh bảo hiểm thất nghiệp và bƣớc đầu đạt một số kết quả nhƣ sau: 

Một là, công tác bảo đảm cuộc sống ngƣời thất nghiệp tiếp tục đƣợc phát huy. 

Bên cạnh việc làm tốt công tác phát tiền trợ cấp thất nghiệp đủ mức và đúng hạn, 

nâng dần mức đãi ngộ cho phù hợp với mặt bằng phát triển kinh tế xã hội và biến 

động giá cả của từng khu vực, bảo hiểm thất nghiệp đã có sự liên kết chặt chẽ với 

bảo hiểm y tế để giúp ngƣời thất nghiệp hƣởng đãi ngộ của bảo hiểm y tế khi ốm 

đau. Tháng 6-2011, Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc đƣa ra 

“Thông báo về các vấn đề liên quan tới việc người hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

tham gia bảo hiểm y tế công nhân viên chức”. Điểm đáng chú ý là ngƣời hƣởng bảo 

hiểm thất nghiệp khi tham gia bảo hiểm y tế không phải đóng phí bảo hiểm y tế, mà 

đƣợc trích đóng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với mức đóng từ 60% lƣơng bình quân 

năm của ngƣời lao động [243].  Nhƣ vậy, ngƣời lao động sẽ không phải cùng lúc 

đóng nhiều loại quỹ bảo hiểm xã hội mà vẫn đƣợc hƣởng nhiều loại đãi ngộ khác 

nhau. Sau khi thông báo này đƣa ra, nhiều tỉnh thành đã tích cực triển khai. Điển 

hình là thành phố Kim Hoa tỉnh Chiết Giang đã quyết định miễn phí hoàn toàn phí 

bảo hiểm y tế công nhân viên chức đối với ngƣời hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. 

Chính sách mới này đã ƣu đãi cho khoảng hơn 2000 ngƣời hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp [233]. 

Hai là, chức năng thúc đẩy việc làm của bảo hiểm thất nghiệp đƣợc tăng 

cƣờng. Tháng 4-2011, Trung Quốc đƣa ra “Ý kiến về sắp xếp ổn thỏa công việc cho 

công nhân viên chức thuộc doanh nghiệp bị sáp nhập do sản xuất kém hiệu quả‖, 

tập trung kết hợp giữa công tác tạo việc làm và duy trì mối quan hệ với bảo hiểm xã 

hội, xử lý mối quan hệ lao động và bồi dƣỡng nghề cho những lao động thuộc 
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doanh nghiệp bị sáp nhập. Ngƣời thất nghiệp thuộc doanh nghiệp bị sáp nhập trong 

thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp vẫn có thể hƣởng bảo hiểm y tế đƣợc chi trả 

từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đối tƣợng thất nghiệp này đƣợc đƣa vào hệ thống 

chính sách giúp đỡ việc làm và đƣợc các quỹ việc làm của trung ƣơng và địa 

phƣơng giúp đỡ về mặt tài chính [244].  

Để góp phần điều chỉnh cơ cấu ngành nghề và khuyến khích doanh nghiệp 

gánh vác trách nhiệm xã hội là ổn định việc làm, tháng 11-2014, Bộ Nguồn nhân 

lực và an sinh xã hội Trung Quốc đã kết hợp với các bộ ngành khác đƣa ra ―Thông 

báo số 76 về những vấn đề liên quan tới việc bảo hiểm thất nghiệp ủng hộ doanh 

nghiệp ổn định việc làm”. Điểm đáng chú ý của Thông báo là quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp sẽ hỗ trợ cho những doanh nghiệp không hoặc ít cắt giảm nhân viên, ổn định 

việc làm cho ngƣời lao động để ổn định vị trí công việc. Những doanh nghiệp thuộc 

diện đƣợc hỗ trợ gồm doanh nghiệp bị sáp nhập, doanh nghiệp quá dƣ thừa năng 

suất lao động, doanh nghiệp lạc hậu về năng suất lao động và doanh nghiệp, ngành 

nghề theo quy định của Quốc vụ viện Trung Quốc [225]. Các tổ chức làm công tác 

an sinh xã hội ở địa phƣơng Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách và chính thức 

triển khai hỗ trợ doanh nghiệp ổn định việc làm tại bốn tỉnh là Cát Lâm, Tứ Xuyên, 

Quảng Tây và Vân Nam [241]. Việc bổ sung thêm các quy định mới của bảo hiểm 

thất nghiệp đã giúp cho ngày càng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp 

làm ăn khó khăn tại các địa phƣơng đƣợc hỗ trợ kinh phí để ổn định việc làm cho 

ngƣời lao động và yên tâm sản xuất kinh doanh. 

Ba là, công tác đánh giá động thái thất nghiệp và dự báo thất nghiệp đƣợc 

triển khai rộng rãi. Năm 2012, Bộ Nguồn nhân lực và an sinh xã hội Trung Quốc 

đƣa ra “Thông báo về triển khai công tác thí điểm dự báo thất nghiệp” (số 86), yêu 

cầu mở rộng diện giám sát đánh giá động thái thất nghiệp và điều tra lấy mẫu doanh 

nghiệp. Cả nƣớc có 105 thành phố với 3568 doanh nghiệp đƣợc đƣa vào diện điều 

tra giám sát động thái thất nghiệp [242]. Theo đó, các tỉnh thành liên quan lập và 

thực hiện phƣơng án thí điểm dự báo thất nghiệp bằng cách xây dựng chế độ thông 

báo định kỳ công tác đánh giá động thái thất nghiệp, nâng cao chất lƣợng các số liệu 

đánh giá, nghiên cứu, cải tiến và hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá và hệ thống phân 

tích số liệu, xây dựng hệ thống khống chế thất nghiệp hiệu quả. Việc làm này sẽ 
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giúp các bộ ngành liên quan đánh giá chính xác tình hình thất nghiệp để có các biện 

pháp phòng ngừa thất nghiệp một cách hiệu quả. 

Bốn là, nguồn thu của quỹ đƣợc mở rộng và công tác quản lý quỹ đƣợc tăng 

cƣờng. Việc làm này liên quan tới việc mở rộng diện che phủ của bảo hiểm thất 

nghiệp mà đối tƣợng đƣợc hƣớng tới là nông dân công, lao động làm việc trong tổ 

chức kinh tế phi công hữu, doanh nghiệp tƣ nhân, quân nhân. Chẳng hạn tháng 7-

2013, Trung Quốc đã đƣa ra “Thông báo về các vấn đề liên quan tới bảo hiểm thất 

nghiệp của quân nhân hết nghĩa vụ” (số 53) nhằm giúp họ tìm việc làm ổn định 

cuộc sống sau khi hết nghĩa vụ trong quân đội, đồng thời tăng nguồn thu cho quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp bằng việc đóng phí. Ngoài ra, Trung Quốc gia tăng biện pháp 

quản lý quỹ bằng việc đƣa ra “Thông báo về việc tăng cường và quy phạm quản lý 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp” (số 366) năm 2012, nhằm tăng cƣờng phát hiện những 

vấn đề tồn tại trong việc kiểm tra quỹ, tránh gây thất thoát, lạm dụng quỹ, sử dụng 

sai mục đích, để quỹ thực hiện đúng mục tiêu bảo đảm cuộc sống và hỗ trợ việc làm 

cho ngƣời thất nghiệp. 

Năm là, cơ chế chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục đƣợc hoàn thiện.  

Gần đây, Trung Quốc đang tích cực sửa đổi “Quy định bảo hiểm thất nghiệp” năm 

1999 để Quy định này và các chính sách liên quan sớm đƣa vào thực hiện trong thời 

gian tới. Mặt khác, Trung Quốc tiếp tục công tác thí điểm mở rộng phạm vi chi trả 

của quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở 7 tỉnh miền Đông nhằm xây dựng hệ thống chính 

sách bảo hiểm thất nghiệp với chức năng dự báo thất nghiệp, thúc đẩy và ổn định 

việc làm. Ngoài ra, để xây dựng kiện toàn cơ chế điều chỉnh tỉ lệ phí đóng bảo hiểm 

thất nghiệp, giảm nhẹ gánh nặng cho doanh nghiệp trong tình hình kinh tế khó khăn 

và thúc đẩy ổn định việc làm, tháng 2-2015, Trung Quốc đƣa ra ―Thông báo về các 

vấn đề liên quan tới việc điều chỉnh mức phí đóng bảo hiểm thất nghiệp” (số 24). 

Trong đó, kể từ tháng 3-2015, phí đóng bảo hiểm thất nghiệp tạm thời điều chỉnh từ 

mức 3% (doanh nghiệp đóng 2% và ngƣời lao động đóng 1%) xuống còn 2%, tỉ lệ 

đóng cụ thể của doanh nghiệp và ngƣời lao động sẽ do các tỉnh thành tự xác định và 

thống nhất [247]. Mức phí đóng bảo hiểm thất nghiệp giảm sẽ khuyến khích nhiều 

lao động và doanh nghiệp tham gia, đồng thời cũng giúp doanh nghiệp giảm bớt 

khó khăn khi phải đóng nhiều loại phí bảo hiểm xã hội. 
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Bảo hiểm thất nghiệp tuy phát triển chƣa nhanh bằng các loại hình bảo hiểm 

khác nhƣng tƣơng đối ổn định. Từ năm 2011- 2014, số ngƣời tham gia tăng từ 

143,17 triệu ngƣời lên 170,43 triệu ngƣời, tăng 27,26 triệu ngƣời, số ngƣời hƣởng 

bảo hiểm thất nghiệp từ 1,97 triệu ngƣời tăng lên 2,07 triệu ngƣời, mức hƣởng bình 

quân năm 2014 là 852 NDT/ngƣời/tháng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2013 

[226]. Tuy nhiên, để bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, Trung Quốc 

cần giải bài toán về tồn quỹ. Từ năm 2011- 2014, tồn quỹ tiếp tục tăng từ 224 tỷ 

NDT lên 445,1 tỷ NDT [224], [236]. Tồn quỹ lớn do tỉ lệ thu lớn trong khi tỉ lệ chi 

nhỏ, hạng mục chi chƣa mở rộng, khoản chi vẫn chƣa tập trung nhiều vào công tác 

đào tạo bồi dƣỡng việc làm và hƣớng nghiệp.  

Những chính sách kể trên đã phát huy ba chức năng quan trọng của bảo hiểm 

thất nghiệp ở Trung Quốc là ―bảo đảm đời sống, dự phòng thất nghiệp và thúc đẩy 

việc làm‖, không chỉ giúp đỡ doanh nghiệp khó khăn giảm gánh nặng tài chính và 

ổn định việc làm, thúc đẩy cải cách chế độ an sinh xã hội mà về lâu dài còn giúp 

nƣớc này hoàn thiện chế độ bảo đảm việc làm.  

4.1.2. Khó khăn 

 Tình trạng thất nghiệp vẫn có xu hƣớng căng thẳng  

Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia Trung Quốc, hiện nay và trong thời 

gian tới, thất nghiệp ở nƣớc này sẽ phổ biến ở ba trạng thái, đó là thất nghiệp tổng 

lƣợng, thất nghiệp trong giới thanh niên và thất nghiệp của nông dân ra thành phố 

làm thuê [89, tr.75]. Những nhóm thất nghiệp này với đặc trƣng là số lƣợng đông, 

sức cạnh tranh việc làm yếu, tình trạng thất nghiệp kéo dài do nhiều nguyên nhân 

nhƣ khó khăn trong việc tạo việc làm cho lao động thất nghiệp thuộc doanh nghiệp 

nhà nƣớc và lao động thuộc doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hay cải tổ thay đổi cơ 

chế; bố trí sắp xếp việc làm cho sinh viên, nông dân ra thành phố làm thuê cũng rất 

khó khăn bởi nguồn cung ứng lao động quá lớn. Số liệu của Tổng cục Thống kê 

Trung Quốc cho thấy, thất nghiệp ở Trung Quốc vẫn ở xu thế không giảm, hiện nay 

vẫn duy trì mức 4,1% [237]. Tuy mức tăng không đáng kể nhƣng bức tranh không 

mấy sáng sủa của nền kinh tế trong nƣớc và trên thế giới hiện nay khiến nƣớc này 

khó có thể lạc quan vào khả năng hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp, là gánh nặng chi trả của 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 
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Giải quyết cơ bản việc làm cho ngƣời lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp đang 

có xu hƣớng gia tăng là bài toán khó hiện nay ở Trung Quốc. Theo đánh giá của Tổ 

nghiên cứu các vấn đề xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, tình hình 

việc làm hiện nay ở nƣớc này xuất hiện cục diện ngày càng phức tạp, thị trƣờng lao 

động sơ cấp đang đứng trƣớc khó khăn về ―tuyển lao động khó, sinh viên tốt nghiệp 

khó tìm việc, việc làm khó‖ và ―chuyển dịch khó‖ lao động dƣ thừa ở nông thôn. 

Ngoài ra, nƣớc này cũng đang xuất hiện mâu thuẫn nổi bật về tính cơ cấu trong việc 

làm. Đó là hiện tƣợng đồng thời xuất hiện ở một số khu vực việc doanh nghiệp ―khó 

tuyển dụng‖ và ngƣời lao động ―khó có việc làm‖ [147, tr.9]. Có nghĩa là nơi thiếu 

việc làm thì nguồn cung lao động lại lớn, ngƣời lao động ―khó có việc làm‖, nơi 

thừa việc làm, ―khó tuyển dụng‖ thì lại không tìm đƣợc lao động do yêu cầu trình 

độ công việc cao, ngƣời lao động khó có thể đáp ứng. Do vậy, việc xây dựng và 

hoàn thiện chính sách việc làm sẽ là mục tiêu hƣớng tới của Trung Quốc nhằm làm 

cho việc làm- cái gốc dân sinh-đƣợc bảo đảm và bền vững. Đây cũng là biện pháp 

đồng bộ trong việc giảm gánh nặng quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này. 

 Áp lực dân số sẽ là gánh nặng khó giải quyết  

 Theo số liệu công bố của Cục Thống kê nhà nƣớc Trung Quốc, năm 2013, 

dân số trong độ tuổi lao động ở nƣớc này đạt tổng cộng khoảng 920 triệu ngƣời, 

chiếm 67,6% dân số [204]. Tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động những năm gần đây 

tuy có chiều hƣớng giảm, nhƣng theo dự báo của Cục Thống kê nhà nƣớc Trung 

Quốc, nhìn từ góc độ cung cầu lao động, số ngƣời trong độ tuổi lao động ở nƣớc 

này ít nhất sẽ phát triển mạnh trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2020. Sau đó, 

quy mô lao động sẽ thu nhỏ do điều chỉnh chính sách dân số, tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ 

ngƣời trong độ tuổi lao động giảm và tỉ lệ già hoá dân số tăng. Quy mô nhóm tuổi 

15- 64 sẽ đạt ngƣỡng tối đa là 997 triệu ngƣời vào năm 2020, tăng hơn 200 triệu lao 

động so với năm 1995, tốc độ tăng bình quân hàng năm là 25,9% [209]. Đây là 

thách thức lớn để giải bài toán việc làm cũng nhƣ vấn đề trợ cấp từ bảo hiểm thất 

nghiệp từ nay đến năm 2020. 

 Chất lƣợng đô thị hoá không cao  

Đến nay, tuy tiến trình đô thị hoá ở Trung Quốc đƣợc thúc đẩy mạnh mẽ và 

đã thực hiện đƣợc một nửa chặng đƣờng, năm 2010 đạt 49,68% và năm 2011 đạt 
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51,27% với số dân sống ở thành thị lần đầu tiên vƣợt dân số nông thôn, đạt tới 690 

triệu ngƣời [238], nhƣng chất lƣợng đô thị hoá lại không đi kèm với tốc độ. Tiến 

trình đô thị hóa diễn ra nhanh nhƣng chƣa thật hiệu quả đã không bảo đảm quyền 

lợi cho những nông dân ra thành phố làm thuê. Hiện nay, những nông dân ra thành 

phố làm công và ở lại trên nửa năm cũng đƣợc tính là dân thành phố. Nhƣng trên 

thực tế, họ chỉ đơn thuần là những lao động làm thuê ở thành phố, chƣa thực sự là 

cƣ dân thành thị, họ không đƣợc hƣởng đãi ngộ về dịch vụ công, an sinh xã hội, 

phúc lợi xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bình đẳng nhƣ ngƣời thành phố. Trong hai 

hoặc ba thập niên tới, khoảng 300-400 triệu ngƣời dân Trung Quốc đƣợc cho là sẽ 

di chuyển từ nông thôn ra thành thị. Mức độ đô thị hóa của nƣớc này đƣợc dự đoán 

sẽ tăng từ 39,1% năm 2002 tới 60% năm 2020 [216]. Không những thế, nông dân ra 

thành phố làm thuê còn chịu tác động không nhỏ của khủng hoảng tài chính toàn 

cầu. Năm 2009, trong số 130 triệu lao động ra thành phố làm thuê có tới 15,3% mất 

việc làm [215], bổ sung vào khối lƣợng lao động thất nghiệp ở thành thị, tạo sức ép 

lớn về việc làm và tạo ra thách thức cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

 Thách thức từ việc sáp nhập lao động mất việc đối với bảo hiểm 

thất nghiệp 

 Năm 2006, Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ sáp nhập nhóm lao 

động mất việc thuộc doanh nghiệp nhà nƣớc vào bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, 

việc sáp nhập này đã làm cho khối lƣợng ngƣời thất nghiệp gia tăng mạnh, tạo ra 

thách thức không nhỏ đối với chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Theo số liệu thống kê 

của Cục Thống kê nhà nƣớc Trung Quốc, đến năm 2020, tổng dân số trong độ tuổi 

lao động ở nƣớc này ƣớc đạt 997 triệu ngƣời, bình quân mỗi năm tăng gần 9 triệu 

lao động mới, trong đó, số nhân viên mất việc vào khoảng 5 triệu ngƣời, là áp lực 

lớn đối với công tác giải quyết việc làm ở Trung Quốc [209]. Những lao động mất 

việc làm này vốn là nhân viên của doanh nghiệp nhà nƣớc, sức cạnh tranh vị trí việc 

làm không mạnh, luôn ở thế yếu trong thị trƣờng lao động, do vậy, thời gian thất 

nghiệp của họ sẽ kéo dài hơn những đối tƣợng thất nghiệp khác, sẽ là áp lực không 

nhỏ đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong tình hình tài chính ngày một khó khăn, 

nguồn thu của quỹ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu từ việc đóng phí, trong khi đó phải 

đáp ứng yêu cầu nâng cao mức đãi ngộ cho ngƣời thất nghiệp, đó là thách thức 
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không nhỏ đối với bảo hiểm thất nghiệp hiện nay.  

 Hệ thống an sinh xã hội chƣa hoàn thiện 

Hiện nay, hệ thống này ở Trung Quốc đang vấp phải nhiều vấn đề cần tháo 

gỡ để phát triển hoàn thiện. Một là, phát triển chƣa cân đối giữa thành thị và nông 

thôn, an sinh xã hội nông thôn đang là mảng trống, ngƣời dân tham gia bảo hiểm xã 

hội chủ yếu tập trung ở thành phố, với tỉ lệ tham gia nhỏ so với tổng dân số Trung 

Quốc (cuối năm 2010, tỉ lệ tham gia bảo hiểm dƣỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp mới chỉ chiếm lần lƣợt khoảng 19,7%; 33% và 10% toàn dân) [20, tr. 

285]; hai là, thiếu các quy chế pháp luật, việc quản lý thu phí, chi trả đãi ngộ, vận 

hành và dự trù quỹ bảo hiểm xã hội chƣa chuẩn mực; ba là, thiếu sự đầu tƣ và quan 

tâm đúng mức từ phía nhà nƣớc và xã hội, phần lớn nguồn quỹ hoạt động do doanh 

nghiệp và ngƣời lao động gánh vác, các thành phần xã hội chƣa tích cực tham gia; 

bốn là, chênh lệch giàu nghèo lớn giữa thành phố và nông thôn và giữa ngƣời dân 

thành phố tạo khoảng cách về chi trả đãi ngộ cũng nhƣ dịch vụ phúc lợi xã hội, chƣa 

có một cơ chế an sinh xã hội cho lao động ngoại tỉnh;…[20, tr.285]. Những hạn chế 

của hệ thống an sinh xã hội sẽ tác động không nhỏ tới bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, 

trong điều kiện kinh tế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt, cộng với hệ thống an sinh xã 

hội thiếu kiện toàn khiến cho rất đông lao động Trung Quốc không có đƣợc sự đảm 

bảo xã hội cần thiết.  

4.1.3. Triển vọng  

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn và thực tiễn phát triển 

bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc hiện nay, có thể thấy xu thế chung của chế độ 

này là phát triển ổn định, chức năng bảo đảm đời sống và thúc đẩy việc làm cho 

ngƣời thất nghiệp ngày càng đƣợc phát huy. Dƣới sự lãnh đạo của ĐCS Trung Quốc, 

Trung Quốc đang hƣớng toàn bộ nền kinh tế sang một giai đoạn mới đi sâu cải cách 

toàn diện với quyết tâm xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020. Do vậy, 

trong giai đoạn 2010- 2020, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc về cơ bản sẽ 

phát triển theo chiều hƣớng tích cực, mở rộng về số lƣợng và nâng cao chất lƣợng, 

không chỉ là chế độ dành cho công nhân viên chức ở thành thị mà các đối tƣợng 

khác nhƣ sinh viên tốt nghiệp, nông dân ra thành phố làm thuê, lao động tự do và 

lao động ở nông thôn cũng đƣợc tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trung Quốc sẽ tiếp 
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tục hoàn thiện ba chức năng cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp, đó là chức năng bảo 

đảm cuộc sống cơ bản của ngƣời thất nghiệp, chức năng thúc đẩy việc làm thông 

qua định hƣớng và bồi dƣỡng, giới thiệu việc làm và chức năng dự phòng thất 

nghiệp. Từ đó, việc xây dựng một chế độ bảo đảm việc làm quy hoạch tổng thể 

thành thị và nông thôn là yêu cầu cần thiết của bảo hiểm thất nghiệp, bởi mục tiêu 

xây dựng và phát triển chế độ này ở Trung Quốc chính là hình thành một hệ thống 

bảo đảm việc làm bao phủ toàn bộ ngƣời lao động, hƣớng tới thực hiện phát triển 

bền vững chế độ bảo đảm việc làm vào giữa thế kỷ XXI. Đây cũng chính là một 

trong nhiều nội dung đi sâu cải cách toàn diện mà nƣớc này đặt ra từ sau Đại hội 

XVIII, thể hiện sự đổi mới tƣ duy và sự nhạy bén thời cuộc của ngƣời đứng đầu nhà 

nƣớc Trung Quốc Tập Cận Bình.  

Chính những động thái tích cực của Chính phủ và các bộ ngành liên quan đối 

với bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn triển khai chế độ này ở Trung Quốc đã khiến 

nhiều học giả rất kỳ vọng vào việc nƣớc này sẽ từng bƣớc xây dựng một chế độ bảo 

đảm việc làm thống nhất trên toàn quốc. GS. Đặng Công Thành, chuyên gia nghiên 

cứu về an sinh xã hội và có nhiều đóng góp trong phát triển sự nghiệp an sinh xã hội 

ở Trung Quốc, đã vẽ nên một bức tranh khá sắc nét về triển vọng phát triển bảo 

hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc thời gian tới qua ba giai đoạn. Giai đoạn một là 

trƣớc năm 2012 với mục tiêu hoàn thiện ba nhiệm vụ quan trọng của bảo hiểm thất 

nghiệp là mở rộng phạm vi che phủ, nâng mức chi trả trợ cấp và sửa đổi ―Quy định 

bảo hiểm thất nghiệp năm 1999‖. Giai đoạn hai từ 2012- 2020 với mục tiêu xây 

dựng hệ thống chế độ bảo đảm việc làm quy hoạch thành thị và nông thôn (gồm chế 

độ cứu trợ thất nghiệp, chế độ bảo hiểm việc làm và chế độ viện trợ ứng cứu thất 

nghiệp), thực hiện điều chỉnh chế độ và công bằng đãi ngộ trên phạm vi toàn quốc. 

Giai đoạn ba là từ 2021- 2049, tiến hành định hình, ổn định và phát triển bền vững 

hệ thống chế độ bảo đảm việc làm, để toàn thể ngƣời lao động đều đƣợc hƣởng dịch 

vụ việc làm công bằng ở trình độ cao, nâng cao chất lƣợng việc làm và quyền lợi 

ngƣời lao động đƣợc bảo đảm [195, tr. 362- 363].  

Nhƣng bên cạnh đó, chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc cũng đang 

đứng trƣớc một số vấn đề có thể làm chậm tiến trình phát triển của chế độ này và 

khó có thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Thứ nhất, mức trợ cấp của 
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bảo hiểm thất nghiệp thấp chỉ có thể bảo đảm ở mức cần thiết cho ngƣời thất nghiệp. 

Hiện nay, mức hƣởng bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc thấp và có xu hƣớng 

ngày càng nhỏ hơn mức lƣơng trung bình và mức tăng vật giá. Bên cạnh đó, hiện 

tƣợng tồn quỹ lớn ngày càng phổ biến, cho thấy hiệu quả hoạt động của bảo hiểm 

không cao, số ngƣời hƣởng bảo hiểm ít dần và mức hƣởng không đƣợc nâng cao, 

làm cho ngƣời thất nghiệp chỉ có thể bảo đảm cuộc sống ở mức tối thiểu. Đến năm 

2014, số ngƣời hƣởng bảo hiểm thất nghiệp là 2,07 triệu ngƣời, chỉ bằng 1,2% trong 

tổng số ngƣời tham gia. Dự báo, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, 

kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm, ngân sách đầu tƣ cho an sinh xã hội nói chung 

và bảo hiểm thất nghiệp nói riêng ở nƣớc này khó có thể mở rộng. Đặc biệt, cùng 

với quá trình đô thị hoá đang tăng nhanh ở nƣớc này, số lao động ngoại tỉnh gia 

tăng và khả năng tìm việc làm hạn chế dẫn đến thất nghiệp, cùng với số ngƣời thất 

nghiệp ở thành phố tạo ra đội quân thất nghiệp khổng lồ, là gánh nặng không nhỏ 

cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, khả năng quỹ bảo hiểm thất nghiệp chỉ có 

thể bảo đảm cho ngƣời thất nghiệp ở mức cần thiết là điều dễ xảy ra.  

Thứ hai, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều 

vấn đề khách quan và chủ quan đặt ra trong quá trình phát triển mà nếu không giải 

quyết đƣợc sẽ khiến chế độ này khó có thể phát triển một cách hiệu quả, là một 

trong nhiều nguyên nhân gây bất ổn xã hội. Một mặt, do cơ chế thể chế của bảo 

hiểm thất nghiệp chƣa hoàn thiện, nhiều mắt xích liên kết của hệ thống làm bảo 

hiểm có thể đứt gẫy làm sụp đổ chế độ này. Chẳng hạn nhƣ, cơ chế hình thành quỹ 

chƣa công bằng và hợp lý, không thu hút đƣợc các kênh đầu tƣ từ xã hội, hình thức 

đầu tƣ quỹ đơn tầng ―thu bao nhiêu trả bấy nhiêu‖, không xây dựng tài khoản cá 

nhân. Một khi, kinh tế rơi vào khủng hoảng, nguồn quỹ chủ yếu đƣợc hỗ trợ từ 

doanh nghiệp và ngân sách nhà nƣớc cũng sẽ gặp khó khăn, lại không có sự đầu tƣ 

từ xã hội, sẽ dẫn đến khả năng ―vỡ quỹ‖, việc duy trì sự bảo đảm cho ngƣời thất 

nghiệp là không thể. Mặt khác, tình trạng thất nghiệp ở Trung Quốc có xu thế phức 

tạp và nghiêm trọng trong những năm gần đây. Tỉ lệ thất nghiệp có thể tính toán 

đƣợc luôn ở mức 4,1%, ngoài ra còn số lƣợng lớn lao động dôi dƣ nông thôn, lao 

động ngoại tỉnh thất nghiệp, sinh viên tốt nghiệp chƣa tìm đƣợc việc làm. Nhóm 

ngƣời này nếu không đƣợc sắp xếp việc làm thoả đáng sẽ là nhân tố gây bất ổn xã 
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hội. Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc thực sự chƣa phát triển bởi chƣa đƣa 

những đối tƣợng này vào diện bảo đảm. Trong thời gian tới, nếu bảo hiểm thất 

nghiệp có xu hƣớng mở rộng, đƣa những đối tƣợng này vào diện bao phủ cũng sẽ 

tạo thách thức lớn cho sự phát triển của chế độ này bởi những đối tƣợng này có số 

lƣợng đông đảo, nguồn quỹ dễ bị thâm hụt. Nguy cơ tụt hậu so với các loại hình bảo 

hiểm khác là rõ ràng, bởi sự đầu tƣ của nhà nƣớc không nhiều, thiếu sự đầu tƣ của 

xã hội, hơn nữa, hiện tƣợng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp 

khá phổ biến. 

4.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG QUỐC  

4.2.1. Bài học thành công  

 Trung Quốc nhận thức sâu sắc vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất 

nghiệp đối với đời sống kinh tế xã hội 

 Trƣớc năm 1978, hiện tƣợng thất nghiệp của công nhân lao động ở Trung 

Quốc trong hoàn cảnh mới thành lập nƣớc cơ bản đƣợc giải quyết bằng việc cứu trợ 

lƣơng thực. Đồng nghĩa, Trung Quốc xóa bỏ hoàn toàn khái niệm thất nghiệp. 

Nhƣng từ sau năm 1978, Trung Quốc bắt tay thực hiện cải cách mở cửa, thay đổi 

phƣơng thức sản xuất, cải cách doanh nghiệp, từ đó xuất hiện hàng loạt lao động bị 

tinh giản trƣớc yêu cầu cải cách và nâng cấp ngành nghề. Nhận thấy những tác động 

xấu của thất nghiệp đối với tình hình kinh tế xã hội trong nƣớc, Chính phủ Trung 

Quốc đã có những thay đổi sâu sắc về mặt nhận thức, phá bỏ tƣ duy coi thất nghiệp 

là thuộc tính của chế độ TBCN, thừa nhận sự tồn tại của thất nghiệp trong chế độ 

XHCN. Từ đó, Trung Quốc đã đƣa ra những chỉ đạo quan trọng nhằm từng bƣớc 

giải quyết vấn đề thất nghiệp nhƣ trợ cấp thất nghiệp, bố trí việc làm. 

Trung Quốc đã có sự kế thừa và sáng tạo khi xây dựng chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp phù hợp với điều kiện trong nƣớc. Trong bối cảnh bảo hiểm thất nghiệp trên 

thế giới đã hình thành từ rất lâu và có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã 

hội ở nhiều nƣớc phát triển, Trung Quốc nhận thấy, sự ra đời bảo hiểm thất nghiệp 

là cần thiết trong điều kiện kinh tế đang phát triển, đời sống ngƣời lao động còn 

nhiều khó khăn. Kế thừa có sáng tạo những lý thuyết về bảo hiểm thất nghiệp của 

phƣơng Tây, Trung Quốc đã xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp vừa theo xu 

thế chung của thế giới, vừa mang đặc điểm riêng. Đó là một chế độ kết hợp giữa 
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bảo đảm đời sống cơ bản và thúc đẩy việc làm cho ngƣời thất nghiệp, thực hiện 

nguyên tắc kết hợp giữa công bằng và hiệu quả, giữa thị trƣờng tự do với sự can 

thiệp của nhà nƣớc, thực hiện cân đối giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. 

Hay nói cách khác, mô hình bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc là mô hình 

Chính phủ thị trƣờng xã hội. 

 Điều chỉnh chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo xu thế mới và tình hình 

mới của thế giới 

Trong bối cảnh kinh tế trong nƣớc cũng nhƣ kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó 

khăn, tỉ lệ thất nghiệp ngày một gia tăng, áp lực việc làm nghiêm trọng, Trung Quốc 

đã kịp thời có những điều chỉnh chính sách bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng tình hình 

trong nƣớc và theo kịp xu thế chung của bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới. Từ 

những ngày đầu thành lập, bảo hiểm thất nghiệp đơn thuần chỉ mang tính chất cứu 

trợ tạm thời. Cùng với sự thay đổi của tình hình kinh tế trong nƣớc, đứng trƣớc yêu 

cầu mới phải chuyển đổi phƣơng thức sản xuất, nhiều chính sách kinh tế xã hội đã 

đƣợc bổ sung, sửa đổi, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp hiện nay ở Trung Quốc mặc dù còn nhiều hạn chế song nó cho thấy sự tiến 

bộ và không đi ngƣợc với xu thế chung của bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới.  

Một là, từ một chế độ chủ yếu đƣợc thực hiện bó hẹp trong doanh nghiệp nhà 

nƣớc,  nay đã mở rộng đối tƣợng gồm tất cả những đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp 

ở thành thị và công nhân viên chức, khẳng định quyền lợi và trách nhiệm của ngƣời 

lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hai là, bảo hiểm thất nghiệp của Trung 

Quốc hiện đang đi theo xu hƣớng xây dựng mô hình bảo đảm phức hợp của nhiều 

nƣớc trên thế giới, đó là xây dựng bảo hiểm thất nghiệp mô hình thúc đẩy việc làm, 

bảo đảm nhiều hơn quyền lợi của ngƣời lao động, đặc biệt đối với ngƣời thất nghiệp có 

hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là xu thế mới của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ngày nay. 

Ba là, bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ chỗ đơn thuần cứu trợ thất nghiệp, nay 

chú trọng hơn tới chức năng thúc đẩy việc làm cho ngƣời thất nghiệp, đồng thời 

đang nỗ lực xây dựng quỹ dự phòng thất nghiệp. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng 

hàng đầu mà Chính phủ Trung Quốc đặt ra nhằm hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp. Trung Quốc xác định ―việc làm là gốc của dân sinh‖, coi ―ngƣời dân có việc 

làm tƣơng đối đầy đủ‖ là một trong 9 nhiệm vụ quan trọng của xây dựng xã hội hài 
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hoà XHCN. Chính vì thế nƣớc này tìm mọi cách để mở rộng việc làm, bảo hiểm 

thất nghiệp cũng không nằm ngoài phạm vi trách nhiệm đó. 

 Bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động, phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để 

phát triển bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động một cách công bằng và hợp pháp chính là tiêu 

chí của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc hiện nay. Chính phủ nƣớc này nhận 

thấy, nguồn lao động là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sức mạnh tổng hợp quốc gia, 

là hạt nhân đƣa nền kinh tế tăng trƣởng và phát triển, là chỗ dựa vững chắc để 

Trung Quốc tự tin khẳng định xây dựng xã hội khá giả vào năm 2020. Ngƣời lao 

động đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đất nƣớc, chính vì vậy họ 

chính là chủ nhân đất nƣớc và đƣợc hƣởng thành quả từ công sức mà họ bỏ ra. Do 

đó, bảo vệ quyền lợi cho ngƣời lao động là tất yếu và cần thiết nhằm thúc đẩy tính 

chủ động, sáng tạo, năng động của ngƣời lao động phục vụ quốc gia và hạn chế sự 

lãng phí nguồn lực. 

Ở Trung Quốc, số ngƣời trong độ tuổi lao động vẫn chiến phần lớn dân số mặc 

dù nƣớc này đang đứng trƣớc nguy cơ già hóa dân số. Chính vì thế, trong chức năng 

của bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này vừa có trợ cấp thất nghiệp lại vừa có thúc đẩy 

tạo việc làm, điều đó thể hiện sự đối đãi công bằng với ngƣời lao động. Đồng thời, 

việc nhấn mạnh chức năng tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp giúp họ vừa cải thiện 

thu nhập vừa tránh tiêu hao, lãng phí nguồn nhân lực- tài sản quý giá của quốc gia. 

Do vậy, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ khi ra đời cho đến nay luôn 

coi trọng công tác bảo đảm cuộc sống và tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp, giúp 

ngƣời lao động yên tâm công tác, nhiệt tình lao động, nếu không may thất nghiệp do 

nguyên nhân khách quan, họ sẽ nhận đƣợc sự đền bù xứng đáng. Điều đó thể hiện 

tính công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của chính sách xã hội đối với ngƣời lao 

động, giúp ngƣời lao động tin tƣởng vào chính sách và chế độ của Đảng và nhà 

nƣớc. Hơn thế, quyền lợi của ngƣời thất nghiệp còn đƣợc thể hiện bằng chính hành 

động của bản thân họ, đó là hành động chủ động hòa nhập cộng đồng, chủ động tìm 

việc làm, tích cực tham gia gánh vác trách nhiệm xã hội. 
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4.2.2. Bài học chƣa thành công  

 Bảo hiểm thất nghiệp chịu ảnh hƣởng của cơ cấu nhị nguyên phân hóa 

thành thị và nông thôn 

Tuy quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Trung Quốc nhƣng sự tồn 

tại lâu đời của cơ cấu nhị nguyên thành thị- nông thôn đã ảnh hƣởng sâu sắc từ nhận 

thức tới chính sách kinh tế xã hội ở nƣớc này. Bảo hiểm thất nghiệp không là ngoại 

lệ, đã phân hoá thành thị và nông thôn khi quy định phạm vi hoạt động, chỉ áp dụng 

đối với những doanh nghiệp ở thành thị, cũng có nghĩa là những đơn vị doanh 

nghiệp và lao động khu vực nông thôn không thuộc phạm vi bảo đảm của bảo hiểm 

thất nghiệp. Hiện nay, cùng với quá trình đô thị hóa, dân số sống ở thành thị đã cơ 

bản xấp xỉ dân số sống ở nông thôn, thậm chí chiếm tỉ lệ cao hơn, nhƣ năm 2011, 

dân số thành thị chiếm 51,3%, dân số nông thôn chiếm 48,7% tổng dân số toàn 

quốc [213]. Mặc dù tiến trình đô thị hóa diễn ra nhanh nhƣng chƣa thật đồng bộ với 

các chính sách liên quan, trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Trong quá trình đô thị 

hóa, chế độ này chƣa đƣợc điều chỉnh phù hợp nên đã thể hiện phần nào sự mất cân 

đối trong chính sách phát triển ở nƣớc này. Lao động nông thôn dù làm nông nghiệp 

hay thuộc các xí nghiệp hƣơng trấn đều chƣa là đối tƣợng mà bảo hiểm thất nghiệp 

hƣớng tới. Đó là một hạn chế lớn mà Trung Quốc phải mất một thời gian dài mới có 

thể khắc phục đƣợc.  

Cơ cấu nhị nguyên giữa thành thị và nông thôn chƣa đƣợc tháo dỡ còn khiến 

cho quyền lợi của lao động ngoại tỉnh bị ảnh hƣởng. Họ là lực lƣợng lao động nông 

thôn ra thành phố làm thuê, vừa góp phần tăng thu nhập cho gia đình họ, vừa là 

nhân tố thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, họ bị đối 

xử thiếu công bằng trong nhiều chính sách và quyền lợi xã hội. Việc hạn chế đăng 

ký hộ khẩu cho ngƣời dân ngoại tỉnh không đồng bộ với tiến trình đô thị hóa tăng 

nhanh, dẫn đến mọi quyền lợi cơ bản đối với ngƣời thành phố không đƣợc áp dụng 

cho lao động ngoại tỉnh. Tình hình này tạo ra hai thái cực tƣơng phản trong việc thụ 

hƣởng chính sách xã hội, khiến ngƣời lao động ngoại tỉnh tỏ thái độ cực đoan, bất 

mãn, đối kháng, bức xúc không chỉ với chính quyền, với ngƣời sử dụng lao động  

mà với cả ngƣời thành phố.  
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 Bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu phục vụ đối tƣợng công nhân viên chức và 

doanh nghiệp nhà nƣớc, chƣa quan tâm đúng mức tới các đối tƣợng khác 

Mặc dù chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đã qua nhiều lần bổ sung 

và sửa đổi, cho phép nhiều loại hình doanh nghiệp đều đƣợc tham gia vào bảo hiểm 

thất nghiệp, nhƣng theo đánh giá của các cơ quan chức năng liên quan tới bảo hiểm 

xã hội ở Trung Quốc, số lƣợng doanh nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tập thể, đơn 

vị sự nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn là đối tƣợng chiếm thế áp đảo [110, 

tr.311]. Nguyên nhân sâu xa là bởi các quy định, chính sách bảo hiểm thất nghiệp 

đều đƣợc xây dựng dựa vào tính chất, đặc thù của loại hình doanh nghiệp nhà nƣớc 

và nhằm phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp nhà nƣớc. Chính vì thế, nhiều loại hình 

doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc đã không thể đáp ứng những điều kiện mà quy định 

bảo hiểm thất nghiệp đặt ra. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều doanh nghiệp đã 

tìm cách từ chối tham gia bảo hiểm thất nghiệp mang tính bắt buộc này, khiến nhiều 

lao động không đƣợc bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Có thể thấy một nghịch lý ở 

Trung Quốc là, ngƣời lao động trong khối doanh nghiệp nhà nƣớc là đối tƣợng khó 

xảy ra thất nghiệp thì lại đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo luật định, 

trong khi khối doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc thƣờng xuyên xảy ra thất nghiệp lại 

không đƣợc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp. 

Đối tƣợng của bảo hiểm thất nghiệp Trung Quốc là công nhân viên chức, nên 

chế độ này còn đƣợc gọi là ―chế độ bảo hiểm thất nghiệp công nhân viên chức‖.  

Xét về nghĩa vụ, ngƣời lao động đều có nghĩa vụ cống hiến sức lao động xây dựng 

xã hội nhƣ nhau, nhƣng xét về quyền lợi, lại chỉ có đối tƣợng công nhân viên chức 

đƣợc hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, điều đó thể hiện sự bất công trong quan hệ lao 

động. Ngoài công nhân viên chức, lực lƣợng lao động của Trung Quốc còn bao gồm 

rất nhiều thành phần khác nhƣ lao động tự do, sinh viên tốt nghiệp, quân nhân giải 

ngũ, lao động nông thôn ra thành phố làm thuê, lao động nông thôn… Những đối 

tƣợng này không có việc làm ổn định, thƣờng xuyên di chuyển, thậm chí chƣa từng 

đi làm nhƣ sinh viên mới ra trƣờng, là nhóm đối tƣợng cần đƣợc bảo đảm hơn cả 

nhƣng lại chƣa đƣợc bảo hiểm thất nghiệp quan tâm. 
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 Cơ sở pháp lý và năng lực tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế 

Mặc dù, Trung Quốc đã công bố ―Luật Bảo hiểm xã hội” vào tháng 10- 2010, 

nhƣng bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc này mới dừng ở cấp độ các văn bản quy định 

dƣới luật. Điều đó cho thấy sự không đồng bộ trong chính sách bảo hiểm xã hội ở 

Trung Quốc, là rào cản cho việc thi hành chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc 

này. Việc chậm trễ ban hành luật về bảo hiểm thất nghiệp gây khó khăn cho các cơ 

quan chức năng làm bảo hiểm trong việc áp dụng thi hành chính sách và xử phạt các 

hành vi vi phạm. Đồng thời, nó không thể hiện đƣợc tính nghiêm minh của một chế 

độ mang tính bắt buộc nhƣ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền bảo hiểm thất nghiệp chƣa thật hiệu quả. 

Chính quyền địa phƣơng chƣa thật sự quán triệt đúng đắn tinh thần của TW về thực 

hiện bảo hiểm thất nghiệp, dẫn tới tình trạng chênh lệch lớn trong ngân sách tài 

chính của quỹ bảo hiểm thất nghiệp, nơi bội chi, nơi dƣ thừa. Nhiều doanh nghiệp 

và ngƣời lao động đã không thấy đƣợc vai trò quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp 

đối với bản thân họ và với cộng đồng, thậm chí còn hiểu sai về chế độ này, coi đó là 

một chế độ cứu trợ xã hội, gây thiệt hại tới quyền lợi của ngƣời lao động. Do vậy, 

việc hoàn thiện luật về bảo hiểm thất nghiệp là điều cần thiết nhằm tạo hành lang 

pháp lý cho mọi hoạt động của bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc. 

Kinh nghiệm xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc là cần thiết cho 

Việt Nam khi bắt tay xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Nhƣng xét bối cảnh 

tình hình hai nƣớc, nhận thấy Trung Quốc cũng có những khó khăn và hạn chế nhất 

định liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp để thấy rằng chúng ta không thể học tập mọi 

kinh nghiệm của họ mà phải vận dụng một cách sáng tạo và linh hoạt. Bởi lẽ, với 

một quốc gia đông dân nhƣ Trung Quốc hiện nay, họ cũng đang gặp không ít khó 

khăn trong vấn đề quản lý lao động, thất nghiệp và việc làm. Vấn đề di dân và 

chuyển dịch lao động nông thôn ra thành thị là bài toán phức tạp của Trung Quốc 

bởi công cuộc đô thị hóa ở nƣớc này còn nhiều bất cập, chƣa có một chính sách an 

sinh xã hội hoàn thiện bảo đảm quyền lợi cho những cƣ dân này, đặc biệt là chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp. Vấn đề phân hóa cơ cấu nhị nguyên thành thị nông thôn mà 

biểu hiện ở chế độ hộ tịch hộ khẩu tạo sự phân biệt và mâu thuẫn trong xã hội. Bởi 

lẽ, chế độ này nhƣ một bức tƣờng thành ngăn cách thành thị và nông thôn thành hai 
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khu vực biệt lập mà quyền lợi luôn nghiêng về phía thành thị, nhƣ về quyền lợi 

hƣởng bảo hiểm thất nghiệp phân tích ở trên .... Do vậy, chúng ta cần ‗tìm lợi tránh 

hại‖ trong những kinh nghiệm thành công và chƣa thành công của Trung Quốc để 

xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội 

trong nƣớc. 

4.3. MỘT SỐ GỢI MỞ CHÍNH SÁCH CHO VIÊṬ NAM  

4.3.1. So sánh chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và Trung Quốc 

Ở Việt Nam, trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế, đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nƣớc, một bộ phận không nhỏ lao 

động do nhiều nguyên nhân khác nhau bị mất việc làm, đời sống khó khăn, ảnh 

hƣởng tới phát triển kinh tế và trật tự an ninh xã hội. Do vậy, bảo hiểm thất nghiệp 

ra đời nhằm bù đắp về thu nhập cho ngƣời thất nghiệp, giúp họ ổn định đời sống, hỗ 

trợ họ đƣợc học tập và tìm việc làm, sớm đƣa họ trở lại thị trƣờng lao động, góp 

phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội, giảm gánh nặng tài chính của nhà nƣớc và 

doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp và việc làm. Từ nhận thức đó, 

nƣớc ta chính thức xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp vào ngày 1-1-2009, trở 

thành quốc gia thứ 79 trên thế giới triển khai chế độ này. Bảo hiểm thất nghiệp đƣợc 

hình thành trong Luật Bảo hiểm xã hội, là chế độ chính sách mới có tác động trực 

tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời lao động, ngƣời sử dụng lao động, là một 

bộ phận quan trọng của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Bảo hiểm thất nghiệp 

của nƣớc ta mới ra đời nên giai đoạn đầu chỉ là những bƣớc đi thử nghiệm, tìm tòi 

và rút kinh nghiệm. Trong khi đó, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc phát triển 

trƣớc chúng ta hơn hai mƣơi năm nên có sự chênh lệch nhất định về trình độ phát 

triển và kinh nghiệm đi trƣớc. Chính vì thế, so sánh hệ thống chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc là cách tốt nhất để gợi mở chính sách một 

cách phù hợp và hiệu quả. 

Thứ nhất, về hình thức tham gia, bảo hiểm thất nghiệp của hai nƣớc đều tuân 

theo hình thức bắt buộc. Nếu ở Trung Quốc, bảo hiểm thất nghiệp do Chính phủ 

chịu trách nhiệm chính và giao cho các bộ ngành làm bảo hiểm lao động trên toàn 

quốc trực tiếp quản lý thì ở Việt Nam, Chính phủ lập ra chính sách pháp luật liên 

quan tới bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu ngƣời lao động và ngƣời sử dụng lao động 
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đều phải tham gia. Bộ Lao động- Thƣơng binh và Xã hội chịu trách nhiệm trƣớc 

Chính phủ thực hiện quản lý nhà nƣớc đối với bảo hiểm thất nghiệp. 

Thứ hai, về diện che phủ, ngoài đối tƣợng tham gia là ngƣời lao động có ký 

kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc với đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp 

(Trung Quốc gọi là công nhân viên chức), bảo hiểm thất nghiệp của nƣớc ta mở 

rộng hơn diện che phủ, bao gồm đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh 

thổ Việt Nam; hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá 

nhân có thuê mƣớn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao 

động có hoặc không xác định thời hạn [41]. Việc mở rộng diện che phủ nhƣ vậy vừa 

tạo cơ hội cho nhiều ngƣời lao động đƣợc tham gia nhƣng cũng là thách thức của 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp bởi đối tƣợng tham gia khá đa dạng và đông đảo, tính chất 

nghề nghiệp khác nhau, khả năng chi trả trợ cấp là khá lớn dễ dẫn tới thâm hụt quỹ. 

Thứ ba, về tỉ lệ đóng góp, quy định về mức đóng góp của hai nƣớc vào quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp nhìn chung đều rất thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới, mà 

tỉ lệ đóng góp của nƣớc ta còn thấp hơn mức 3% của Trung Quốc. Đó là doanh 

nghiệp đóng cho ngƣời lao động và trích từ tiền lƣơng tháng của ngƣời lao động để 

đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tỷ lệ là 2% (doanh nghiêp̣ đóng 1%, ngƣời 

lao đôṇg đóng 1% tiền lƣơng tháng ). Nhà nƣớc hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lƣơng 

tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những ngƣời lao động đang tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp. Hiện nay, số thu của bảo hiểm thất nghiệp tăng theo từng năm, tính đến 

năm 2011 tổng thu là khoảng 5.730 tỷ đồng, tăng hơn hai lần năm 2010, tổng chi là 

khoảng 1.096 tỷ đồng, cân đối thu chi tính đến cuối năm tồn quỹ là 14.638 tỷ đồng 

[25, tr.23]. Tuy nhiên, với cơ chế đóng góp nhƣ đã nêu, lại không có sự tham gia 

của các tổ chức xã hội, bảo hiểm thất nghiệp khó phát triển bền vững và dễ đứng 

trƣớc nguy cơ mất an toàn khi doanh nghiệp làm ăn khó khăn, dẫn tới nợ đóng phí 

bảo hiểm, gây thiệt hại cho nguồn quỹ và quyền lợi của ngƣời lao động. Tình trạng 

nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp hiện nay ở nƣớc ta khá lớn. Tính đến tháng 6- 2013 

số nợ đọng bảo hiểm thất nghiệp là 544,4 tỷ đồng [37]. Tình trạng doanh nghiệp 

trốn đóng bảo hiểm cho ngƣời lao động hoặc lách luật bằng cách ký hợp đồng lao 
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động/ hợp đồng làm việc với ngƣời lao động dƣới 12 tháng đến không phải đóng 

bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động xuất hiện khá nhiều. Mặt khác, ngƣời lao 

động thƣờng nhận đƣợc trợ cấp thất nghiệp quá chậm sau khi nhận quyết định 

hƣởng, mức thụ hƣởng lại chỉ bằng 60% mức bình quân tiền lƣơng, tiền công của 6 

tháng liền kề trƣớc khi thất nghiệp nên khó đảm bảo cho ngƣời lao động ổn định 

cuộc sống trong thời gian tìm việc làm mới. 

Thứ tư, về mức hƣởng và thời gian hƣởng nhìn chung giữa hai nƣớc có sự 

khác biệt. Nếu bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc không đƣa ra một mức hƣởng 

cụ thể và không liên quan tới mức lƣơng trƣớc khi ngƣời lao động thất nghiệp, thì ở 

nƣớc ta, quy định rất rõ, mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình 

quân tiền lƣơng, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề 

trƣớc khi thất nghiệp. Mặc dù mức hƣởng nhƣ vậy là thấp so với mức tăng lƣơng và 

tăng vật giá nhƣng có tính ƣu việt hơn Trung Quốc, bởi nó thể hiện tính công bằng 

về nghĩa vụ và quyền lợi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Về thời gian hƣởng, nếu 

bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc quy định thời gian hƣởng tối đa là 24 tháng, 

thì Việt Nam quy định mức hƣởng tối đa là 12 tháng, là mức hƣởng hợp lý và phổ  

biến trên thế giới. Thời gian hƣởng nhƣ vậy sẽ giúp ngƣời lao động nhanh chóng 

tìm đƣợc việc làm thích hợp mà không quá trông chờ vào khoản trợ cấp thất nghiệp. 

Thứ năm, về chức năng quỹ bảo hiểm thất nghiệp của hai nƣớc chủ yếu vẫn 

chú trọng vào công tác trợ cấp thất nghiệp bảo đảm đời sống cho ngƣời thất nghiệp 

nhƣ khoản trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế, (Trung Quốc bổ sung thêm tiền trợ 

cấp mai táng cho ngƣời thất nghiệp khi bị chết). Năm 2013, trong tổng số 8,421 

triệu ngƣời tham gia bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta, số ngƣời hƣởng trợ cấp một 

lần là 54.133 ngƣời, số ngƣời đƣợc tƣ vấn giới thiệu việc làm là 984.509 ngƣời, số 

ngƣời đƣợc hỗ trợ học nghề là 13.599 ngƣời [37]. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ học 

nghề, tƣ vấn và giới thiệu việc làm cũng đƣợc đầu tƣ nhƣng thực sự vẫn chỉ mang 

tính hình thức, chƣa thực sự gắn kết bảo hiểm thất nghiệp với thị trƣờng lao động. 

Theo quy định bảo hiểm thất nghiệp hiện nay, với mức hỗ trợ thấp và thời gian đào 

tạo nghề ngắn, không quá 6 tháng với trình độ sơ cấp nên nhiều lao động thất 

nghiệp không thực sự hào hứng tham gia, hiện chỉ chiếm 0,29% số ngƣời hƣởng trợ 

cấp thất nghiệp [2, tr.5]. Thêm vào đó, do kinh phí đầu tƣ hạn chế cũng nhƣ chƣa 
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nhạy bén với cơ chế thị trƣờng, một số ngành nghề do trung tâm giới thiệu việc làm 

đào tạo không phù hợp với nhu cầu việc làm thị trƣờng và nhu cầu cũng nhƣ tay 

nghề của ngƣời lao động, do vậy sau khi đƣợc đào tạo, ngƣời lao động vẫn khó tìm 

đƣợc việc làm.  

Có lẽ vì thế mà từ ngày 1-1-2015, nƣớc ta chính thức đƣa bảo hiểm thất 

nghiệp vào Luật Việc làm năm 2013, thay cho quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 

2006 nhằm phát huy hơn nữa vai trò xúc tiến việc làm của bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong khi Trung Quốc còn đang nghiên cứu xây dựng Luật Bảo đảm việc làm thì 

chúng ta đã chính thức đƣa bảo hiểm thất nghiệp vào Luật Việc làm. Tuy thời gian 

chƣa đủ để đánh giá thành công của việc làm này nhƣng đã cho thấy sự đổi mới 

trong nhận thức của lãnh đạo các cấp về tầm quan trọng và vai trò của bảo hiểm thất 

nghiệp đối với bảo đảm việc làm. Trên cơ sở Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất 

nghiệp, Luật Việc làm bổ sung thêm một số điều nhằm phù hợp hơn với yêu cầu 

của ngƣời lao động về bảo hiểm thất nghiệp và việc làm. Trong đó đáng chú ý là đối 

tƣợng bắt buộc tham gia đƣợc mở rộng thêm gồm lao động có Hợp đồng lao động 

theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dƣới 

12 tháng nhằm tạo điều kiện cho nhiều đối tƣợng đƣợc tham gia, vừa bảo đảm 

quyền lợi ngƣời lao động vừa tăng nguồn thu cho ngân sách bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều kiện hƣởng cũng đƣợc quy định chặt chẽ hơn, một trong những yêu cầu đó là 

phải nộp hồ sơ hƣởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời 

hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc [49]. 

Điều này sẽ giúp bảo hiểm thất nghiệp chi trả đúng đối tƣợng, hạn chế nguy cơ trục 

lợi quỹ. Việc đƣa bảo hiểm thất nghiệp vào Luật Việc làm sẽ giúp các bộ ngành 

triển khai các công tác liên quan tới trợ cấp thất nghiệp và việc làm trở nên đồng bộ, 

thống nhất và không bị chồng chéo. Những điểm mới về bảo hiểm thất nghiệp là 

bƣớc chuyển quan trọng nhằm khắc phục những hạn chế trong mấy năm thực hiện 

chế độ này ở nƣớc ta, hƣớng tới thực hiện một chế độ bảo hiểm thất nghiệp thực sự 

hiệu quả, phát huy vai trò tích cực đối với ngƣời lao động. 

Nhìn chung, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam mới ra đời, tuy đã đạt 

đƣợc một số thành quả bƣớc đầu, nhƣng không tránh khỏi những hạn chế cần từng 

bƣớc khắc phục. Bởi lẽ, bảo hiểm thất nghiệp mới đi vào cuộc sống trong một 
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khoảng thời gian ngắn, kinh nghiệm của ngƣời làm công tác bảo hiểm chƣa nhiều, 

chƣa lƣờng hết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, cũng nhƣ chƣa 

căn cứ vào bối cảnh kinh tế xã hội và đặc thù lao động nƣớc ta để thực hiện triển 

khai. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chƣa hoàn thiện khiến nhu cầu của ngƣời lao 

động không đƣợc đáp ứng đầy đủ, đồng thời tạo kẽ hở cho các hoạt động gian lận 

bảo hiểm hoạt động, làm thất thoát nguồn quỹ bảo hiểm cũng nhƣ tạo gánh nặng tài 

chính của nhà nƣớc. Ngoài ra, cũng nhƣ Trung Quốc, bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc 

ta cũng đang phải đối diện với nhiều thách thức nhƣ áp lực việc làm, tỉ lệ thất 

nghiệp, đa dạng hoá ngành nghề, nhận thức của xã hội về bảo hiểm thất nghiệp đối 

với sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội…. Tuy nhiên, trƣớc xu thế phát triển bảo 

hiểm thất nghiệp trên thế giới, việc xây dựng và phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở 

nƣớc ta là tất yếu, là yêu cầu quan trọng để hội nhập và phát triển kinh tế xã hội.   

4.3.2. Những yếu tố tác động đến sự phát triển của bảo hiểm thất nghiệp 

ở Việt Nam 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, sự 

cần thiết ra đời một chế độ bảo hiểm thất nghiệp là tất yếu. Đây cũng là đòi hỏi cần 

thiết của mỗi ngƣời lao động và của toàn xã hội. Sự phát triển của chế độ bảo hiểm 

thất nghiệp ở Việt Nam chịu tác động của nhiều yếu tố. 

4.3.2.1. Yếu tố kinh tế xã hội 

Tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam kể từ khi tiến hành công cuộc Đổi mới 

năm 1986, đặc biệt sau khi gia nhập WTO năm 2006 đến nay đã có những bƣớc 

thay đổi to lớn, tốc độ tăng trƣởng kinh tế mạnh mẽ, bộ mặt đời sống kinh tế xã hội 

đƣợc cải thiện rõ rệt, mức sống dân cƣ đƣợc nâng cao. Cùng với những lợi ích 

chung hƣởng từ nền kinh tế thế giới sau khi gia nhập WTO, Việt Nam cũng chịu 

nhiều tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 cũng nhƣ những 

tác động chung từ tình hình biến động kinh tế toàn cầu. Nhƣng với nỗ lực của Chính 

phủ và toàn dân, đến năm 2010, cũng là năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm 2005-

2010, Việt Nam đƣợc đánh giá là quốc gia sớm vƣợt qua khủng hoảng kinh tế toàn 

cầu, nền kinh tế đang trên đà phục hồi nhanh, đời sống kinh tế xã hội có bƣớc 

chuyển biến tích cực. Chúng ta đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng về tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và cơ cấu lại nền kinh tế. Tăng trƣởng GDP 
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bình quân giai đoạn 5 năm 2006-2010 đạt 7%/năm [47], đến năm 2013, tốc độ tăng 

trƣởng tuy thấp hơn, đạt 5,4%, nhƣng quy mô GDP tính theo giá thực tế tăng rõ rệt, 

đạt 176 tỉ USD, gấp 5,65 lần so với năm 2000, GDP bình quân theo đầu ngƣời đạt 

1960 USD/năm, gấp 4,6 lần so với năm 2000 [43]. 

Cùng với đà tăng trƣởng kinh tế, sự phát triển mạnh của nhiều loại hình 

doanh nghiệp và mức sống ngƣời dân đƣợc cải thiện, nguồn thu của ngân sách nhà 

nƣớc cũng trở nên dồi dào. Tính từ năm 2006-2011, tổng thu của ngân sách nhà 

nƣớc tăng từ 279.472 tỷ đồng lên 674.500 tỷ đồng, bằng 113,4% dự toán năm và 

tăng 20,6% so với năm 2010. Nguồn thu ngân sách nhà nƣớc ngày một lớn là cơ sở 

để tăng đầu tƣ cho các lĩnh vực xã hội vốn trƣớc đây ít đƣợc quan tâm vì kinh tế 

chƣa phát triển. Đến năm 2011, tổng kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội 

đạt khoảng 84.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010 [52]. Theo đó, dự kiến cơ 

cấu chi ngân sách nhà nƣớc trong những năm tiếp theo, ngành Tài chính xác định 

tiếp tục thực hiện tăng mức chi ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho con ngƣời, đẩy 

nhanh quá trình giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đầu tƣ thêm 1% cho quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp là hoàn toàn trong khả năng dự toán. Bảo hiểm thất nghiệp của 

Việt Nam đang phát triển trong điều kiện thuận lợi với nguồn cung (tài lực và vật 

lực) đều gia tăng. 

Mặt khác, theo Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006-

2010) đƣợc Thủ Tƣớng Chính phủ phê duyệt trong Quyết định 236/2006/QĐ-TTg, 

với mục tiêu phấn đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt 

Nam, cụ thể năm 2010, số doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới đạt 320.000 

doanh nghiệp (tăng 22%/năm), tạo thêm khoảng 2,7 triệu việc làm mới với 165.000 

lao động đƣợc đào tạo kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp. Hiện quy mô doanh 

nghiệp và số lƣợng lao động trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc chiếm tỉ lệ áp 

đảo khối doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Trong 

khi đó, quy mô doanh nghiệp và số lƣợng lao động trong doanh nghiệp nhà nƣớc 

giảm dần với tỉ lệ năm 2009 lần lƣợt là 1,3% và 19,5% [29, tr.102, 104].  

Nhìn chung, với nền tảng kinh tế xã hội phát triển và ổn định, mức sống 

ngƣời lao động tăng cao, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, đa dạng hóa ngành 

nghề, là cơ hội tốt để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc, cũng chính là điều 
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kiện tốt để thúc đẩy phát triển sự nghiệp an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm thất 

nghiệp nói riêng ở Việt Nam. 

4.3.2.2. Yếu tố lao động, việc làm và thất nghiệp hiện nay 

 Mặc dù Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách nhằm giảm áp lực về dân số, 

nhƣng đến nay nƣớc ta vẫn thuộc nhóm dân số đông nhất trên thế giới. Dân số trung 

bình cả nƣớc năm 2014 đạt khoảng 90,73 triệu ngƣời, tăng 1,08% so với năm 2013. 

Bảng 4.1 cho thấy, trong tổng dân số cả nƣớc năm 2014, dân số khu vực thành thị đạt 

khoảng 30,03 triệu ngƣời, chiếm 33,1% tổng dân số; dân số khu vực nông thôn đạt 

60,69 triệu ngƣời, chiếm 66,9% [23, tr.65]. Tính sơ bộ hết năm 2014, dân số thuộc lực 

lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,75 triệu ngƣời, chiếm 59,2% dân số cả nƣớc. 

Phần lớn dân số cũng nhƣ số ngƣời trong độ tuổi lao động sinh sống ở nông thôn. 

Việt Nam với cơ cấu dân số trẻ và lực lƣợng lao động dồi dào là một trong những 

lợi thế cạnh tranh quan trọng tạo ra môi trƣờng đầu tƣ để thu hút vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài cũng nhƣ mở cửa đi ra ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Bảng 4.1. Cơ cấu dân số Việt Nam năm 2014 

                                                                               Đơn vị: 1.000 ngƣời; % 

Chỉ tiêu Số ngƣời  Cơ cấu 

Tổng dân số toàn quốc 90728,9 100,0 

Trong đó：Thành thị 

   Nông thôn 

30035,4 

60693,5 

33,1 

66,9 

Trong đó：Nam 

   Nữ 

44758,1 

45970,8 

49,3 

50,7 

Trong đó: Lực lƣợng lao động  

Phân theo khu vực:  Thành thị 

                                 Nông thôn 

Phân theo giới tính:  Nam 

                                 Nữ 

Phân theo độ tuổi: 15-24 

                              25-49 

                               50+ 

53748,0 

16525,5 

37222,5 

27560,6 

26187,4 

7585,2 

32081,0 

14081,8 

59,2 

30,7 

69,3 

51,3 

48,7 

14,1 

59,7 

26,2 



 

 

130 

 

Nguồn: [28, tr. 21, 22, 31, 32] 

Số liệu bảng 4.2 cho thấy, về cơ cấu lực lƣợng lao động phân theo 2 khu vực 

thành thị và nông thôn, nhìn chung lực lƣợng lao động ở nƣớc ta chủ yếu tập trung 

ở khu vực nông thôn, giai đoạn 2007- 2014, trung bình chiếm khoảng 71,3%, trong 

khi lao động ở thành thị có tăng nhƣng cũng chỉ ở mức trung bình 28,7% trong lực 

lƣợng lao động cả nƣớc. Lao động phân bổ giữa các vùng miền không cân đối, nhƣ 

năm 2014, tập trung đông nhất vẫn ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng, chiếm 22,4%, 

kế đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung chiếm trên 22%. Rõ ràng, ở 

những vùng đô thị, đồng bằng, vùng biển thuận lợi cho việc sinh hoạt và sản xuất 

kinh doanh chính là nơi lực lƣợng lao động tập trung đông. 

Bảng 4.2. Cơ cấu lực lƣợng lao động phân theo 

khu vực và vùng miền (2007- 2014) 

                                                             Đơn vị: % 

Năm  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Theo khu vực 

Thành thị 26,3 27,3 26,9 28,0 29,7 30,3 30,1 30,7 

Nông thôn 73,7 72,7 73,1 72,0 70,3 69,7 69,9 69,3 

Tổng  100 100 100 100 100 100 100 100 

Theo vùng miền 

Đồng bằng sông Hồng 23,4 22,9 22,6 22,7 22,5 22,4 22,5 22,4 

Trung du và miền núi phía Bắc 13,9 13,7 13,8 13,7 13,7 13,8 13,8 13,9 

Bắc Trung Bộ và duyên hải  

miền Trung 

21,3 21,5 21,4 21,7 21,7 21,6 21,8 22,0 

Tây nguyên 5,6 5,6 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 

Đông Nam Bộ 15,1 15,8 16,0 16,0 16,3 16,4 16,3 16,4 

Đồng bằng sông Cửu Long 20,7 20,5 20,4 20,1 19,9 19,8 19,5 19,1 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nguồn: [6, tr. 12; 7, tr.13; 28, tr.32; 29, tr.26] 

Đối với nhóm lao động có việc làm, từ số liệu của Cục Thống kê nhà nƣớc 

có thể phân ra hai loại là lao động có việc làm theo thành phần kinh tế và lao động 

có việc làm theo khu vực. Từ bảng 4.3 cho thấy, cùng với đà tăng tốc phát triển của 

nền kinh tế, mở rộng nhu cầu trong nƣớc và thị trƣờng nƣớc ngoài đã tạo ra nhiều 
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cơ hội việc làm cho ngƣời lao động, cơ cấu việc làm theo thành phần kinh tế cũng 

có nhiều thay đổi. Trong giai đoạn 2006- 2014, số lƣợng việc làm tăng đáng kể, từ 

con số khoảng 43,96 triệu việc làm tăng lên khoảng 52,74 triệu việc làm. Nếu trƣớc 

đây, lao động tập trung chủ yếu trong khu vực doanh nghiệp nhà nƣớc, thì nay, cùng 

với công cuộc đổi mới và mở cửa đất nƣớc, nhiều hình thức doanh nghiệp đã xuất 

hiện, số lƣợng doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc tăng vọt, khối kinh tế ngoài nhà nƣớc 

tạo ra phần lớn việc làm cho ngƣời lao động, trong khi lao động trong khối doanh 

nghiệp nhà nƣớc lại giảm do quá trình cổ phần hoá diễn ra nhanh.  

Bảng 4.3. Cơ cấu lao động có việc làm phân theo thành phần kinh tế  

và theo vùng miền (2006- 2014)  

      Đơn vị: 1.000 ngƣời; % 

Nguồn: [6, tr. 27; 7, tr.5, 22, 28; 28, tr. 33; 29, tr.27-28] 

Bảng 4.3 cũng cho thấy, năm 2014, tỉ lệ lao động trong khối doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc chiếm ƣu thế 85,7%, trong khi đó khối doanh nghiệp nhà nƣớc chỉ 

chiếm 10,4% trong tổng số lao động có việc làm. Cũng cần nói thêm, lao động trong 

doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài những năm gần đây đã có bƣớc tăng nhƣng 

không ổn định, năm 2006 ở mức 3,0%, năm 2008 tăng lên 3,6%, nhƣng đến năm 

2012 tụt xuống 3,3%, đến năm 2014 lại tăng 3,9% trong tổng số lao động có việc làm 

cả nƣớc. Đó là vấn đề thuộc về cơ chế hành chính và luật pháp nƣớc ta đối với việc 

Năm  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tổng số  43980,3 45208,0 46460,8 47743,6 49148,5 50352,0 51422,4 52207,8 52744,5 

Theo thành phần kinh tế  

Nhà nƣớc 11,2 11,0 10,9 10,6 10,2 10,4 10,4 10,2 10,4 

Ngoài nhà nƣớc 85,8 85,5 85,5 86,2 86,3 86,2 86,3 86,4 85,7 

Có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

3,0 3,5 3,6 3,2 3,5 3,4 3,3 3,4 3,9 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Theo vùng miền 

Thành thị 26,0 25,9 27,0 26,4 27,6 29,3 30,0 29,7 30,6 

Nông thôn 73,0 74,1 72,0 73,6 72,4 70,7 70,0 70,3 69,4 

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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doanh nghiệp nƣớc ngoài đầu tƣ, mở rộng sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho 

lao động ở Việt Nam.  

Cũng theo số liệu bảng 4.3, do nƣớc ta là nƣớc nông nghiệp nên phần lớn lao 

động làm việc tập trung ở nông thôn. Mặc dù có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề 

cũng nhƣ chuyển dịch lao động nông thôn ra thành phố, lao động nông thôn đang có 

xu hƣớng giảm dần nhƣng nhìn chung đến nay, lực lƣợng lao động nông thôn vẫn 

chiếm số lƣợng đông đảo trong tổng số lao động có việc làm cả nƣớc, năm 2014 ở 

mức 69,4%. Lao động có việc làm ở thành thị cũng có nhiều biến động, số lƣợng 

tăng dần bởi nhiều yếu tố nhƣ tốc độ tăng dân số, số lƣợng doanh nghiệp thuộc 

nhiều loại hình gia tăng, doanh nghiệp nƣớc ngoài đầu tƣ và tham gia vào thị trƣờng 

trong nƣớc, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của ngƣời dân thành phố tăng cao kích 

thích mở rộng sản xuất và xuất khẩu…. Đây cũng có thể nói là sự chuyển biến tích 

cực đối với một nƣớc nông nghiệp nhƣ Việt Nam, đó là sự chuyển biến từ nền kinh 

tế nông nghiệp sang nền kinh tế chú trọng tới công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Đó 

là đặc điểm của tình hình lao động ở Việt Nam mà bảo hiểm thất nghiệp cần chú ý 

để đƣa ra chính sách phù hợp. 

Về tình hình thất nghiệp ở nƣớc ta hiện nay, nhìn chung tỉ lệ thất nghiệp 

đang có xu hƣớng giảm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể chủ quan, bởi trong bối 

cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, kinh tế trong nƣớc sẽ chịu tác động 

không nhỏ, quy mô việc làm sẽ thu hẹp, từ đó làm gia tăng số ngƣời thất nghiệp. 

Theo thống kê, tỉ lệ thất nghiệp từ năm 2010-  2014 của lao động trong độ tuổi giảm từ 

2,88% xuống 1,96%, trong đó khu vực thành thị giảm từ 4,43% xuống 3,21%, khu vực 

nông thôn giảm từ  2,27% xuống 2,10% (bảng 4.4). Tuy số lƣợng lao động nông thôn 

đông hơn nhiều lần so với lao động thành thị nhƣng tỉ lệ thất nghiệp lại nhỏ hơn vì 

phần lớn họ là nông dân và các hộ lao động cá thể nhỏ, vốn đầu tƣ ít, chủ yếu sản 

xuất nông nghiệp nên ít xảy ra thất nghiệp hoặc nếu có cũng rất khó thống kê chính 

xác. Nhƣng đây chính là đối tƣợng cần đƣợc quan tâm hơn cả, bởi mức sống ở nông 

thôn rất thấp, nếu rơi vào tình trạng không có việc làm thì cuộc sống càng trở nên 

khó khăn vì không thuộc diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp, từ đó càng kéo 

rộng khoảng cách thành thị và nông thôn. 
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Bảng 4.4. Tỉ lệ thất nghiệp của lực lƣợng lao động trong độ tuổi  

phân theo khu vực (2006- 2014) 

                                                                                    Đơn vị: % 

Năm  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cả nƣớc 2,19 2,52 2,38 2,9 2,88 2,22 1,96 2,18 2,10 

Thành thị 4,82 4,64 4,65 4,60 4,43 3,60 3,21 3,59 3,40 

Nông thôn 1,30 1,65 1,53 2,25 2,27 1,60 1,39 1,54 1,49 

Nguồn: [ 6, tr. 38; 7, tr.41; 28, tr. 50; 29, tr.43-44] 

Số liệu bảng 4.4 còn cho thấy, trong giai đoạn 2006- 2009, tỉ lệ thất nghiệp 

trên cả nƣớc luôn ở xu thế tăng, thì giai đoạn 2010- 2014, tỉ lệ thất nghiệp đã bắt 

đầu giảm dần. Tuy tỉ lệ thất nghiệp ở cả thành thị và nông thôn đều đang giảm dần, 

lần lƣợt từ 4,43% và 2,27% xuống còn 3,40% và 1,49% nhƣng nó lại phản ánh một 

thực tế là mức sống của ngƣời dân còn thấp, trong khi hệ thống an sinh xã hội chƣa 

phát triển mạnh nên ngƣời lao động không chịu cảnh thất nghiệp kéo dài mà chấp 

nhận làm những công việc không ổn định, thậm chí độc hại với mức thu nhập thấp 

và bấp bênh. Do vậy, đẩy mạnh phát triển an sinh xã hội chính là biện pháp cần 

thiết để kịp thời bảo đảm cuộc sống ngƣời lao động. 

4.3.3. Gợi mở chính sách  

Từ những nghiên cứu và phân tích về thực tiễn chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

của Trung Quốc, so sánh chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc và Việt Nam, 

cũng nhƣ phân tích tình hình kinh tế xã hội, tình hình lao động, việc làm và thất 

nghiệp của Việt Nam, nhận thấy giữa hai nƣớc có một số điểm tƣơng đồng về bối 

cảnh kinh tế xã hội và cơ chế chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Một là, cả hai nƣớc 

đều xây dựng nền kinh tế thị trƣờng XHCN và đang tiến hành cải cách mạnh mẽ 

doanh nghiệp nhà nƣớc. Việc bảo đảm cho công nhân viên chức doanh nghiệp nhà 

nƣớc có cuộc sống ổn định và có đủ năng lực để cạnh tranh tìm lại việc làm sau cải 

cách doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản của chế độ bảo hiểm thất nghiệp của hai nƣớc. 

Hai là, Việt Nam và Trung Quốc đều là quốc gia đông dân, lực lƣợng lao động 

chiếm tỉ lệ lớn trong dân số, tình trạng thất nghiệp ngày càng căng thẳng và phức 

tạp trong những năm gần đây là thách thức chung của bảo hiểm thất nghiệp ở hai 

nƣớc. Ba là, chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc đều là chế 
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độ bảo hiểm bắt buộc, chủ yếu hƣớng tới đối tƣợng là lao động có quan hệ hợp 

đồng lao động, chƣa mở rộng tới các đối tƣợng ngoài quan hệ hợp đồng lao động. 

Đó là cơ sở để chúng ta nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan sự phát triển chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam và Trung Quốc cũng nhƣ có những gợi mở cần 

thiết nhằm bổ sung, điều chỉnh chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển và hoàn 

thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.  

Thứ nhất, xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với mức chi trả hợp lý và 

phù hợp với tình hình từng vùng miền trên cả nƣớc. Nhƣ đã phân tích, nƣớc ta là 

quốc gia có dân số đông, số ngƣời trong độ tuổi lao động lớn, kinh tế những năm 

gần đây tuy đã có bƣớc khởi sắc nhƣng vẫn ở nhóm những nƣớc chậm phát triển. So 

với mức tăng giá cả tiêu dùng và mức tăng lƣơng cơ bản hiện nay, mức chi trả của 

bảo hiểm thất nghiệp còn thấp (bằng 60% mức bình quân tiền lƣơng, tiền công 

tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trƣớc khi thất nghiệp), khiến 

cho ngƣời thất nghiệp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, cần nâng mức 

trợ cấp lên khoảng 65%- 80% mức lƣơng bình quân để phần nào bù đắp và hỗ trợ 

ngƣời lao động khi thất nghiệp. Để nâng cao mức chi trả, một mặt, thúc đẩy tăng 

trƣởng kinh tế, tạo cơ chế khuyến khích ngƣời thất nghiệp nhanh chóng tìm việc 

làm; mặt khác, bảo hiểm thất nghiệp nên suy xét tới các yếu tố liên quan tới ngƣời 

lao động trƣớc khi thất nghiệp nhƣ gia cảnh ngƣời thất nghiệp, sự chênh lệch về 

trình độ phát triển giữa các vùng miền ... để có mức chi trả hợp lý, tránh tình trạng 

đãi ngộ quá thấp dẫn đến việc không bảo đảm mức sống tối thiểu cho ngƣời thất 

nghiệp, hoặc đãi ngộ quá cao khiến ngƣời thất nghiệp mất động lực tìm kiếm việc 

làm, ảnh hƣởng tới tăng trƣởng kinh tế và ổn định xã hội.  

Ở Việt Nam, giữa các vùng miền vẫn có sự chênh lệch nhất định về trình độ 

phát triển kinh tế, phân bổ nguồn lao động, tỉ lệ thất nghiệp và trình độ phát triển 

bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, Bộ LĐTB&XH và các cơ quan chức năng có thẩm 

quyền cần nghiên cứu đặc điểm từng vùng miền để có chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp phù hợp, tránh tình trạng chênh lệch về trình độ phát triển bảo hiểm thất 

nghiệp dẫn tới chênh lệch lợi ích của ngƣời lao động. Nhƣ hiện nay, theo quy định 

mức hỗ trợ 1% từ ngân sách nhà nƣớc cho ngƣời lao động tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp bất kể ngƣời lao động thu nhập cao hay thấp, làm việc ở khu vực kinh tế 
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phát triển hay kém phát triển là mức bình quân đồng đều khá bất hợp lý. Bởi số 

ngƣời hƣởng mức bảo hiểm thất nghiệp tối đa (16 triệu đồng/tháng) đến đăng ký xin 

hỗ trợ thất nghiệp ở Hà Nội đã chiếm 2,6% và ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm 

2,7% trong tổng số ngƣời đóng mức bảo hiểm tối đa. Mức trợ cấp tối đa lớn nhƣ 

vậy (gấp 20 lần lƣơng tối thiểu) đã thực sự tạo khoảng cách chênh lệch về hƣởng 

thụ quyền lợi giữa ngƣời hƣởng mức bảo hiểm tối đa và ngƣời hƣởng mức bảo hiểm 

tối thiểu, cho thấy sự bất bình đẳng trong thụ hƣởng quyền lợi công giữa các đối 

tƣợng công dân. Vì thế, cần cân đối việc chi trả trợ cấp thất nghiệp để tránh gây bất 

bình đẳng xã hội và thâm hụt quỹ.  

Thứ hai, nâng cao mức đầu tƣ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định 

của Luật Việc làm thì nguồn hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp chủ yếu dựa vào 

khoản thu phí đóng bảo hiểm với mức đóng 1% từ lƣơng của ngƣời lao động và 1% 

tổng lƣơng của doanh nghiệp, là mức thấp so với mức phổ biến trên thế giới (2%- 

3%), khó đảm bảo an toàn cho quỹ. Trong khi đó, hàng tháng nhà nƣớc cũng chỉ hỗ 

trợ từ ngân sách một mức thấp là 1% quỹ tiền lƣơng, tiền công tháng đóng bảo hiểm 

thất nghiệp của ngƣời lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp [49]. Ở đây, ngƣời sử 

dụng lao động phải đóng vai trò chính, còn ngƣời lao động và hỗ trợ của ngân sách 

nhà nƣớc chỉ gánh vác ở mức nhất định. Nếu một khi nền kinh tế gặp khó khăn, 

doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, thu nhập của ngƣời lao động giảm sút thì sẽ 

khó có thể đóng đủ mức và đúng hạn, dẫn đến tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo 

hiểm. Mặt khác, bảo hiểm thất nghiệp ở nƣớc ta ra đời muộn, lại chứng kiến tác 

động của việc điều chỉnh kết cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình kinh tế, hiện tƣợng 

thất nghiệp tăng phổ biến, khi đó, quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ rơi vào tình trạng thu 

hẹp và bội chi. Ngân sách nhà nƣớc cần đầu tƣ nhiều hơn và thƣờng xuyên hơn, hỗ 

trợ một cách chủ động, từ nhiều phƣơng diện và có kế hoạch cụ thể để từng bƣớc 

giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và làm cho bảo hiểm thất nghiệp phát triển ổn 

định. Bên cạnh đó, cần xã hội hóa nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp bằng cách tuyên 

truyền, khuyến khích các tổ chức xã hội nhƣ các tổ chức phi chính phủ tham gia 

đóng góp để tăng cƣờng và đảm bảo nguồn quỹ hoạt động.  

Ngoài ra, có thể tính tới phƣơng án xây dựng cơ chế tích lũy đa tầng, vừa bảo 

đảm và nâng cao mức đãi ngộ cho ngƣời thất nghiệp, vừa tránh nguy cơ ―vỡ quỹ‖. 
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Ở nƣớc ta, quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc vận hành dƣới hình thức đơn cấp là mô 

hình quỹ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc trong việc cung cấp các chế độ trợ cấp thất 

nghiệp. Hình thức vận hành của quỹ theo cơ chế ―thực thu thực chi‖ hay ―thu bao 

nhiêu chi bấy nhiêu‖- PAYG, giống cơ chế vận hành quỹ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc và tồn tại nhiều hạn chế dẫn tới nguy cơ cạn kiệt quỹ không kiểm soát. 

Do đó, cần tính tới một cơ chế mới bảo toàn và tăng giá trị của quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp. Đó là cơ chế tích lũy kết hợp giữa hình thức đóng góp bắt buộc hay dự trù 

xã hội và đóng góp dƣới dạng tài khoản cá nhân nhƣng vẫn mang tính bắt buộc. 

Nhƣ vậy, quỹ bảo hiểm thất nghiệp nói riêng và quỹ bảo hiểm xã hội nói chung sẽ 

đƣợc bảo toàn bởi các lớp lang dự trữ, tránh nguy cơ thâm hụt quỹ. 

Thứ ba, mở rộng phạm vi che phủ của bảo hiểm thất nghiệp. Theo Báo cáo 

của Uỷ ban các vấn đề về xã hội, hiện nƣớc ta có khoảng 67,2% lực lƣợng lao động 

không có quan hệ lao động trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế 

quốc dân [41]. Nhƣ vậy, số ngƣời không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp quá lớn, là rào cản để phát triển và mở rộng lợi ích của chế độ này đến ngƣời 

lao động, thể hiện sự thiếu công bằng, bất hợp lý trong quan hệ lao động. Gần đây, 

việc đƣa bảo hiểm thất nghiệp vào Luật Việc làm cũng là điều cần thiết để bảo hiểm 

thất nghiệp đến gần hơn với ngƣời lao động. Một trong những điểm đáng chú ý của 

Luật này là sửa đổi về đối tƣợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng thêm đối 

tƣợng là lao động có hợp đồng lao động từ 3 đến dƣới 12 tháng, doanh nghiệp chỉ 

cần ký kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp bắt buộc thay vì trƣớc đây chỉ doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên 

mới phải tham gia [41]. Đây cũng là biện pháp quan trọng nhằm tiến tới đạt mục 

tiêu khoảng 35% lực lƣợng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà Bộ Chính trị 

đề ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cƣờng sự lãnh đạo của ĐCS Việt 

Nam đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020 [38]. Dự 

tính năm 2014, số ngƣời tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng nhanh, ƣớc chiếm 

khoảng 85-90% tổng số ngƣời tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc [45]. Tuy nhiên, 

khi mở rộng bảo hiểm thất nghiệp cũng cần phải tính tới nhiều yếu tố bởi nhóm đối 

tƣợng có hợp đồng thời hạn ngắn và doanh nghiệp dƣới 10 lao động là đối tƣợng 



 

 

137 

 

không bền vững về vị trí việc làm, khó xác định đƣợc tình trạng thất nghiệp nên khó 

xác định đƣợc đối tƣợng trợ cấp, từ đó quỹ dễ bị lạm dụng và thâm hụt. 

Thứ tư, đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy việc làm và phòng ngừa thất nghiệp. 

Nƣớc ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông dân ra thành phố 

làm thuê với số lƣợng ngày càng lớn, nông dân mất đất không có việc làm trong quá 

trình đô thị hoá ngày càng nhiều. Thêm vào đó, khối lƣợng lớn sinh viên ra trƣờng, 

lao động tự do, quân nhân giải ngũ…chƣa có việc làm khiến tình hình thất nghiệp 

và việc làm ở nƣớc ta diễn ra căng thẳng. Trong khi đó, do chính sách dạy nghề 

chƣa phù hợp, mức hỗ trợ học nghề thấp, thời gian học ngắn khiến ngƣời thất 

nghiệp không mặn mà với việc học nghề, tỉ lệ ngƣời thất nghiệp tìm lại việc làm 

thấp. Do vậy:  

- Cần ƣu hóa công tác dạy nghề, mặt khác, đƣa nhóm lao động làm việc 

trong khu vực không chính thức nhƣ lao động thời vụ, giúp việc gia đình, lao động 

trong khu vực kinh doanh cá thể vào phạm vi điều chỉnh hƣởng chính sách hỗ trợ 

việc làm của bảo hiểm thất nghiệp. Công tác hỗ trợ học nghề, tƣ vấn và giới thiệu 

việc làm cần thực sự gắn kết với thị trƣờng lao động, những ngành nghề đƣợc đào 

tạo phải phù hợp với nhu cầu việc làm thị trƣờng cũng nhƣ tay nghề của ngƣời lao 

động. Coi trọng công tác giáo dục việc làm bảo đảm nhiều hơn quyền lợi của ngƣời 

lao động, nâng cao trình độ của ngƣời thất nghiệp để họ có đủ năng lực cạnh tranh 

tìm việc làm trong xã hội.  

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật và các cơ chế chính sách liên 

quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Hiện nay, mặc dù nƣớc ta đã hình thành “Luật Việc 

làm”, “Luật Giáo dục”, “Luật Giáo dục nghề nghiệp” nhằm tạo cơ sở giáo dục việc 

làm cho lao động, nhƣng lại chƣa có quy định về phƣơng diện đào tạo lại việc làm 

cho ngƣời thất nghiệp, mất việc.  

- Cần gắn kết chính sách việc làm với chính sách kinh tế vĩ mô nhƣ chính 

sách tài chính với việc giảm phí đóng bảo hiểm đối với doanh nghiệp gặp khó khăn, 

trợ cấp hoặc cho doanh nghiệp và ngƣời lao động vay vốn với lãi suất thấp nhằm hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp và ngành nghề tập trung đông lao động 

và ngƣời lao động ổn định việc làm.  
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- Cần khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào công tác thúc đẩy việc 

làm của bảo hiểm thất nghiệp. Bởi những năm gần đây, mặc dù nƣớc ta đã có nhiều 

nỗ lực trong việc thúc đẩy việc làm nhƣng biện pháp chủ yếu vẫn từ các bộ ngành 

liên quan của chính phủ và doanh nghiệp mà chƣa đƣợc sự ủng hộ rộng rãi, sự tham 

gia tích cực tạo việc làm cho ngƣời thất nghiệp của các tổ chức xã hội. 

- Cần xem xét lại việc phân bổ ngành nghề đào tạo. Hiện nay, nƣớc ta đang 

lãng phí lớn nguồn nhân lực là lao động có trình độ học vấn với khoảng 70.000 cử 

nhân và thạc sĩ thất nghiệp. Nguyên nhân là do trong một thời gian dài, chúng ta 

thƣờng xác định tỉ lệ đào tạo sinh viên đại học/1 vạn dân khá cao so với mặt bằng 

phát triển, chỉ tiêu đến năm 2020 đạt tỉ lệ 450 sinh viên/1 vạn dân [40]. Điều này bất 

hợp lý vì trình độ phát triển của nƣớc ta còn thấp. Mặt khác, Việt Nam vẫn là nƣớc 

nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống tại nông thôn, sống bằng các nghề liên 

quan đến nông nghiệp nhƣng lại đào tạo quá nhiều ngành nghề trong lĩnh vực công 

nghiệp và dịch vụ, dễ dẫn đến tình trạng thất nghiệp của nhiều cử nhân và thạc sĩ. 

Do đó, chúng ta cần xác định tỉ lệ đào tạo theo cơ cấu kinh tế của quốc gia. Việc 

giao chỉ tiêu đào tạo cho các trƣờng đại học cần có quy hoạch, cần tính đến nhu cầu 

lao động của từng ngành nghề cũng nhƣ chất lƣợng đào tạo trong ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn.  

- Cần xem xét việc trích một phần quỹ cho công tác dự phòng thất nghiệp bởi 

đây sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả việc giảm tỉ lệ thất nghiệp, từ đó giảm áp lực chi 

trả bảo hiểm thất nghiệp. Để làm đƣợc điều này, một mặt, kinh phí dự phòng thất 

nghiệp cần đƣợc dùng để kiểm soát nguồn cung ứng lao động, nâng cao chất lƣợng 

lao động. Mặt khác, doanh nghiệp cũng phải nỗ lực tự phát triển, tăng nhu cầu sử 

dụng lao động, mở rộng vị trí việc làm. Về phía ngƣời thất nghiệp, để giảm tỉ lệ thất 

nghiệp, họ phải tích cực tham gia bồi dƣỡng việc làm hoặc tham gia vào kế hoạch 

việc làm do các bộ ngành liên quan tổ chức. Ngoài ra, cần xây dựng hệ thống giám 

sát và cảnh báo thất nghiệp thông qua việc phân tích thông tin từ thị trƣờng lao 

động, nhằm tạo cơ sở tin dữ liệu cậy giúp Chính phủ lập chính sách thị trƣờng lao 

động tích cực.  

Thứ năm, tăng cƣờng các biện pháp chống gian lận bảo hiểm thất nghiệp. 

Trƣớc hết, cần xây dựng cơ chế hƣởng trợ cấp ƣu tiên việc làm để bảo hiểm thất 
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nghiệp trở thành một chế độ bảo đảm việc làm và trợ cấp tìm việc làm, quản lý 

thống nhất việc kết hợp giữa phát trợ cấp thất nghiệp và bố trí việc làm. Cần tăng 

cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra tƣ cách hƣởng bảo hiểm thất nghiệp, xác minh 

tính xác thực của hồ sơ đăng ký thất nghiệp nhằm chi trả trợ cấp thất nghiệp đúng 

đối tƣợng, tránh tình trạng ngƣời có việc làm không công khai, lao động bị đuổi 

việc hoặc xin nghỉ việc chuyển đi nơi khác vẫn đóng và hƣởng bảo hiểm, dẫn đến 

việc trợ cấp không đúng đối tƣợng, ảnh hƣởng đến tính công bằng về quyền lợi của 

ngƣời lao động. Bởi chính kẽ hở này đã giúp cho gần trăm nghìn lao động ―thất 

nghiệp ảo‖ có cơ hội ―nhảy việc‖ tràn lan nhƣ ở Bình Dƣơng thời gian qua. Mặt 

khác, cần có biện pháp giám sát chặt chẽ đối với nhóm lao động chủ động nghỉ việc 

để hƣởng trợ cấp thất nghiệp. Theo điều kiện tối thiểu hƣởng trợ cấp, tức là đóng 

1% đủ 12 tháng để hƣởng 3 tháng trợ cấp, với mức đóng thấp nhƣ vậy, ngƣời lao 

động có thể vì lợi ích cá nhân không thất nghiệp vẫn đăng ký, thậm chí còn thỏa 

thuận để doanh nghiệp ra quyết định nghỉ việc nhằm hƣởng trợ cấp thất nghiệp, mặc 

dù trên thực tế họ vẫn làm việc và hƣởng lƣơng. Nhƣ vậy, cả doanh nghiệp và 

ngƣời lao động đều có lợi, doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp, còn 

ngƣời lao động vẫn đƣợc hƣởng trợ cấp, tạo ra tình trạng ―thất nghiệp ảo‖ khó kiểm 

soát. Nếu hiện tƣợng ―thất nghiệp ảo‖ này không đƣợc xử lý sẽ khiến quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp phải chịu gánh nặng chi trả lớn. 

Hơn nữa, có thể xem xét đƣa hành vi gian lận bảo hiểm thất nghiệp vào 

phạm vi điều chỉnh luật hình sự để tăng tính răn đe, hoặc có chế tài xử phạt 

những doanh nghiệp vi phạm nhƣ rút giấy phép kinh doanh, truy cứu trách nhiệm 

hình sự và xử lý đến cùng trách nhiệm ngƣời đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp vi 

phạm. Sở dĩ có việc trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp là do chế tài chƣa nghiêm, 

quy định phạt nộp chậm chỉ tính mức lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng nên dễ 

dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng quy định này để không đóng bảo hiểm. 

Nhƣ gần đây, do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, một số doanh nghiệp 

đã tìm cách trì hoãn không nộp hoặc chậm nộp bảo hiểm, dẫn đến việc nợ đọng bảo 

hiểm thất nghiệp và hàng chục nghìn lao động không có bảo hiểm thất nghiệp. Theo 

quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp còn nợ bảo hiểm thất nghiệp và có công văn 

cam kết trả nợ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chốt sổ để ngƣời lao động làm thủ tục 
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hƣởng trợ cấp, nếu không đáp ứng điều kiện này thì sẽ không chốt sổ và ngƣời lao 

động chƣa thể hƣởng bảo hiểm thất nghiệp. Đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm thất 

nghiệp của doanh nghiệp, việc đƣa ra mức xử phạt tối đa 30 triệu đồng là mức thấp, 

không đủ sức răn đe. Do vậy, cần quy định trách nhiệm đền bù của doanh nghiệp, tức 

là doanh nghiệp phải trả thay cơ quan bảo hiểm xã hội với mức trợ cấp tƣơng đƣơng.   

Thứ sáu, mở cửa đối ngoại, giao lƣu và học tập kinh nghiệm xây dựng bảo 

hiểm thất nghiệp của nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với quá trình toàn cầu hóa 

kinh tế và đẩy nhanh cách mạng khoa học kỹ thuật, nhiều quốc gia trên thế giới 

đang đứng trƣớc tình hình việc làm căng thẳng, chế độ bảo hiểm thất nghiệp của các 

nƣớc cũng có nhiều biến đổi cho phù hợp với tình hình mới. Chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp hiện nay trên thế giới chủ yếu gồm ba loại: chế độ bảo hiểm thất nghiệp đơn 

nhất, đƣợc áp dụng ở Mỹ, Canada; chế độ bảo hiểm thất nghiệp hỗn hợp gồm bảo 

hiểm thất nghiệp và hỗ trợ thất nghiệp, đƣợc áp dụng ở Pháp, Đức; chế độ cứu trợ 

thất nghiệp đơn nhất, đƣợc áp dụng ở New Zealand, Úc và Acgentina. Tham khảo 

kinh nghiệm thế giới và đối chiếu với thực tế trong nƣớc để xây dựng một chế độ 

bảo hiểm thất nghiệp vừa bắt kịp xu thế phát triển chung của thế giới, vừa phù hợp 

với tình hình trong nƣớc. Ngoài kinh nghiệm trên, việc hợp tác quốc tế còn giúp 

chúng ta tranh thủ sự hỗ trợ của các nƣớc về tài chính, nâng cao trình độ của cán bộ 

và khả năng dự báo tài chính quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

 

*         * 
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* Tiểu kết chƣơng 4 

Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc xuất phát điểm thấp hơn các chế độ bảo 

hiểm khác, từ một chế độ mang tính tƣợng trƣng trở thành một chế độ mang tính 

thực tiễn cao, đang bƣớc vào con đƣờng phát triển với nhiều thuận lợi và thách thức. 

Việc xây dựng và phát triển chế độ bảo hiểm thất nghiệp không chỉ bảo đảm quyền 

lợi cơ bản của ngƣời lao động, bổ sung và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, mà 

còn góp phần quan trọng thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nƣớc và cải cách thể 

chế kinh tế, phù hợp với xu thế phát triển của bảo hiểm thất nghiệp trên thế giới và 

yêu cầu của công cuộc cải cách mở cửa, hiện đại hóa đất nƣớc Trung Quốc.  

Đi cùng với tiến trình cải cách mở cửa và sự tăng tốc phát triển của nền kinh 

tế quốc dân, trong mấy năm gần đây, sự biến đổi về kết cấu kinh tế và chuyển biến 

trong phƣơng thức tăng trƣởng kinh tế đã ảnh hƣởng trực tiếp tới sự biến đổi cơ cấu 

việc làm, do đó vấn đề thất nghiệp cơ cấu càng trở nên nghiêm trọng ở Trung Quốc. 

Phƣơng thức việc làm ngày càng đa dạng dẫn tới sự phân hóa đa dạng các đối tƣợng 

thất nghiệp, hình thức việc làm tự do càng trở nên phổ biến. Đồng thời, thất nghiệp 

hiện nay ở Trung Quốc thể hiện đặc trƣng độ tuổi thất nghiệp trẻ hóa, cơ cấu ngƣời 

thất nghiệp đa dạng hóa và thời gian thất nghiệp kéo dài hơn. Những sự thay đổi 

này khiến cho chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành ở nƣớc này gặp phải nhiều 

thách thức trong quá trình hoàn thiện. 

Nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan chế độ bảo hiểm thất nghiệp của 

Trung Quốc sẽ giúp chúng ta nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm thất 

nghiệp trong đời sống kinh tế xã hội, cũng nhƣ gợi mở kinh nghiệm khi xây dựng 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp của nƣớc ta 

mới hình thành nên không tránh khỏi nhiều vấn đề chủ quan và khách quan cần 

đƣợc từng bƣớc giải quyết. Đó là tình hình thất nghiệp và việc làm ngày một căng 

thẳng, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nƣớc và thế giới, là nhiều lỗ 

hổng và hạn chế của chế độ bảo hiểm thất nghiệp non trẻ buộc chúng ta phải có 

những điều chỉnh kịp thời về mặt chế độ và chính sách, nhằm phát huy hiệu quả tối 

ƣu và thể hiện đúng phƣơng châm và mục tiêu của chế độ này. Mặt khác, so sánh 

chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc để tìm ra điểm tƣơng 

đồng và khác biệt, ƣu nhƣợc điểm từ hai chế độ này. Đồng thời, làm rõ những khác 
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biệt giữa điều kiện hai nƣớc, hay nói cách khác tìm ra những khó khăn và hạn chế 

nhất định liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc để thấy rằng chúng ta 

không thể học tập mọi kinh nghiệm của họ mà phải tham khảo và vận dụng linh 

hoạt, sáng tạo để phù hợp với điều kiện trong nƣớc. Trên cơ sở đó, chúng ta xây 

dựng và hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cùng với các chế độ bảo hiểm xã 

hội khác nhằm cung cấp quyền lợi cho ngƣời lao động, chia sẻ gánh nặng tài chính 

cho doanh nghiệp và xã hội khi ngƣời lao động thất nghiệp. Quan trọng hơn cả, bảo 

hiểm thất nghiệp thể hiện ra là một chính sách kinh tế xã hội không thể thiếu trong 

nền kinh tế quốc dân với vai trò xúc tiến và tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 

ngƣời lao động và góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế. Nhƣ vậy, chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp của Việt Nam mới thể hiện hết năng lực phục vụ và bảo vệ quyền 

lợi ngƣời lao động, góp phần hậu thuẫn phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh mới 

toàn cầu hoá hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sau 25 năm xây dựng và phát triển (1986- 2010), chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc đã khẳng định đƣợc vị trí quan trọng trong đời sống ngƣời lao 

động nói riêng và đối với xã hội nói chung. Qua nghiên cứu về chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 1986- 2010, tác giả khái quát những phát hiện mới, 

kết luận từ kết quả nghiên cứu và kiến nghị hƣớng nghiên cứu tiếp theo nhƣ sau: 

1. Trung Quốc xây dựng mô hình bảo hiểm thất nghiệp trên cơ sở tham khảo 

và vận dụng sáng tạo. Tham khảo và vận dụng sáng tạo những dòng tƣ tƣởng và 

kinh nghiệm thực tiễn xây dựng bảo hiểm thất nghiệp của phƣơng Tây, từ chuyển 

biến trong nhận thức của xã hội Trung Quốc về vấn đề thất nghiệp và căn cứ vào lý 

thuyết xã hội hài hoà, nƣớc này đã hình thành mô hình bảo hiểm thất nghiệp ―đặc 

sắc Trung Quốc‖. Đó là mô hình Chính phủ thị trƣờng xã hội với vai trò ―thế chân 

kiềng‖ đối với bảo hiểm thất nghiệp thuộc về Chính phủ, thị trƣờng (gồm đóng góp 

của doanh nghiệp, ngƣời lao động) và xã hội (thể hiện ở đặc trƣng ―hài hòa‖, ―công 

bằng chính nghĩa‖ và sự tham gia của các tổ chức làm bảo hiểm các cấp). 

2. Quá trình nhận thức về vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp của 

Trung Quốc diễn ra không thuận lợi. Trải qua các giai đoạn hình thành và phát triển, 

bắt đầu từ năm 1986, Trung Quốc đã xây dựng một chế độ bảo hiểm thất nghiệp có 

tính phổ quát rộng, vừa là một chính sách xã hội vừa là một biện pháp kinh tế, vừa 

giúp đỡ về vật chất lại vừa là chỗ dựa tinh thần, là ―phao cứu sinh‖ khi ngƣời lao 

động rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp. Tuy nhiên, nƣớc này phải trải qua 37 năm đi từ 

không thừa nhận ―thất nghiệp‖ sau ngày thành lập nƣớc tới thừa nhận ―chờ việc‖, 

sau đó mất 13 năm thay đổi nhận thức từ thừa nhận ―chờ việc‖ sang thừa nhận ―thất 

nghiệp‖.  Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc từ một chế độ bó hẹp trong phạm vi 

doanh nghiệp nhà nƣớc, do ―doanh nghiệp tự bảo đảm‖, nay chuyển sang cơ chế 

―xã hội dự trù kinh phí‖ với việc tham gia đóng góp của ngƣời lao động vào quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp. Đây là một sự đổi mới quan trọng trong nhận thức của Trung 

Quốc về vấn đề thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đối với đời sống kinh tế xã hội, 

thể hiện nguyên tắc kết hợp giữa nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời lao động tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp, phù hợp với quy luật phổ biến của chế độ này và thích ứng 

với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng. 
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3.  Để đánh giá một cách khách quan sự phát triển của chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc, luận án tiến hành phân tích những thành quả và hạn chế của chế 

độ này trên ba phƣơng diện: Tác động của bảo hiểm thất nghiệp đối với các đối tƣợng 

thụ hƣởng và đối với xã hội; Vấn đề đầu tƣ và sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Cơ 

chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, luận án rút ra kết luận nhƣ sau: 

Về mặt thành công, một là, Trung Quốc từng bƣớc nhận thức sâu sắc vấn đề 

thất nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp đối với đời sống kinh tế xã hội ở nƣớc này. Do 

vậy, diện bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng mở rộng, đối tƣợng của bảo hiểm 

thất nghiệp đã cơ bản rộng khắp các doanh nghiệp và ngƣời lao động ở thành thị, 

hầu hết mọi loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp đều cùng đƣợc tham gia. 

Nhờ có sự ra đời của chế độ bảo hiểm thất nghiệp, suốt trong thời kỳ chuyển đổi mô 

hình kinh tế, ở Trung Quốc hầu nhƣ không xảy ra những sự xáo trộn hay bạo động 

xã hội vì nguyên nhân thất nghiệp, hơn nữa, nền kinh tế quốc dân vẫn duy trì tăng 

trƣởng ổn định. Hai là, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc đang đi theo xu thế 

chung của thế giới là xây dựng bảo hiểm thất nghiệp mô hình thúc đẩy việc làm, bảo 

đảm nhiều hơn quyền lợi của ngƣời lao động, đặc biệt đối với ngƣời thất nghiệp có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn. Ngƣời thất nghiệp không chỉ đƣợc nhận trợ cấp thất nghiệp, 

mà còn đƣợc hƣởng nhiều khoản đãi ngộ khác nhƣ trợ cấp bồi dƣỡng và giới thiệu 

việc làm, hỗ trợ y tế khám bệnh, trợ cấp mai táng và phụng dƣỡng ngƣời thân… từ 

quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ba là, bảo hiểm thất nghiệp từ chỗ đơn thuần cứu trợ thất 

nghiệp, nay chú trọng hơn tới chức năng thúc đẩy việc làm cho ngƣời thất nghiệp, 

đồng thời đang nỗ lực xây dựng quỹ dự phòng thất nghiệp nhằm hạn chế sự gia tăng 

thất nghiệp. Bốn là, nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã chuyển từ việc doanh 

nghiệp gánh vác hoàn toàn sang cơ chế ―ba nhà‖ là nhà nƣớc, doanh nghiệp và 

ngƣời lao động cùng gánh vác. Việc tăng nguồn đóng góp cho quỹ giúp bảo hiểm 

thất nghiệp vận hành an toàn, giảm nguy cơ ―thu không đủ chi‖, tạo cơ sở vững 

chắc để doanh nghiệp đi sâu cải cách, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trƣờng và hạn 

chế rủi ro thất nghiệp. 

Về mặt hạn chế, chế độ bảo hiểm thất nghiệp hiện hành ở Trung Quốc bộc lộ 

một số hạn chế chủ yếu nằm ở cơ chế chính sách chƣa thật hoàn thiện. Một là, cơ cấu 

thụ hƣởng bảo hiểm mất cân đối, chủ yếu tập trung vào nhóm công nhân viên chức 
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trong các doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp tập thể mà chƣa chú trọng tới 

nhóm lao động thuộc loại hình kinh tế phi công hữu, mới bao phủ một bộ phận lao 

động ở thành thị mà chƣa lan toả tới khu vực nông thôn, dẫn tới sự chênh lệch và bất 

bình đẳng về hƣởng thụ lợi ích xã hội của ngƣời lao động. Hai là, vấn đề đầu tƣ và sử 

dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp chƣa hiệu quả. Năng lực đầu tƣ quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp còn hạn chế, nguồn quỹ chủ yếu dựa vào phí đóng của doanh nghiệp, ngƣời 

lao động và hỗ trợ của ngân sách nhà nƣớc, mà chƣa có sự đóng góp của các tổ chức 

xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc đang thực hiện phƣơng thức ―thu bao 

nhiêu trả bấy nhiêu‖ (PAYG) đối với việc thu tiền bảo hiểm thất nghiệp, không có 

tích lũy bộ phận, chƣa xây dựng tài khoản cá nhân. Nguồn quỹ vẫn rất coi trọng chức 

năng bảo đảm đời sống, chƣa đầu tƣ một cách hiệu quả vào công tác thúc đẩy việc 

làm và phòng ngừa thất nghiệp. Những bất cập trong công tác quản lý và sử dụng quỹ 

khiến cho nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng tồn đọng lớn, cho thấy nguồn 

quỹ không đƣợc sử dụng hợp lý, cơ cấu thu chi mất cân đối, thiệt hại không nhỏ tới 

lợi ích ngƣời lao động. Ba là, cơ chế quản lý và vận hành bảo hiểm thất nghiệp còn 

nhiều bất cập. Việc quản lý tập trung đối với bảo hiểm thất nghiệp đã tạo ra bộ máy 

quản lý cồng kềnh, chồng chéo và mắc một số khuyết điểm nhƣ thiếu khả năng kiểm 

soát số ngƣời lao động có việc làm không công khai mà vẫn hƣởng bảo hiểm thất 

nghiệp; thiếu cơ chế giám sát quản lý theo pháp luật; thiếu chức năng thúc đẩy việc 

làm.... Ngoài ra, quy định điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp chƣa hợp lý khiến tỉ 

lệ thụ hƣởng giảm dần; quy định về mức trợ cấp thấp và thời hạn hƣởng dài ảnh 

hƣởng đến đời sống ngƣời thất nghiệp.  

4. Trƣớc bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động, kinh tế xã hội 

trong nƣớc gặp nhiều khó khăn, bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc cũng không 

tránh khỏi những thách thức trong quá trình phát triển. Trên cơ sở phân tích các yếu 

tố thuận lợi và khó khăn, tác giả nhận thấy mặc dù tình hình thất nghiệp ở Trung 

Quốc là vấn đề kinh tế xã hội không đơn giản dễ giải quyết, nhƣng dƣới sự lãnh đạo 

của ĐCS Trung Quốc mà ngƣời đứng đầu là Tập Cận Bình, Trung Quốc đang 

hƣớng toàn bộ nền kinh tế xã hội sang một giai đoạn mới đi sâu cải cách toàn diện. 

Do vậy, chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc về cơ bản sẽ phát triển theo 

chiều hƣớng tích cực trong giai đoạn từ nay tới năm 2020. Nƣớc này sẽ tiếp tục 



 

 

146 

 

hoàn thiện ba chức năng cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp, đó là chức năng bảo đảm 

cuộc sống cơ bản của ngƣời thất nghiệp, chức năng thúc đẩy việc làm thông qua 

định hƣớng và bồi dƣỡng, giới thiệu việc làm và chức năng dự phòng thất nghiệp. 

Từ đó, việc xây dựng một chế độ bảo đảm việc làm quy hoạch tổng thể thành thị và 

nông thôn là yêu cầu cần thiết của bảo hiểm thất nghiệp, bởi mục tiêu xây dựng và 

phát triển chế độ này ở Trung Quốc chính là hình thành một hệ thống bảo đảm việc 

làm bao phủ toàn bộ ngƣời lao động, hƣớng tới thực hiện phát triển bền vững chế 

độ bảo đảm việc làm vào giữa thế kỷ XXI. Tuy nhiên, chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

của Trung Quốc cũng đang đứng trƣớc một số vấn đề có thể làm chậm tiến trình 

phát triển của chế độ này và khó có thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn, 

nhƣ vấn đề mức trợ cấp khó đƣợc cải thiện; vấn đề về cơ chế thể chế của bảo hiểm 

thất nghiệp chƣa hoàn thiện, nhiều mắt xích liên kết của hệ thống làm bảo hiểm có 

thể đứt gẫy làm sụp đổ chế độ này.... 

5. Sự phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc là một quá trình tìm tòi 

đầy gian nan và sáng tạo. Những thành công và thất bại trong quá trình xây dựng và 

phát triển bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc có giá trị gợi mở nhất định cho Việt 

Nam. Từ những nghiên cứu và phân tích về thực tiễn chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

của Trung Quốc, so sánh bảo hiểm thất nghiệp của Việt Nam và Trung Quốc để tìm 

ra điểm tƣơng đồng, khác biệt và ƣu khuyết điểm của hai chế độ này, cũng nhƣ 

phân tích tình hình kinh tế xã hội và thực trạng thất nghiệp Việt Nam, tác giả nhận 

thấy những hạn chế nhất định liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp của Trung Quốc, 

những điểm tƣơng đồng về bối cảnh kinh tế xã hội và cơ chế chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp giữa hai nƣớc để thấy rằng chúng ta không thể học tập mọi kinh nghiệm 

của họ mà phải tham khảo và vận dụng linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với điều kiện 

trong nƣớc. Trên cơ sở đó, tác giả đƣa ra một số gợi mở có tính chất tham khảo cho 

các nhà hoạch định chính sách để từng bƣớc thúc đẩy phát triển và hoàn thiện chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam. 

6. Việc nghiên cứu chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Trung Quốc giai đoạn 

1986- 2010 đƣợc coi là cơ sở quan trọng để nghiên cứu sinh tiếp tục có những bƣớc 

nghiên cứu tiếp theo về chế độ này trong giai đoạn sau năm 2010. Sau năm 2010, 

nền kinh tế Trung Quốc phát triển theo hƣớng mở cửa và hội nhập quốc tế ngày 
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càng sâu rộng, tình hình thất nghiệp và việc làm có nhiều biến đổi, các hình thức 

kinh tế phi công hữu phát triển nở rộ. Trong khi đó, những hạn chế trong chính sách 

khiến cho phần lớn ngƣời lao động làm trong ngành nghề phi nông nghiệp, ngƣời 

lao động nông thôn ra thành phố làm thuê, lao động nông thôn, sinh viên tốt 

nghiệp, …chƣa thuộc diện bảo đảm của bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ bảo hiểm thất 

nghiệp ở Trung Quốc mặc dù đƣa ra các quy định áp dụng cho hầu hết các loại hình 

doanh nghiệp nhƣng đến nay vẫn chỉ phù hợp đối với doanh nghiệp nhà nƣớc và 

công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nƣớc. Điều đó thể hiện sự mất cân đối về 

hƣởng thụ lợi ích xã hội của ngƣời lao động, là nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn và 

bất ổn xã hội. Ngoài ra, bảo hiểm thất nghiệp ra đời muộn nhất và là chế độ non trẻ 

nhất trong hệ thống an sinh xã hội ở Trung Quốc nên vai trò và vị trí của chế độ này 

chƣa thực sự đƣợc khẳng định. Do đó, kiến nghị hƣớng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập 

trung vào các vấn đề sau: 

Một là, tiếp tục nghiên cứu vấn đề hoàn thiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở 

Trung Quốc. 

Hai là, nghiên cứu vấn đề bảo hiểm thất nghiệp ở khu vực nông thôn Trung 

Quốc. 

Ba là, nghiên cứu vấn đề bảo hiểm thất nghiệp trong cải cách chế độ an sinh 

xã hội ở Trung Quốc. 
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PHỤ LỤC 

QUY ĐỊNH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

(Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành ngày 22 tháng 1 năm 1999, số 258) 

CHƢƠNG I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

Điều 1. Quy định đƣợc lập ra để bảo đảm cuộc sống cơ bản của ngƣời thất 

nghiệp trong thời gian thất nghiệp và giúp họ nhanh chóng tìm việc làm. 

Điều 2. Đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp ở thành phố, công nhân viên chức 

thuộc đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp ở thành phố căn cứ vào Quy định này để 

đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

Ngƣời thất nghiệp thuộc đơn vị doanh nghiệp, sự nghiệp ở thành phố căn cứ 

vào Quy định này để hƣởng đãi ngộ bảo hiểm thất nghiệp. 

Những doanh nghiệp ở thành phố đƣợc nói tới trong Quy định là doanh 

nghiệp nhà nƣớc, doanh nghiệp tập thể ở thành phố, doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc 

ngoài, doanh nghiệp tƣ nhân ở thành phố và các doanh nghiệp khác ở thành phố. 

Điều 3. Ban ngành hành chính làm bảo hiểm lao động của Quốc vụ viện 

quản lý chính công tác bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc. Ban ngành hành chính 

làm bảo hiểm lao động của chính quyền nhân dân các cấp địa phƣơng từ cấp huyện 

trở lên quản lý chính công tác bảo hiểm thất nghiệp trong khu vực hành chính đó. 

Ban ngành hành chính bảo hiểm lao động căn cứ vào Quy định do tổ chức làm bảo 

hiểm xã hội thuộc nghiệp vụ làm bảo hiểm thất nghiệp mà Quốc vụ viện định ra để 

thực hiện cụ thể công tác bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 4. Phí bảo hiểm thất nghiệp đƣợc nộp theo quy định liên quan của 

nhà nƣớc. 

CHƢƠNG II. QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc hình thành từ: 

1. Phí bảo hiểm thất nghiệp do đơn vị doanh nghiệp và nhân viên trong đơn 

vị doanh nghiệp ở thành phố đóng; 

2. Tiền sinh lời của hoạt động đầu tƣ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 

3. Ngân sách nhà nƣớc trợ cấp; 
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4. Các khoản đầu tƣ khác đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định 

pháp luật. 

Điều 6. Đơn vị doanh nghiệp ở thành phố đóng bảo hiểm thất nghiệp 2% 

trong quỹ tiền lƣơng của đơn vị đó. Nhân viên thuộc đơn vị doanh nghiệp ở thành 

phố đóng phí bảo hiểm thất nghiệp là 1% tiền lƣơng tháng của ngƣời đó. Công nhân 

thuộc chế độ hợp đồng đối với lao động từ nông thôn đƣợc các đơn vị doanh nghiệp 

ở thành phố tuyển dụng không đóng phí bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 7. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố trực thuộc trung ƣơng và 

thành phố các cấp địa phƣơng đƣợc thực hiện dự toán toàn thành phố; cấp độ dự 

toán của các khu vực khác do chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị quy định.  

Điều 8. Tỉnh, khu tự trị có thể lập quỹ điều tiết bảo hiểm thất nghiệp 

Tiền điều tiết bảo hiểm thất nghiệp là cơ số phí bảo hiểm thất nghiệp do khu 

vực dự toán thu theo quy định pháp luật, tỉ lệ dự toán đƣợc chính quyền nhân dân 

tỉnh, khu tự trị quy định. 

Khi quỹ bảo hiểm thất nghiệp của khu vực dự toán không đủ sử dụng thì sẽ 

điều chỉnh số tiền điều tiết bảo hiểm thất nghiệp và tài chính địa phƣơng sẽ cấp bổ 

sung. 

Biện pháp cụ thể về dự toán, điều chỉnh số tiền điều tiết bảo hiểm thất nghiệp 

và tài chính địa phƣơng hỗ trợ bổ sung sẽ do chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị 

quy định. 

 Điều 9. Chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc dựa vào 

số lƣợng ngƣời thất nghiệp và số lƣợng quỹ bảo hiểm thất nghiệp của khu vực hành 

chính đó để trình báo Quốc vụ viện phê chuẩn, để có thể điều chỉnh hợp lý mức phí 

bảo hiểm thất nghiệp của khu vực hành chính đó. 

Điều 10. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp dùng để chi nhƣ sau:  

1. Trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; 

2. Tiền hỗ trợ khám chữa bệnh trong thời gian hƣởng bảo hiểm thất nghiệp; 

3. Tiền hỗ trợ mai táng cho ngƣời thất nghiệp bị chết khi vẫn trong thời gian 

lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp và tiền trợ cấp thân nhân, vợ (chồng) họ; 
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4. Tiền trợ cấp dạy nghề và giới thiệu việc làm trong thời gian hƣởng bảo 

hiểm thất nghiệp, biện pháp và mức hỗ trợ do chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, 

thành phố trực thuộc quy định; 

5. Các chi phí khác liên quan tới bảo hiểm thất nghiệp do Quốc vụ viện quy 

định hoặc phê chuẩn.  

Điều 11. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải đƣợc gửi vào tài khoản chuyên dụng 

của quỹ anh sinh xã hội đƣợc bộ ngành tài chính mở tại ngân hàng thƣơng nghiệp 

nhà nƣớc, thực hiện quản lý hai tuyến thu chi, bộ ngành tài chính thực hiện quản lý 

theo quy định pháp luật.  

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp gửi vào ngân hàng và dùng để mua công trái theo 

quy định nhà nƣớc lần lƣợt bằng với khoản lãi tiền gửi cùng kỳ của ngƣời dân thành 

phố và nông thôn và lãi suất từ công trái. Tiền lãi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc 

đƣa vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Khoản chuyên dụng của quỹ bảo hiểm thất nghiệp không đƣợc lạm dụng, 

không đƣợc dùng để cân đối thu chi tài chính.  

Điều 12. Việc dự toán, quyết toán thu chi của quỹ bảo hiểm thất nghiệp do cơ 

quan làm bảo hiểm xã hội thuộc khu vực dự toán lập, kết hợp cùng ban ngành hành 

chính bảo hiểm lao động đồng cấp hoạch toán lại, kết hợp cùng ban ngành tài chính 

đồng cấp thẩm tra hoạch định, trình chính quyền nhân dân đồng cấp phê chuẩn.  

Điều 13. Chế độ tài vụ và chế độ kế toán của quỹ bảo hiểm thất nghiệp đƣợc 

thực hiện dựa vào quy định nhà nƣớc liên quan. 

CHƢƠNG III. HƢỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

Điều 14. Ngƣời thất nghiệp có đầy đủ những điều kiện sau thì có thể hƣởng 

bảo hiểm thất nghiệp: 

1. Theo quy định tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị sở tại và ngƣời đó đã 

thực hiện đóng đủ 1 năm nghĩa vụ theo quy định;  

2. Mất việc ngoài ý muốn;  

3. Đã đăng ký thất nghiệp, đồng thời có nhu cầu tìm việc.  

Ngƣời thất nghiệp trong thời gian hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp đồng thời 

đƣợc hƣởng các đãi ngộ khác của bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. 
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Điều 15. Ngƣời thất nghiệp trong thời gian hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp ở 

một trong những hoàn cảnh sau thì bị ngừng hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp, đồng 

thời cũng ngừng hƣởng các đãi ngộ khác của bảo hiểm thất nghiệp: 

1. Tìm đƣợc việc làm mới; 

2. Đi nghĩa vụ quân sự; 

3. Ra nƣớc ngoài; 

4. Hƣởng đãi ngộ của bảo hiểm dƣỡng lão cơ bản; 

5. Bị bắt giam hoặc bị đi cải tạo lao động; 

6. Không có lý do chính đáng từ chối việc làm mà chính quyền nhân dân địa 

phƣơng chỉ định hoặc việc làm mà tổ chức giới thiệu; 

7. Đang trong các hoàn cảnh khác mà quy định pháp luật, quy định pháp quy 

hành chính quy định.  

Điều 16. Đơn vị doanh nghiệp ở thành phố cần kịp thời có chứng nhận ngừng 

hoặc hủy quan hệ lao động đối với ngƣời thất nghiệp, thông báo để họ đƣợc hƣởng 

quyền lợi đãi ngộ của bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, đồng thời báo tên những 

ngƣời thất nghiệp bị ngừng hoặc hủy quan hệ lao động trong vòng 7 ngày cho cơ 

quan làm bảo hiểm xã hội chuẩn bị hồ sơ. 

Sau khi công nhân viên chức thuộc đơn vị doanh nghiệp ở thành phố thất 

nghiệp, cần yêu cầu đơn vị đó có chứng nhận ngừng hoặc hủy quan hệ lao động cho 

họ, kịp thời đến đăng ký thất nghiệp tại cơ quan làm bảo hiểm xã hội theo chỉ định. 

Tiền bảo hiểm thất nghiệp sẽ tính từ ngày đăng ký thất nghiệp. 

Tiền bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan làm bảo hiểm xã hội phát theo tháng. 

Cơ quan làm bảo hiểm xã hội làm giấy chứng nhận hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp 

cho ngƣời thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp mang giấy tờ đó đến lĩnh tiền bảo hiểm thất 

nghiệp ở ngân hàng chỉ định.  

Điều 17. Trƣớc khi bị thất nghiệp, tổng thời gian đóng phí của đơn vị sở tại và 

ngƣời đó theo quy định từ 1 đến 5 năm thì thời gian đƣợc hƣởng tối đa 12 tháng; nếu 

đóng từ 5 đến 10 năm thì thời gian đƣợc hƣởng tối đa 18 tháng; nếu đóng trên 10 

năm thì thời gian đƣợc hƣởng tối đa 24 tháng. Sau khi tìm đƣợc việc làm mà lại tiếp 

tục bị thất nghiệp, thời gian đóng phí sẽ đƣợc tính toán lại, thời hạn hƣởng tiền bảo 

hiểm thất nghiệp có thể đƣợc tính toán kết hợp với thời hạn thất nghiệp lần trƣớc 
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đƣợc hƣởng mà chƣa hƣởng, nhƣng tối đa không quá 24 tháng. 

Điều 18. Mức trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp đƣợc tính là mức thấp hơn mức 

lƣơng tối thiểu, cao hơn mức sống tối thiểu của ngƣời dân thành phố của khu vực đó, 

do chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc xác định. 

Điều 19. Trong thời gian hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp 

bị bệnh phải chữa bệnh, có thể xin cơ quan làm bảo hiểm xã hội đƣợc hƣởng tiền trợ 

cấp khám chữa bệnh. Mức trợ cấp khám chữa bệnh do chính quyền nhân dân tỉnh, 

khu tự trị, thành phố trực thuộc quy định. 

Điều 20. Trong thời gian hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp, ngƣời thất nghiệp 

bị chết, chiểu theo quy định của địa phƣơng đối với công nhân viên chức đang công 

tác, phát tiền trợ cấp mai táng và tiền hỗ trợ một lần cho gia đình ngƣời đó. 

Điều 21. Công nhân thuộc chế độ hợp đồng đối với lao động từ nông thôn 

đƣợc đơn vị tuyển dụng đủ 1 năm công tác, thì đƣợc đơn vị nộp phí bảo hiểm thất 

nghiệp, hết kỳ hạn hợp đồng lao động mà chƣa ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng lao 

động trƣớc kỳ hạn thì cơ quan làm bảo hiểm xã hội sẽ dựa vào thời gian công tác dài 

hay ngắn để hỗ trợ một lần cho họ. Biện pháp và tiêu chuẩn hỗ trợ do chính quyền 

nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc quy định.  

Điều 22. Đơn vị doanh nghiệp ở thành phố có cơ chế xây dựng chuyển dịch 

xuyên khu vực dự toán, ngƣời thất nghiệp là những ngƣời chuyển dịch xuyên khu vực 

dự toán, lúc đó mối quan hệ bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ thay đổi theo.  

Điều 23. Ngƣời thất nghiệp phù hợp với điều kiện bảo đảm mức sống tối thiểu 

của ngƣời dân thành phố sẽ đƣợc hƣởng đãi ngộ mức sống tối thiểu của ngƣời dân 

thành phố theo quy định. 

CHƢƠNG IV. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 

Điều 24. Ban ngành hành chính bảo hiểm lao động quản lý công tác bảo 

hiểm thất nghiệp, thực hiện chức trách sau: 

1. Quán triệt thực hiện quy định pháp luật của bảo hiểm thất nghiệp;  

2. Chỉ đạo công việc của cơ quan làm bảo hiểm xã hội;  

3. Tiến hành giám sát kiểm tra việc thu phí bảo hiểm thất nghiệp và chi đãi 

ngộ bảo hiểm thất nghiệp. 

Điều 25. Cơ quan làm bảo hiểm xã hội gánh vác cụ thể công việc của bảo 
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hiểm thất nghiệp, thực hiện chức trách sau: 

1. Phụ trách việc đăng ký, điều tra, thống kê số ngƣời thất nghiệp;  

2. Phụ trách việc quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định;  

3. Hoạch định đãi ngộ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, làm giấy chứng 

nhận cho ngƣời thất nghiệp đƣợc lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp và các khoản tiền 

trợ cấp khác ở ngân hàng chỉ định;  

4. Phát kinh phí hỗ trợ bồi dƣỡng việc làm, giới thiệu việc làm cho ngƣời thất nghiệp;  

5. Cung cấp dịch vụ tƣ vấn miễn phí cho ngƣời thất nghiệp;  

6. Nhà nƣớc quy định các nhiệm vụ khác do cơ quan làm bảo hiểm xã hội 

thực thi.  

Điều 26. Ban ngành tài chính và ban ngành thẩm tra tiến hành giám sát tình 

hình thu chi, quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.  

Điều 27. Cơ quan làm bảo hiểm xã hội đƣa vào dự toàn mọi kinh phí cần 

thiết, tài chính phát kinh phí. 

CHƢƠNG V. ĐIỀU KHOẢN XỬ PHẠT 

Điều 28. Nếu không phù hợp với điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp mà 

lừa hƣởng tiền bảo hiểm thất nghiệp và các đãi ngộ khác của bảo hiểm thất nghiệp 

sẽ bị cơ quan làm bảo hiểm xã hội ra lệnh hoàn trả; nếu tình tiết nghiêm trọng sẽ do 

ban ngành hành chính của bảo hiểm lao động phạt số tiền gấp từ 1 đến 3 lần số tiền 

lừa đảo.  

Điều 29. Ngƣời công tác trong cơ quan làm bảo hiểm xã hội vi phạm quy 

định cho ngƣời thất nghiệp hƣởng chứng nhận lĩnh tiền bảo hiểm thất nghiệp hoặc 

các đãi ngộ khác của bảo hiểm thất nghiệp làm thiệt hại quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ 

do ban ngành hành chính của bảo hiểm lao động ra lệnh bồi thƣờng, nếu tình tiết 

nghiêm trọng sẽ bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật.  

Điều 30. Ngƣời công tác tại ban ngành hành chính của bảo hiểm xã hội và cơ 

quan làm bảo hiểm xã hội lạm dụng chức quyền, làm sai vì tình riêng rối loạn kỷ 

cƣơng, đùa cợt với vị trí công tác, gây thiệt hại quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ do ban 

ngành hành chính của bảo hiểm lao động bồi thƣờng thiệt hại cho quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp; nếu cấu thành tội phạm, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu chƣa cấu 

thành tội phạm sẽ bị xử lý hành chính theo quy định pháp luật.  
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Điều 31. Đơn vị, cá nhân nào lạm dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bồi 

thƣờng phần lạm dụng của quỹ bảo hiểm thất nghiệp; đƣa hết vào quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp; nếu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp 

luật; chƣa cấu thành tội phạm thì giao cho nhân viên chủ quản trực tiếp phụ trách và 

các nhân viên trực tiếp phụ trách khác xử lý hành chính theo quy định pháp luật.  

CHƢƠNG VI. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

Điều 32. Chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc dựa vào 

tình hình thực tế, có thể quyết định Quy định này sử dụng phù hợp cho đoàn thể xã hội 

và nhân viên chuyên trách, đơn vị phi doanh nghiệp dân doanh và nhân viên của họ, hộ 

công thƣơng cá thể ở thành phố thị trấn có thuê công nhân và công nhân của họ. 

Điều 33. Quy định này đƣợc thực hiện kể từ ngày công bố. Đồng thời phế bỏ 

―Quy định bảo hiểm chờ việc của công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nƣớc‖ 

đƣợc Quốc vụ viện công bố tháng 12 năm 1993. 

Nguồn: [205, tr.202-206] 

 

 

 

 

 

 


