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ILSSA   Viện Khoa Học Lao động và xã hội 

NLĐ   Người lao động 

NSDLĐ   Người sử dụng lao động 

QLLĐ   Quản lý lao động 

VCCI   Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam 

XHCN   Xã hội chủ nghĩa 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nhận thức được tính tất yếu của già hóa dân số và sự cần thiết phải 

chuẩn bị một cách đầy đủ của tất cả các cơ quan chính phủ, tổ chức xã hội 

dân sự, cộng đồng và gia đình đối với số lượng người cao tuổi ngày càng gia 

tăng. Điều này phải được thực hiện thông qua nâng cao nhận thức, tăng 

cường năng lực quốc gia và địa phương, xây dựng cải tổ về chính trị, kinh tế 

và xã hội đặc biệt là chính sách về người cao tuổi cần thiết để giúp xã hội 

thích ứng kịp thời với một thế giới đang già hóa. 

Già hoá dân số đang tăng nhanh và chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong cơ 

cấu dân số ở Việt nam. Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, tỉ lệ này sẽ đạt 

ngưỡng 10% vào năm trong 2017, đưa nước ta vào giai đoạn “già hóa” dân 

số. Quá trình già hóa diễn ra ở nước ta cũng như các nước đang phát triển 

khác diễn ra nhanh hơn nhiều những gì các nước phát triển đã trải qua. Không 

những có ít thời gian hơn để điều chỉnh nền kinh tế, cơ cấu chính sách, các 

chế độ BHXH của nước ta vẫn còn yếu và chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Già hóa là một quá trình liên tục, những người trong cơ cấu “dân số vàng” 

hiện nay sẽ già đi và là một phần trong cơ cấu dân số già trong tương lai, điều 

này hàm ý một gánh nặng không nhỏ cho xã hội Việt nam. Thứ nhất, người 

già được coi là nhóm dân số dễ bị tổn thương và cần sử dụng nhiều nguồn lực 

chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội, trợ cấp thu nhập. Thứ hai, tỉ lệ người già 

hưởng các chế độ BHXH tăng cao trong khi lực lượng lao động lại thu hẹp 

tương đối, điều này gây mất cân đối thu chi cho các quĩ BHXH. Thứ ba, 

người già thường phụ thuộc vào trợ cấp của con cháu, xu hướng đang tăng lên 

của “tỉ lệ phụ thuộc già” lại gây thêm gánh nặng cho những người đang trong 

độ tuổi lao động. 
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Một trong những giải pháp mà các nước phát triển đã áp dụng là hỗ trợ 

người già tham gia lực lượng lao động. Việc làm giúp NCT chủ động trong tài 

chính, tăng cường thể chất và tinh thần. Tỉ lệ Người cao tuổi tham gia hoạt 

động kinh tế ở nước ta hiện nay khá cao, tuy nhiên các chính sách hỗ trợ của 

nhà nước là chưa đầy đủ và còn nhiều bất cập. 

Vấn đề “lao động của người cao tuổi“ ngày càng có ý nghĩa quan trọng.  

Nghiên cứu bản chất pháp lý về hành vi lao động của người cao tuổi 

theo pháp luật ở nước ta hiện nay đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cả về lý luận 

và thực tiễn do tính đặc thù của người cao tuổi tham gia vào thị trường lao 

động.  

Từ những lý do trên tác giả đã lựa chọn đề tài: “Lao động của người 

cao tuổi theo pháp luật ở nước ta hiện nay” làm đề tài luận văn.  

Việc nghiên cứu cơ sở lý luận và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn pháp 

luật lao động của người cao tuổi ở việt nam hiện nay không chỉ có ý nghĩa về 

mặt lý luận mà còn có giá trị thực tiễn sâu sắc. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Tính tới thời điểm hiện tại , đã có rất nhều công trình nghiên cứu có 

liên quan đến pháp luật về Lao động  nhằm hoàn thiện pháp luật  trong lĩnh 

vực này như: Giang Thanh Long, 2011, Già hóa dân số và người cao tuổi ở 

Việt nam, Thực trạng, dự báo và một số khuyến nghị chính sách, UNFPA;  

Nguyễn Đình Cử, 2006, Xu hướng già hóa dân số thế giới và đặc trưng người 

cao tuổi Việt nam, Tạp chí Gia đình và Trẻ em. Số 11, năm 2006;  

 PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc và ThS Đặng Đỗ Quyên, 2016, Những thách 

thức về lao động việc làm trong quá trình tận dụng cơ hội dân số vàng và đối 

phó với già hoá dân số để phát triển bền vững đất nước, ILSSA; 

Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, 2011, Báo cáo quốc gia về phát 

triển con người năm 2011, UNDP; PGS-TS Lê Thị Hoài Thu, 2008, Hoàn 
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thiện pháp luật Lao động Việt nam,Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế -

Luật 24(2008) 84-92... 

Tuy nhiên, hầu hết các công trình đều nghiên cứu một cách  tổng quát 

về các lĩnh vực của luật lao động khác nhau, chưa có một công trình nghiên 

cứu nào tập trung nghiên cứu các hành vi pháp lý, các quan hệ đặc thù của các 

chủ thể pháp luật về lao động của người cao tuổi. 

Các công trình nghiên cứu trên đã tiếp cận vấn đề pháp luật lao động ở 

nhiều góc độ khác nhau và là những tài liệu quí báu cho tác giả trong quá 

trình nghiên cứu đề tài của mình. Tuy nhiên, đề tài mà tác giả lựa chọn chỉ tập 

trung nghiên cứu các quy định của pháp luật Việt Nam về Lao động của 

người cao tuổi. Cho đến nay, vấn đề về Lao động của người cao tuổi theo 

pháp luật ở Việt Nam nói chung là mảng đề tài chưa được nghiên cứu một 

cách đầy đủ. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 

Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống các 

vấn đề lý  luận để làm rõ bản chất của các quan hệ pháp lý về lao động của 

người cao tuổi theo pháp luật, nhằm đưa ra những đánh giá có cơ sở khoa học 

về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các qui định pháp luật về lao 

động của người cao tuổi để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả pháp luật về lao động của người cao tuổi theo pháp luật ở nước ta hiện 

nay. 

Theo đó, đề tài có các nhiệm vụ sau: 

 Nghiên cứu các khái niệm, đặc điểm pháp lý về lao động của người 

cao tuổi  theo pháp luật 

 Nghiên cứu các nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về lao động của 

người cao tuổi theo pháp luật. 
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 Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về 

lao động của người cao tuổi theo pháp luật ở nước ta hiện nay. 

 Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả pháp 

luật về lao động của người cao tuổi theo pháp luật ở nước ta hiện nay. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

 Lao động của người cao tuổi theo pháp luật Việt nam. 

 Đánh giá các VBQPPL về lao động của người cao tuổi.   

 Khả năng ứng dụng thực tiễn pháp luật về lao động của người cao 

tuổi ở Việt nam 

 Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật 

về lao động của người cao tuổi ở Việt nam hiện nay. 

Phạm vi nghiên cứu:  

Pháp luật Lao động là lĩnh vực rất rộng mà vấn đề lao động của người 

cao tuổi theo pháp luật Việt Nam là vấn đề pháp lý còn rất mới và mang tính 

đặc thù của pháp luật Lao động nên nội dung của luận văn chỉ tập trung  phân 

tích, làm rõ các qui định của pháp luật về: việc làm, hợp đồng lao động, tiền 

lương, thời giờ làm việc-nghỉ ngơi, BHXH, ATVS-ATLĐ...và các chế độ 

chính sách khác đối với người lao động cao tuổi một cách tổng quát nhất. 

5. Phương pháp lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Luận văn được trình bày trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin  

về Nhà nước và Pháp luật, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển 

kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Nội dung của luận văn được nêu và phân 

tích dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng 

dẫn áp dụng pháp luật và các tài liệu pháp lý. 
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Để hoàn thành tốt đề tài, tác giả sẽ sử dụng kết hợp các phương pháp 

nghiên cứu chủ yếu như: phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, 

phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh... 

Ngoài ra, tác giả còn sử dụng các phương pháp khác như: phương pháp 

diễn dịch, phương pháp quy nạp, phương pháp thống kê…Và nhiều phương 

pháp nghiên cứu của các ngành Khoa học xã hội nói chung cũng như ngành 

Luật học nói riêng. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Về mặt lý luận: đây là luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, đầy 

đủ về lao động của người cao tuổi theo pháp luật Việt nam, đưa ra những định 

hướng và đề xuất các kiến nghị là cơ sở khoa học cho việc xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống  pháp luật về lao động của người cao tuổi theo pháp luật, góp 

phần tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật Lao động để xây dựng và 

hoàn thiện Bộ luật lao động trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn này cũng có thể được sử dụng làm tài 

liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành luật   

trong các trường đào tạo về luật. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được 

chia làm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về người cao tuổi và pháp luật về lao 

động của người cao tuổi. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về lao động của người cao tuổi ở 

nước ta hiện nay. 

       Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

pháp luật về lao động của người cao tuổi ở nước ta hiện nay. 
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Chương 1 

 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VÀ PHÁP LUẬT 

VỀ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 

1.1. Khái quát chung về người cao tuổi 

1.1.1. Khái niệm người cao tuổi 

Người cao tuổi: (NCT) hay còn gọi là người già/người cao niên là người 

thuộc một bộ phận dân cư sống qua một độ tuổi nhất định, độ tuổi này được 

pháp luật của từng nước quy định. Tại Việt nam, Tại điều 2, Luật Người cao 

tuổi quy định “Người cao tuổi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt nam từ 60 tuổi trở lên” . 

Tại các nước phát triển, luật quy định từ 65 tuổi trở lên được coi là người 

già/người cao niên/NCT. Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển và kém phát 

triển quy định về độ tuổi của người già/người cao niên/NCT tùy theo luật của 

từng nước, một số nước quy định trong luật là 60 tuổi trở lên trong khi một số 

nước khác quy định mốc 65 tuổi trở lên. Hiện tại chưa có một tiêu chuẩn thống 

nhất cho các quốc gia, Liên Hợp Quốc chấp nhận từ 60 tuổi trở lên là mốc để 

xác định dân số già. Trong người già/người cao niên/NCT phân loại người già 

nhất từ 85 trở lên [22]. 

Khái niệm NCT được sử dụng thay cho người già/người cao niên vì thực 

tế nhiều người từ 60 tuổi trở lên, vẫn còn hoạt động, vì vậy cụm từ "người cao 

tuổi" bao hàm sự kính trọng, động viên hơn so với cụm từ "người già". Nhưng 

về khoa học thì người già hay NCT đều được dùng với ý nghĩa như nhau. 

Già hoá dân số: Già hóa dân số là một quá trình mà tỷ lệ người trưởng 

thành và NCT tăng lên trong cơ cấu dân số, trong khi tỷ lệ trẻ em và vị thành 

niên giảm đi, quá trình này dẫn tới tăng tuổi trung vị của dân số. Già hoá dân 

số là kết quả của quá độ nhân khẩu học trong đó mức chết và mức sinh đều 

giảm, cùng với tổng tỷ suất sinh giảm dần xuống mức sinh thay thế, tuổi thọ 
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bình quân tăng lên đã làm tăng lao động hoặc số lượng người NCT. Theo 

khuyến cáo của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người cao tuổi (60+) từ 

10% trở lên thì quốc gia đó được coi là dân số già. Tổ chức y tế thế giới 

(WHO) cũng khuyến cáo: một đất nước có trên 10% người cao tuổi (60+) được 

coi là một đất nước dân số già[15]. Như vậy, già hóa dân số phản ánh sự phát 

triển KT-XH, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, DS-KHHGĐ…của Việt 

Nam.  

Khi có điều kiện kinh tế tốt, chăm sóc sức khỏe y tế tốt, đời sống văn 

hóa tinh thần không ngừng được nâng cao thì tuổi thọ ngày càng cao. Làm tốt 

công tác DS-KHHGĐ, mức sinh giảm (Việt nam đã đạt mức sinh thay thế từ 

năm 2006) đồng nghĩa với việc tỷ lệ trẻ em và vị thành niên trong tổng dân số 

giảm. Hai xu hướng trên dẫn đến kết quả là tỷ lệ NCT tăng lên nhanh chóng. 

Tuy nhiên, sự thay đổi cơ cấu dân số toàn cầu theo hướng già hoá tác 

động sâu sắc tới mọi khía cạnh của cá nhân, cộng đồng, của từng quốc gia và 

cộng đồng quốc tế; liên quan đến mọi mặt của đời sống loài người: Xã hội, 

kinh tế, chính trị, văn hoá, tâm lý và tinh thần. Dân số già hoá nhanh cũng sẽ 

gây những ảnh hưởng tương tự như tăng trưởng dân số nhanh, tạo áp lực cho 

hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có, hệ thống dịch vụ sức khoẻ, giao thông đi lại, 

quan hệ gia đình, tâm lý, lối sống cũng như hệ thống hưu trí cho NCT...chắc 

chắn sẽ làm cho những vấn đề KT-XH, môi trường thêm trầm trọng và có 

nhiều biến động không thể lường trước. Có thể chia theo các giai đoạn: 

- Giai đoạn “già hóa dân số” (Aging population) hay còn gọi là giai 

đoạn “dân số đang già”: khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 10% đến 

19,9% tổng dân số hoặc khi dân số 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% đến 13,9% tổng 

dân số. 

- Giai đoạn “dân số già” (Aged population) còn gọi là giai đoạn “dân số 

đã già”: khi tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 20% đến 29,9% hoặc khi 
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dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 14% đến 20,9% tổng dân số. 

- Giai đoạn “Dân số siêu già” (Super aged population): khi tỷ lệ người 

từ 60 tuổi trở lên chiếm từ 30% trở lên hoặc khi dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 

từ  21% tổng dân số. 

Bảng 1.1: Số lượng và tỷ lệ người cao tuổi Việt Nam 

Nguồn: GSO, Tổng điều tra dân số & nhà ở 1979, 1989, 2009  

và Điều tra Biến động DS–KHHGD, 2010, 2011, 2014. 

1.1.2. Khái niệm  người lao động cao tuổi  

Lao động cao tuổi là người lao động đã hết tuổi lao động theo qui định 

của pháp luật, còn khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động. Tùy 

thuộc vào qui định về độ tuổi nghỉ hưu của các quốc gia khác nhau để xác định 

đối tượng lao động người cao tuổi. Hay nói một cách khác, yếu tố độ tuổi là 

yếu tố quan trọng trong việc xác định đối tượng lao động người cao tuổi. 

Thông thường, do sự khác biệt về giới giữa lao động nam và lao động nữ mà 

việc xác định hết tuổi lao động có qui định khác nhau, thường theo hướng lao 

động nữ được nghỉ sớm hơn. 

Khi nghiên cứu về lao động người cao tuổi, có thể thấy họ có những đặc 

điểm sau: 

Năm 
Tổng dân số 

(triệu người) 

Người cao tuổi 

60+ (triệu người) 
 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ 65+ (%) 

1979 53,74 3.71 6.9 4.7 

1989 64,38 4.64 7.2 4.7 

1999 76,33 6.19 8.1 5.8 

2009 85,84 7.54 8.68 6.4 

2010 86,75 8.15 9.4 6.8 

2011 87,61 8.65 9.9 7.0 

2014 90,49 9,02 10,2 7,1 
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Một là, người lao động cao tuổi thường hạn chế về sức khỏe do tuổi cao. 

Sau một thời gian lao động, cùng với qui luật sinh học tự nhiên của con người, 

người lao động cao tuổi xuất hiện những biểu hiện của sự suy giảm các chức 

năng tâm sinh lý và chức năng làm việc, các phản xạ chậm hơn và có phần kém 

đi, họ cần được nghỉ ngơi. Tuy vậy, trong thực tế có nhiều người lao động cao 

tuổi mong muốn được tiếp tục làm việc, được tiếp tục cống hiến và tham gia 

các hoạt động xã hội để có thêm thu nhập. 

Về phía người sử dụng lao động, dĩ nhiên phải có nhu cầu mới sử dụng 

họ, như cần người lao động cao tuổi cố vấn về chuyên môn, truyền đạt kinh 

nghiệm cho thế hệ trẻ, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho những người mới 

bước vào nghề. Chính vì lý do này, người lao động cao tuổi cần cân nhắc lựa 

chọn việc giao kết hợp đồng lao động với nghề nghiệp và điều kiện lao động 

phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. 

Hai là, người lao động cao tuổi còn hạn chế về trí lực, yếu tố này cho 

thấy khả năng ghi nhớ kém tập trung, người lao động cao tuổi khó tiếp cận 

những kiến thức và qui trình hiện đại so với những kinh nghiệm đã có… 

Tuy nhiên, họ lại có ưu điểm là nhiều kinh nghiệm, sự thận trọng và 

trách nhiệm trong công việc. 

Ba là, người lao động cao tuổi thích ứng với các loại công việc đòi hỏi 

kinh nghiệm, trình độ khoa học kỹ thuật hay trình độ quản lý,  không phù hợp 

với các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bởi lẽ, trải qua một quá trình 

học tập, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, giá trị sức lao động của người lao 

động cao tuổi ngày càng tăng cao. Ở góc độ này, lao động cao tuổi được coi là 

“tài sản vô giá” của quốc gia. Do vậy, cần có sự khai thác hợp lý giá trị sức lao 

động của đối tượng này. Việc quan tâm của xã hội đến những người lao động 

cao tuổi không chỉ bằng những khoản trợ cấp xã hội, cái quí hơn là giúp họ tự 
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lực cải thiện đời sống, tạo điều kiện cho họ thể hiện mình vẫn là người có ích 

cho xã hội. 

1.2. Pháp luật về lao động của người cao tuổi  

1.2.1.  Nguyên tắc pháp luật về lao động của người cao tuổi 

Nguyên tắc pháp luật về lao động của người cao tuổi trước hết dựa trên 

cơ sở đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu và động lực chính 

của sự phát triển là: “vì con người, phát huy nhân tố con người, trước hết là 

người lao động”. Khi người lao động tham gia quan hệ lao động, họ phải đối 

mặt với nhiều nguy cơ, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn phát sinh trong 

quan hệ này, người lao động, đặc biệt là lao động cao tuổi khó có điều kiện 

thỏa thuận bình đẳng thực sự trong trong thực tế với một bên là người sử dụng 

lao động. Do đó, họ cần được pháp luật bảo vệ để hạn chế những bất lợi, bất 

công, những sức ép từ người sử dụng lao động, từ khách quan của nền kinh tế 

thị trường tác động đến người lao động, đặc biệt là người lao động cao tuổi. 

Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động, người lao động luôn đứng ở vị 

trí yếu thế hơn. Vì vậy, pháp luật lao động có nhiệm vụ thu hẹp sự cách biệt, vị 

thế giữa người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, về bản chất pháp 

luật lao động phải bảo vệ người lao động đúng mức để sử dụng lao động hợp 

lý, hạn chế xu hướng lạm quyền của người sử dụng lao động. Ở Việt Nam, Nhà 

nước gắn liền với bản chất là của dân, do dân và vì dân thì vấn đề bảo vệ người 

người lao động càng được Đảng, Nhà nước chú trọng và đặc biệt quan tâm, 

điều này được thể hiện trong Bộ luật lao động bằng các nguyên tắc :  

Một là, bảo vệ quyền được làm việc của người lao động cao tuổi:  

Điều 35, Hiến pháp 2013 qui định:  

“1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi 

làm việc. 
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   2. Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công 

bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi.    

  3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân 

công dưới độ tuổi lao động tối thiểu “.  

  Vì vậy, bảo vệ người lao động trước hết là bảo vệ quyền được làm việc 

cho họ. Thực chất của vấn đề này là pháp luật bảo vệ người lao động để họ 

được ổn định việc làm, không bị thay đổi, bị mất việc làm một cách vô lý. 

Những qui định của pháp luật luôn hướng tới việc đảm bảo để người lao động 

và người sử dụng lao động luôn thực hiện đúng cam kết đã thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động và phải tuân theo các qui định về pháp luật lao động cũng 

như các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo vệ người lao động 

đặc biệt là người lao động cao tuổi đến mức tốt nhất có thể, đồng thời bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động. Như vậy, có thể thấy 

bảo vệ việc làm cho người lao động đã trở thành vấn đề quan trọng xuyên suốt 

các chế định việc làm, HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động… 

Hai là, bảo vệ thu nhập và đời sống cho người lao động cao tuổi:  

 Khi tham gia quan hệ lao động, mục đích cơ bản và quan trọng nhất 

của người lao động là có thu nhập. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà thu nhập của 

người lao động thường có nguy cơ không tương xứng so với sức lao động và 

những đóng góp của họ bởi những nguyên nhân không phải do người lao động 

gây ra. Do đó, pháp luật lao động có nhiều qui định, vừa bảo vệ thu nhập cho 

người lao động, vừa giảm thiểu những can thiệp của nhà nước đối với quyền tự 

chủ của các bên tham gia trong quan hệ lao động. Pháp luật qui định cơ sở của 

tiền lương phải căn cứ vào năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.  

 Đặc biệt, đối với người lao động cao tuổi, nếu người lao động cao tuổi 

không thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc thì ngoài việc 

phải trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả 
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thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người 

lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, 

bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định. 

Ba là, bảo vệ các quyền nhân thân của người lao động cao tuổi: 

Với tinh thần bảo vệ người lao động một cách toàn diện, bảo vệ tất cả 

các quyền con người trong lĩnh vực lao động thì quyền nhân thân gắn với lĩnh 

vực lao động là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ. Trong quá trình lao 

động người lao động còn được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín... 

Tư tưởng đó cũng được thể hiện ngay trong lời nói đầu của Bộ luật lao 

động: “Bộ luật lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của 

người lao động”. Trong quá trình ban hành, sửa đổi luật lao động và trên thực 

tế ở nước ta, người lao động được bảo vệ ngày càng tốt hơn. 

Theo đó, Bộ luật lao động năm 2012 được sửa đổi, bổ sung, xây dựng 

mới trên cơ sở những nguyên tắc chung sau đây: 

1. Tiếp tục cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992, phù hợp với định hướng sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và kịp thời thể chế hoá mục tiêu, quan điểm, 

định hướng xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện 

qua các văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, lần thứ XI, Cương lĩnh 

xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát 

triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; 

2. Bảo vệ người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

của người sử dụng lao động; 

3. Tăng cường và tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về lao động, tôn 

trọng quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, quyền thương 

lượng và tự định đoạt của các bên trong quan hệ lao động theo quy định của 

pháp luật lao động; 
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4. Pháp điển hoá các quy định trong hệ thống pháp luật lao động và quản 

lý lao động hiện hành, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn áp dụng Bộ luật 

lao động trong 15 năm thi hành, kế thừa và phát triển các quy định phù hợp đã 

đi vào cuộc sống, sửa đổi các quy định chưa phù hợp; bổ sung những quy định 

mới cần thiết phù hợp với cơ chế thị trường;  

5. Tham khảo và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm xây dựng pháp luật 

lao động của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia thành viên 

ASEAN, thông lệ quốc tế và nội dung của các Điều ước quốc tế mà nước ta đã 

phê chuẩn hoặc tham gia phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

Việt Nam. 

Ngoài những nguyên tắc mang tính chung như trên, pháp luật về lao 

động của người cao tuổi còn có những nguyên tắc đặc thù riêng như sau: 

Tôn trọng quyền được tiếp tục lao động, cống hiến sau độ tuổi nghỉ hưu 

theo pháp luật. 

Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi ngay tại nơi làm 

việc. 

Giảm thời gian làm việc, tăng thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động 

cao tuổi. 

Hạn chế công việc nặng nhọc, độc hại đối với người lao động cao tuổi. 

1.2.2.  Nội dung pháp luật về  lao động của người cao tuổi 

Với tư tưởng chiến lược “Vì con người và phát huy nhân tố con người”, 

các qui phạm pháp luật lao động thể hiện chủ trương đường lối của Đảng, Nhà 

nước là giải phóng và phát huy nguồn nhân lực dồi dào của đất nước, khuyến 

khích sử dụng tiềm năng lao động xã hội, tạo điều kiện và môi trường để mọi 

người lao động có việc làm, tự do lao động, từng bước cải thiện đời sống vật 

chất của người lao động đảm bảo cơ bản tối thiểu về việc làm, trả công lao 

động, an toàn lao động và vệ sinh lao động, kết hợp hài hòa giữa chính sách 
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kinh tế và chính sách xã hội, coi trọng quyền và bảo hộ lợi ích hợp pháp của 

người lao động và người sử dụng lao động. 

Chế độ chính sách pháp luật về lao động đối với người lao động cao tuổi 

được thể hiện bằng các quyền của người lao động cao tuổi trong quan hệ lao 

động mà đã được pháp luật công nhận và bảo đảm thực thi; một số trong các 

quyền cơ bản đó là: 

Qui định về việc làm đối với lao động cao tuổi: 

Quyền được làm việc (hay quyền có việc làm) là nhóm quyền cơ bản 

trong luật lao động và là một trong rất nhiều quyền khác của NLĐ. Quyền 

được làm việc có vị trí rất quan trọng vì “quyền được làm việc là cốt lõi để 

thực hiện các quyền con người khác và tạo nên một phần quan trọng không thể 

tách rời tự nhiên của nhân phẩm”. Quyền có việc làm là yếu tố cơ bản để bảo 

đảm sự tồn tại thực tế của con người, đồng thời cũng là yếu tố để bảo đảm nhân 

phẩm và lòng tự trọng của NLĐ. Quyền có việc làm được coi là quyền hiến 

định trong pháp luật quốc tế. Cụ thể, Điều 23 Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân 

quyền năm 1948 ghi nhận: “Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn 

việc làm...”; trong các Điều 6, 7, 8 của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 

văn hóa và xã hội năm 1966 cũng xác định các yếu tố của quyền có việc. So 

với quyền của NLĐ, quyền có việc làm hẹp hơn, tuy nhiên, đây lại là một 

quyền cơ bản nhất, quan trọng nhất trong lĩnh vực lao động việc làm. Quyền có 

việc làm chính là tiền đề, điều kiện quan trọng để thực hiện các quyền khác của 

NLĐ nói riêng và các quyền của con người nói chung, như quyền về nhà ở, 

quyền về giáo dục, văn hoá...Chỉ khi quyền có việc làm được đảm bảo thực 

hiện, thì các quyền khác của con người mới có ý nghĩa. 

Như vậy, kể cả pháp luật quốc tế hay Hiến pháp và các văn bản pháp luật 

lao động của nước ta hiện nay đều chưa đưa ra khái niệm mang tính chất tổng 

quát về quyền có việc làm của NLĐ. Tuy nhiên, có thể hiểu về quyền có việc 
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làm của NLĐ trên cơ sở tiếp cận quyền này dưới góc độ quyền con người như 

sau: “Quyền có việc làm là quyền cơ bản và quan trọng của con người trong 

lĩnh vực lao động được ghi nhận và bảo vệ trong Hiến pháp, pháp luật quốc gia 

và pháp luật quốc tế”[11]. 

Lao động tạo ra của cải vật chất và giá trị của xã hội. Khi đến tuổi nghỉ 

hưu theo luật định, người lao động không còn tạo ra của cải vật chất cho xã hội 

nên họ có cảm giác tâm lý là người đứng ngoài xã hội, không giúp ích được 

cho gia đình và xã hội, mặc dù quyền được làm việc hoàn toàn không mất đi. 

Thấy được vấn đề này, cộng với vấn đề già hóa dân số đang diễn ra nhanh 

chóng ở nước ta, Nhà nước, Chính phủ ban hành chính sách đối với người lao 

động cao tuổi để họ có cơ hội tiếp tục tham gia thị trường lao động sau tuổi 

nghỉ hưu theo luật định: “Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả 

thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng 

lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương III 

của Bộ luật này.” (Khoản 1, Điều 167, Mục 2, Chương XI, Bộ luật Lao động 

2012). 

Bên cạnh đó, để bảo vệ người lao động cao tuổi tiếp tục tham gia thị 

trường lao động theo quyền được làm việc, Nhà nước còn qui định:” Bảo đảm 

nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và chính sách xã hội 

nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao 

tuổi, lao động chưa thành niên.” (Khoản 7, Điều 4 Bộ luật Lao động 2012).  

Qui định về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe cho người 

lao động cao tuổi: 

Những qui định về an toàn lao động và vệ sinh lao động được nhà nước 

thống nhất qui định và tiêu chuẩn hóa. Có hai tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cấp quốc 

gia, và tiêu chuẩn cấp ngành. 
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Tiêu chuẩn cấp quốc gia là những tiêu chuẩn bắt buộc thi hành cho nhiều 

ngành, nhiều nghề trong phạm vi cả nước. Các tiêu chuẩn này do Chính phủ 

hoặc các cơ quan được Chính phủ ủy quyền ban hành. Đối tượng áp dụng tiêu 

chuẩn này bao gồm tất cả các cơ sở tư nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch 

vụ; các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội…thuộc mọi thành phần kinh tế, 

không phân biệt qui mô tổ chức lớn hay nhỏ, nhiều hay ít có sử dụng lao động 

và người quản lý là công dân Việt nam hay nước ngoài. 

Tiêu chuẩn cấp ngành là tiêu chuẩn do cơ quan quản lý cấp ngành ban 

hành phù hợp với các tiêu chuẩn Quốc gia và có giá trị bắt buộc thi hành trong 

phạm vi đối tượng mà tiêu chuẩn qui định áp dụng. 

Người lao động làm việc ở những nơi có các yếu tố nguy hiểm, độc hại 

phải được cung cấp những phương tiện bảo vệ cá nhân; các phương tiện bảo vệ 

cá nhân này được Nhà nước tiêu chuẩn hóa về chất lượng và qui cách. Nhà 

nước qui định bắt buộc người sử dụng lao động phải trang bị bảo hộ lao động 

và phải đảm bảo vấn đề vệ sinh lao động và an toàn lao động đối với người lao 

động nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự tác động của các yếu tố nguy 

hiểm, độc hại có thể dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động. 

Nhằm đảm bảo điều kiện sức khỏe cũng như an toàn lao động đối với 

người lao động cao tuổi nhà nước đặc biệt chú trọng và thể chế hóa qua các qui 

định pháp luật lao động. Bởi lẽ, lao động cao tuổi không có khả năng thể lực, 

sự dẻo dai như các đối tượng đấy trong độ tuổi lao động. Vì vậy, việc pháp luật 

bảo vệ cho nhóm đối tượng lao động này chính là hạn chế nguy cơ ảnh hưởng 

tiêu cực đến sức khỏe, tính mạng cho họ. 

Với mục tiêu bảo vệ đối tượng lao động cao tuổi, pháp luật lao động qui 

định: “cấm sử dụng lao động cao tuổi làm những cộng việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường 
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hợp đặc biệt theo qui định của Chính phủ (Khoản 3, Điều 167, Bộ luật lao 

động). Tuy nhiên, để đảm bảo không hạn chế quyền lao động của họ, pháp luật 

vẫn ghi nhận một số trường hợp ngoại lệ có thể sử dụng lao động cao tuổi làm 

những công việc khi đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể: 

Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên 

nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề 

hoặc được công nhận là nghệ nhân theo qui định của pháp luật; 

Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ 

y tế ban hành đối với nghề, công việc; 

Sử dụng có tính thời điểm, không quá 05 năm đối với từng người lao 

động; 

Phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong một năm; 

Có ít nhất một người lao động không phải là người lao động cao tuổi 

cùng làm việc; 

Đồng thời, tương ứng với từng trường hợp đặc biệt sử dụng lao động cao 

tuổi với mỗi lĩnh vực, ngành, nghề, người sử dụng lao động còn phải tuân thủ 

qui định về chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các 

điều kiện sử dụng lao động cao tuổi. 

Bộ luật lao động 2012 cũng qui định trách nhiệm của người sử dụng lao 

động trong việc đảm bảo điều kiện sức khỏe cho người lao động cao tuổi thông 

qua việc quan tâm chăm sóc sức khỏe của người lao động cao tuổi tại nơi làm 

việc. Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ 

cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề, người lao động cao tuổi 

phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. 

Qui định về tiền lương và quyền lợi khác đối với lao động cao tuổi: 

Xuất phát từ quan điểm sức lao động là hàng hóa, tiền lương là giá cả 

sức lao động, các qui định về tiền lương do nhà nước ban hành phải phản ánh 
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đúng giá trị sức lao động. Ở Việt nam, quyền được nhận lương là quyền hiến 

định[11]: 

“Người làm công ăn lương được bảo đảm các điều kiện làm việc công 

bằng, an toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. “ (Khoản 2, Điều 35, Hiến 

pháp 2013). Tùy từng tính chất, đặc điểm khác nhau của từng loại lao động mà 

nhà nước qui định chế độ tiền lương hợp lý. Bởi lẽ, người lao động cao tuổi là 

nhóm lao động đã đến tuổi hưởng chế độ hưu trí theo qui định pháp luật bảo 

hiểm xã hội, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục tham gia quan hệ lao động. 

Trong trường hợp nếu đủ điều kiện hưởng bảo hiểm hưu trí hàng tháng, 

người lao động cao tuổi được hưởng trợ cấp hàng tháng đồng thời được hưởng 

tiền lương và các quyền lợi khác về phụ cấp, thưởng và các khoản bổ sung 

khác,…theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. 

Riêng đối với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương 

của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người 

sử dụng lao động theo qui định của pháp luật (Khoản 3, Điều 186, Bộ luật lao 

động). Trường hợp người lao động cao tuổi chưa hưởng chế độ nghỉ phép năm 

thì tiền nghỉ phép hằng năm cũng được trả gộp vào tiền lương của người lao 

động. 

1.2.3. Vai trò pháp luật về lao động của  người cao tuổi 

Vai trò của pháp luật lao động đối với việc bảo vệ lao động của người 

cao tuổi: Pháp luật lao động là hành lang pháp lý vững chắc bảo vệ lao động 

của người cao tuổi trong quan hệ lao động, bảo vệ người lao động, trong đó có 

lao động của người cao tuổi là một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật lao 

động. Tư tưởng bảo vệ người lao động xuất phát từ quan điểm coi mục tiêu và 

động lực chính của sự phát triển là vì sự tiến bộ con người, phát huy nhân tố 
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con người, trước hết là người lao động. Vì thế, đòi hỏi pháp luật phải thể hiện 

quan điểm bảo vệ người lao động cao tuổi với tư cách bảo vệ con người, bảo vệ 

chủ thể của quan hệ lao động. Sự bảo vệ này không chỉ bao hàm mục đích bảo 

vệ sức lao động mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cao 

tuổi... Pháp luật lao động phải thể hiện sự bảo vệ người lao động cao tuổi trên 

các phương diện: việc làm, nghề nghiệp, thu nhập, tính mạng, nhân phẩm, danh 

dự, thậm chí cả nhu cầu nghỉ ngơi, liên kết và phát triển trong môi trường lao 

động và xã hội lành mạnh. Bằng việc ban hành Bộ luật lao động với một mục 

riêng[13] (Mục 2, chương XI) quy định về đối tượng lao động là người lao 

động cao tuổi, và ban hành các văn bản pháp luật lao động khác, pháp luật lao 

động Việt Nam có vai trò là hành lang pháp lý vững chắc bảo vệ người lao 

động cao tuổi khi tham gia các quan hệ lao động. Pháp luật lao động tạo sự 

công bằng trong việc bảo vệ lao động là người lao động cao tuổi khi mà già 

hóa và các yếu tố khác đang đẩy nhanh số lượng người lao động cao tuổi tham 

gia lao động. Sự tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế và xu hướng toàn cầu 

hóa đang khuyến khích thành lập và xác định lại vị thế của nhiều công ty, xí 

nghiệp sản xuất thuộc nhà nước cũng như của tư nhân sẽ cần nhiều lao động để 

cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Lao động là người lao động cao tuổi là 

lực lượng lao động dồi dào, đặc biệt với kết cấu dân số đang già đi nhanh 

chóng như ở nước ta hiện nay. Ngoài ra, vì nhiều điều kiện hoàn cảnh mà 

người lao động cao tuổi phải tiếp tục lao động sau khi đến tuổi nghỉ hưu theo 

luật định, và được trả công lao động với giá không tương xứng với kỹ năng và 

kinh nghiệm của người lao động cao tuổi, đồng thời họ phải chịu nhiều bất 

công, bị lạm dụng và bị bóc lột sức lao động. Điều này tạo ra sự bất bình đẳng 

trong các mối quan hệ lao động.Vì thế, yêu cầu pháp luật phải bảo đảm các 

điều kiện khác nhau. Đối với người lao động cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân tộc thiểu số, thành thị hay nông thôn, ít có điều kiện tiếp xúc với các 
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phương tiện truyền thông, vốn kiến thức trang bị cho người lao động cao tuổi 

về mặt xã hội còn hạn chế, đặc biệt là những người lao động cao tuổi làm công 

ăn lương.  

Pháp luật lao động hình thành ý thức xã hội về việc bảo vệ người lao 

động nói chung và người lao động cao tuổi nói riêng, pháp luật lao động hình 

thành trong tiềm thức của mỗi chúng ta ý thức về việc bảo vệ người lao động 

thuộc nhóm người yếu thế trong đó có người lao động cao tuổi, đó là một trong 

những vai trò quan trọng của pháp luật. Không chỉ có những giá trị đạo đức 

mới đánh thức lòng trắc ẩn của chúng ta khi nhìn thấy cảnh một người lao động 

cao tuổi đang lao động vất vả, hay bị lạm dụng, bóc lột sức lao động, mà pháp 

luật cũng góp phần đánh thức lòng trắc ẩn đó, và hơn nữa nó còn góp phần lên 

tiếng bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người lao động cao tuổi của mỗi chúng ta. 

Với quyền lực của mình, nhà nước sẽ sử dụng pháp luật như là một công 

cụ để xác định các tiêu chuẩn lao động nhằm bảo vệ và bảo đảm cho quyền lợi 

của người lao động cao tuổi trong quá trình lao động. Đó chính là vấn đề quan 

trọng thuộc về nhiệm vụ của luật lao động trong xã hội hiện đại. 

1.3. Pháp luật về lao động của người cao tuổi ở một số nước trên thế 

giới và những gợi mở cho Việt Nam 

Ở Nhật Bản [15]: chăm sóc người cao tuổi (NCT) là truyền thống của 

nhiều dân tộc khắp nơi trên thế giới, cho đến ngày nay, những giá trị đạo đức 

cao quý đó luôn được tôn vinh ở nhiều quốc gia. Ngày tôn vinh người cao tuổi 

ở Nhật Bản, người ta dành riêng ngày thứ 2 của tuần thứ 3 tháng 9 là “Ngày 

tôn trọng NCT” (Respect for the Aged Day). Đây là dịp để toàn thể dân chúng 

thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với những NCT. Nhật Bản được coi là 

quốc gia có số người trên trăm tuổi cao nhất thế giới. Dù bùng nổ “dân số già” 

đang là một thực tế đáng lo ngại, Chính phủ Nhật Bản vẫn thực hiện nhiều 

chính sách và chương trình hiệu quả dành cho các đối tượng này. Vài năm trở 
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lại đây, Nhật Bản tiếp nhận hàng nghìn lao động nước ngoài là các nhân viên, y 

tá, điều dưỡng viên được đào tạo bài bản tại các nước trong khu vực để chăm 

sóc NCT. 

Tuy nhiên, quan điểm về chăm sóc NCT của xứ sở hoa anh đào cũng rất 

đáng suy ngẫm. Người Nhật quan niệm, dù già yếu nhưng NCT không nên phụ 

thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của con cái mà cố gắng tự chủ trong cuộc 

sống. Với họ, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng hoạt động. Khi về già, họ vẫn 

thường xuyên đi du lịch, đạp xe, đi bộ… Ở Nhật Bản có rất nhiều khu hoạt 

động thể dục, thể thao và các câu lạc bộ cho NCT như trà đạo, âm nhạc, nấu 

ăn…Nhờ vậy, NCT vừa có cơ hội vận động để duy trì sức khỏe, vừa luôn tự tin 

khi làm chủ được cuộc sống của mình. 

Ở Mỹ [20]: đất nước của những đãi ngộ cho người cao tuổi. 

Một nghiên cứu cho thấy, Mỹ đứng thứ 8 trên thế giới về mức sống dành 

cho NCT. Theo cơ quan quản lý an sinh xã hội (SSA), các khoản phúc lợi hưu 

trí từ an sinh xã hội chiếm khoảng 38% thu nhập của người cao tuổi. Theo luật 

liên bang, tiền trợ cấp dành cho NCT ở các tiểu bang đều bằng nhau, nhưng 

còn tùy theo thực tế, nếu có tiền thặng dư, khoản phụ cấp có thể tăng thêm. 

Riêng tiểu bang California có mức trợ cấp xã hội tương đối cao nhất. Hiện nay, 

người già ở tiểu bang được trợ cấp tới 712USD. 

Bên cạnh đó, Mỹ cũng có mức bảo hiểm y tế ưu đãi với những đối tượng 

này. NCT ở Mỹ được cấp thẻ chăm sóc sức khỏe (Medical Care) có thể sử 

dụng trong khắp cả nước. Ưu điểm của loại thẻ này là người sử dụng không 

phải trả bất cứ chi phí nào khi đi khám hoặc mua thuốc theo đơn, thậm chí nằm 

viện (trừ một số loại thuốc không được đài thọ). Ngoài ra, NCT còn được 

hưởng giảm giá mỗi khi mua sắm (tùy quy định từng cửa hiệu và thời điểm), đi 

đến đâu cũng được ưu tiên khi xếp hàng, lên xe, ngồi trong xe bus… 

 Ở Australia [24]: người cao tuổi được chăm sóc 24/24 giờ. 
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Australia là một trong mười quốc gia có quỹ phúc lợi xã hội rất cao, đời 

sống của người về hưu và NCT khá tốt. Chính phủ nước này khuyến khích con 

cháu chăm sóc ông bà, cha mẹ. Nếu không đi làm để chăm bố mẹ, người chăm 

sóc cũng sẽ có mức lương bằng số lương NCT được hưởng. 

Từ lúc còn khỏe, NCT Australia thường chọn nhà dưỡng lão tư nhân, có 

thể mua căn hộ riêng để sống. Họ sẽ được chăm sóc 24/24 giờ. Khi mất đi, nhà 

dưỡng lão sẽ hưởng 20% giá trị ngôi nhà, còn lại con cháu được hưởng. Không 

chỉ có chế độ đãi ngộ tốt, ở Australia, mỗi bang đều có một tổ chức chống 

ngược đãi, hành hạ và bóc lột NCT, quảng bá quyền của những NCT để họ 

được sống thoải mái hoàn toàn. Do được chăm sóc chu đáo như vậy, NCT ở 

Australia rất vui vẻ, khỏe mạnh. Người cao tuổi không chỉ là “kho” kinh 

nghiệm sống quý báu, mà còn là điểm tựa của gia đình và xã hội. Chăm lo, 

quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của người cao tuổi vì thế là bổn phận 

và trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội.  

Tại Hồng Kông [21]: NCT (từ 65 tuổi trở lên) luôn chiếm một vị trí 

quan trọng trong các chính sách ưu đãi của chính quyền cũng như nhiều doanh 

nghiệp. Chính quyền Đặc khu Hồng Kông có chính sách phù hợp, thiết thực 

với việc chăm sóc NCT. Năm 2011, trong Báo cáo về chính sách đối với NCT 

nêu rõ: “Bơi lội là dạng vận động được NCT và người dân ở các lứa tuổi khác 

yêu thích. Chính quyền sẽ phát hành vé bơi tháng để giảm bớt gánh nặng cho 

những NCT thường xuyên đi bơi lội, đồng thời khích lệ người dân năng bơi 

lội”. Báo cáo cũng kiến nghị để người từ 65 tuổi trở lên và người tàn tật đủ tiêu 

chuẩn được đi tàu điện ngầm, xe buýt và phà với giá 2 HKD cho mỗi lần đi. 

Chỉ vài tháng sau, kiến nghị của chính quyền đã trở thành hiện thực với sự hợp 

tác tích cực và đầy trách nhiệm từ phía doanh nghiệp vận tải hành khách. 

           Bắt đầu từ ngày 28/6/2012, những NCT và những người tàn tật từ 12 

tuổi đến 64 tuổi, đủ tiêu chuẩn ở Hồng Kông đã có thể sử dụng chiếc thẻ đi lại 
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đa năng Octopus để đi tàu điện ngầm với giá 2 HKD (khoảng 5.500 đồng VN) 

cho mỗi lần lên xuống. Trước đó, Công ty Tàu điện Hồng Kông đã thực hiện 

ưu đãi đối với NCT khi đi trên các tuyến tàu điện với phương thức áp giá chỉ 

bằng nửa giá thông thường. Ngày 5/8 tới đây, cũng chỉ với 2 HKD, NCT ở 

Hông Kông có thể đi lại trên những chiếc xe buýt có điều hòa của 4 hãng vận 

tải hành khách lớn của Đặc khu là: Công ty xe buýt Cửu Long, Công ty xe buýt 

Thành phố, Công ty xe buýt Tân Thế giới và Công ty xe buýt Long Vận. Hiện 

nay, Chính quyền Hồng Kông cũng đang tích cực nghiên cứu để giúp NCT 

được hưởng ưu đãi trên khi đi lại bằng xe buýt cỡ nhỏ, loại phương tiện rất tiện 

lợi vì hành khách có thể không cần phải vào bến đỗ mới lên hoặc xuống xe. 

            Ngoài việc được hưởng ưu đãi về đi lại, NCT ở Hồng Kông còn được  

hưởng một loạt ưu đãi khác về chăm sóc sức khỏe cũng như trong các hoạt 

động xã hội. Những chương trình thu phí do Chính quyền Đặc khu hay chính 

quyền các quận tổ chức đều thiết kế vé ưu đãi dành cho NCT. Các trung tâm y 

tế trị liệu, bệnh viện công hay bệnh viện tư đều ưu tiên phục vụ NCT. Công 

dân Hồng Kông  từ 65 tuổi trở lên khi xếp hàng khám chữa bệnh hay lấy thuốc 

chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân chứng minh độ tuổi, sẽ được ưu tiên xếp sang hàng 

khác với thời gian chờ đợi ngắn hơn rất nhiều so với bình thường. 

            Về phúc lợi xã hội, do chính sách hưu trí không hoàn thiện, gây ra khó  

khăn trong cuộc sống đối với NCT, cho nên nhiều năm trước chính quyền 

Hồng Kông đã tiến hành phát 900 HKD trợ cấp (dân gian gọi là “tiền hoa quả”) 

cho các công dân từ 65 tuổi trở lên. Hiện nay, số “tiền hoa quả” mà NCT Hồng 

Kông nhận được hàng tháng đã tăng lên thành 1.090 HKD. Tháng 10 tới, nếu 

Hội đồng Lập pháp thông qua kế hoạch của Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh 

đưa ra hôm 16/7 vừa qua, số “tiền hoa quả” mà NCT Hồng Kông nhận được 

hàng tháng sẽ tăng gấp đôi, lên 2.200 HKD (khoảng 283 USD). 



 

24 
 

Đương nhiên, để tham gia vào chương trình này, NCT sẽ phải làm đơn 

và thỏa mãn một số điều kiện như thu nhập hàng tháng (không tính tiền con cái 

đưa để tiêu vặt) đối với người già độc thân không quá 6.600 HKD, với vợ 

chồng già không quá 10.520 HKD; Tổng tài sản đối với người già độc thân 

không quá 186.000 HKD, với vợ chồng già không quá 281.000 HKD… Dẫu 

vậy, theo dự tính của chính quyền, vẫn có khoảng 400.000 NCT ở Hồng Kông 

được hưởng lợi từ chính sách này và mỗi năm chính quyền sẽ phải chi thêm 6 

tỉ HKD (14.200 tỷ đồng VN). 

Một vấn đề khác cũng rất đáng quan tâm trong chính sách ưu đãi NCT ở 

Hồng Kông là việc chính quyền huy động được sự tham gia của rất nhiều 

doanh nghiệp, ngoài những doanh nghiệp vận tải hành khách nêu trên, nhiều 

doanh nghiệp phục vụ cuộc sống chủ chốt như điện lực, khí đốt, nước sạch và 

truyền thông đều đưa ra chương trình ưu đãi, giảm phí sử dụng cho NCT. 

Thậm chí, Cục Phúc lợi Xã hội Hồng Kông còn đưa ra hẳn một cuốn sổ tay các 

chương trình ưu đãi dành cho NCT, ghi rõ thời gian, phần trăm ưu đãi và điện 

thoại liên hệ của nhà hàng tham gia như cà phê Starbucks, bánh mì kẹp thịt 

Oliver’s, gà rán KFC hay đồ ăn nhanh McDonalds…. 

Nhờ những chính sách ưu đãi nêu trên, đa số NCT ở Hồng Kông có cuộc 

sống tốt hơn, tại các nhà hàng điểm tâm, rất nhiều NCT đến uống trà, thưởng 

thức các loại bánh và hàn huyên hàng tiếng đồng hồ, cơ hội giao lưu mở rộng 

đã làm cho họ trở nên hoạt bát và năng động hơn, vì thế, tuổi già cũng chậm 

lại.  

Bài học kinh nghiệm đối phó với già hóa dân số cho Việt nam: 

Việt Nam cần nghiên cứu kỹ lưỡng và học hỏi kinh nghiệm từ các nước 

phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới để có những giải pháp toàn diện 

đối phó với những biến chuyển nhanh chóng của quá trình già hóa dân số cùng 

với những hệ lụy của quá trình này đến sự phát triển kinh tế xã hội.  
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Thứ nhất, tăng tuổi nghỉ hưu: việc thiếu hụt nguồn nhân lực do vấn đề 

già hóa dân số của Nhật Bản là những kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam hiện 

nay 

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Statistics Bureau (Nghiên cứu của 

Ths Nguyễn Thanh Vân-Đại học Kinh tế Quốc dân), cứ 5 người già nghỉ hưu 

thì có 1 người đi làm trở lại, đây là tỷ lệ cao nhất trong khối các nước phát 

triển. Mặc dù tuổi nghỉ hưu của người Nhật là 60 tuổi nhưng có hơn 5,7 triệu 

người (20% người về hưu) vẫn tiếp tục làm việc ở độ tuổi quá 65. Theo báo 

cáo năm 2011 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, đàn ông Nhật 

thường nghỉ làm ở độ tuổi trung bình 70 và phụ nữ là 67, trước thực trạng đó, 

Nhật Bản đang cố gắng nâng tuổi nghỉ hưu cho cả hai giới lên 65 tuổi vào năm 

2025. Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản đã ban hành chính sách giới thiệu việc làm 

tiếp tục cho người cao tuổi và luật về ổn định việc làm cho người cao tuổi để 

khuyến khích người cao tuổi vẫn có khả năng lao động tìm công việc phù hợp 

với mình. Chính sách này vừa làm giảm bớt gánh nặng thiếu hụt lao động của 

Nhật Bản, vừa giúp người cao tuổi phát huy khả năng, kinh nghiệm của mình. 

Thứ hai, phân công lao động hợp lý: Ở một số nước như Hồng Kông, 

Đức…người lao động cao tuổi, người tàn tật được ưu tiên tuyển dụng vào làm 

những công việc phù hợp với sức khỏe và chuyên môn của họ, điều này vừa 

mang tính nhân văn vừa mang tính xã hội sâu sắc. 

Thứ ba, đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề liên tục: ngoài kinh nghiệm 

lâu năm và trình độ tay nghề của những người lao động cao tuổi, họ cũng cần 

được đào tạo để thích ứng với công nghệ mới. Điều này nhấn mạnh tầm quan 

trọng của đào tạo liên tục nhắm vào người lao động cao tuổi với mục tiêu duy 
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trì các kỹ năng và kiến thức của họ để cập nhật và phù hợp với người lao động 

trẻ. 

Thứ tư, chính sách ưu đãi, chính sách xã hội: Già hóa dân số là dấu hiệu 

rõ nét nhất về sự phát triển kinh tế xã hội toàn diện của một quốc gia, điều này 

có nghĩa Việt nam là nước có nền kinh tế phát triển rất nhanh. Chính vì vậy, 

cần thay đổi chính sách ưu đãi và chính sách xã hội đối với người lao động cao 

tuổi nói riêng và người cao tuổi nói chung sao cho không quá chênh lệch so với 

các nước trong khu vực như Hồng Kông, Singapore… 

Thứ năm, thành lập trung tâm trợ giúp người lao động cao tuổi: người 

cao tuổi cần được hỗ trợ về tâm sinh lý, sức khỏe, y tế, việc làm, pháp lý… 

Việt nam cần khuyến khích, tạo điều kiện cho sự phát triển các loại hình cung 

cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi. Hiện nay, một số nước như 

Canada, Australia…có rất nhiều trung tâm trợ giúp người cao tuổi. Đặc biệt, ở  

Queensland(Úc), cảnh sát còn cung cấp cả dịch vụ bảo vệ toàn diện người cao 

tuổi[24] . 

1.4.  Cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về lao động của người cao tuổi 

Luật pháp lao động nói chung và luật pháp về lao động của người cao tuổi nói 

riêng đều là sự ràng buộc của cả ba bên trong quan hệ lao động: nhà nước, 

người sử dụng lao động và người lao động.Vì vậy, để pháp luật về lao động 

của người cao tuổi bảo đảm thực hiện, cần phân tích các khía cạnh sau [16]: 

 Nhà nước: có vị thế vô cùng quan trọng, trong đó có việc xây dựng và 

ban hành pháp luật lao động để làm căn cứ cho việc điều hành hoạt động lao 

động, cho việc xác lập quan hệ hai bên (người sử dụng lao động và người lao 

động) và cho việc bảo đảm thực thi pháp luật lao động bằng công cụ xử phạt vi 

phạm trong quan hệ lao động đặc biệt là lao động cao tuổi bởi vì họ là người 
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yếu thế trong quan hệ lao động cần được bảo vệ. 

Để pháp luật lao động nói chung và pháp luật lao động của người cao 

tuổi nói riêng được bảo đảm thực thi, trước hết phải hoàn thiện từng bước các 

quy định pháp lý, chính sách và cơ chế điều hành thực hiện các quan hệ lao 

động đặc biệt là lao động của người cao tuổi. Mặc dù chỉ nghiên cứu về quan 

hệ lao động của người cao tuổi nhưng khi thực hiện các quan hệ lao động của 

người cao tuổi sẽ liên quan đến tất cả các nội dung của BLLĐ, vì vậy phải sửa 

đổi, bổ sung một cách cơ bản toàn diện Bộ luật Lao động trong thời gian sớm 

nhất. Việc sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với thực tế lao động của người cao 

tuổi tại các loại hình doanh nghiệp, đồng bộ với các luật có liên quan như luật 

Người cao tuổi, luật Bảo hiểm xã hội, luật An toàn vệ sinh lao động…và thông 

lệ quốc tế. Một trong những nguyên tắc sửa đổi, bổ sung là phải bảo đảm luật 

được áp dụng thống nhất, bình đẳng cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi 

thành phần kinh tế. Trong rất nhiều vấn đề phải sửa đổi, bổ sung, trước hết cần 

quan tâm tới vấn đề hợp đồng lao động (đặc biệt với lao động là người cao 

tuổi), vấn đề việc làm, kế đến là vấn đề tiền lương- thu nhập và vấn đề an toàn 

vệ sinh lao động… 

Thanh tra nhà nước về lao động cũng là vấn đề vô cùng quan trọng, đặc 

biệt là đối với các doanh nghiệp có sử dụng lao động cao tuổi. Vấn đề thanh tra 

nhà nước về lao động hiện nay vẫn còn yếu và thiếu, chỉ khoảng 8% doanh 

nghiệp được thanh tra. Vì vậy, phải tăng cường tổ chức bộ máy thanh tra, tăng 

cường lực lượng cán bộ thanh tra cả về số lượng và chất lượng.  

Người sử dụng lao động: đa số các doanh nghiệp không có chiến lược 

lao động–việc làm rõ rệt, chỉ ký hợp đồng lao động chủ yếu là ngắn hạn, 

thường xuyên thay đổi lực lượng lao động để chỉ phải trả lương với mức thấp, 

giảm bớt hoặc trốn tránh việc đóng bảo hiểm xã hội; thỏa ước lao động tập thể 
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mang tính hình thức; an toàn, vệ sinh lao động chưa thật bảo đảm; kéo dài thời 

gian lao động là phổ biến, định mức lao động quá cao… 

Vì vậy, muốn người sử dụng lao động thực hiện đúng theo qui định của 

pháp luật lao động thì người sử dụng lao động phải nắm vững luật pháp lao 

động nói chung, quan hệ lao động đối với người lao động cao tuổi nói riêng để 

thực hiện đúng đắn, nghiêm túc. Đưa ra định mức lao động phải hợp lý phù 

hợp với người lao động cao tuổi. Ngoài ra, doanh nghiệp phải xây dựng các 

thang lương, bảng lương theo hướng dẫn của nhà nước để áp dụng cho các loại 

lao động theo chiến lược ổn định đội ngũ người lao động có kinh nghiệm, trình 

độ chuyên môn cao sẵn sàng gắn bó với doanh nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến 

cho người lao động và mong muốn được tiếp tục làm việc khi đến tuổi nghỉ 

hưu theo luật định. 

Bên cạnh đó, phải nghiêm túc đảm bảo điều kiện lao động tốt nhất và an 

toàn lao động nghiêm ngặt cho người lao động theo qui định về VSLĐ-ATLĐ. 

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải hợp tác với tổ chức công đoàn, củng cố 

và nâng cao vai trò công đoàn doanh nghiệp đủ năng lực đại diện cho người lao 

động trong đối thoại, đàm phán xây dựng và thực hiện thỏa ước lao động tập 

thể, giảm thiểu đến mức thấp các tranh chấp lao động. 

Người lao động: Nhiều người không biết các quy định về luật pháp lao 

động kể cả quyền lợi và trách nhiệm của mình.  

Là một bên của quan hệ hai bên, người lao động nói chung và người lao động 

cao tuổi nói riêng cũng phải nắm chắc các quy định pháp luật về lao động của 

người cao tuổi và quan hệ lao động; phải biết rõ, nhiệm vụ, quyền và lợi ích 

hợp pháp của mình. Vì vậy cần phải có quy định, người lao động cao tuổi trước 

khi thực hiện hợp đồng lao động phải được học luật lao động của người cao 
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tuổi, luật người cao tuổi, luật BHXH, luật An toàn, vệ sinh lao động…để thực 

hiện tốt các vấn đề sau: 

- Thực hiện nghiêm túc kỷ luật lao động, các qui định về pháp luật đối với 

người lao động cao tuổi 

- Trong quá trình làm việc, phải phấn đấu nâng cao tay nghề để truyền đạt cho 

người lao động trẻ mới vao nghề, nâng cao tấm gương đạo đức nghề nghiệp. 

- Thực hiện đúng chế độ lao động (thời gian làm việc và nghỉ ngơi, định mức 

lao động, an toàn lao động…bảo đảm sức khỏe để làm việc đạt hiệu quả cao.  

Tất cả những vấn đề về nội dung trong quan hệ lao động phải được thông 

qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, 

tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau, mỗi bên phải thực thi nghiêm 

chỉnh, đầy đủ những điều đã cam kết theo quy định của pháp luật thì quan hệ 

lao động mới được bảo đảm thực thi có hiệu quả. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 

Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

 2.1. Thực trạng các qui định pháp luật về lao động của người cao tuổi 

2.1.1. Các qui định về việc làm. 

    Về mặt lý luận, bản chất của việc làm được chỉ rõ trong khái niệm 

sau[14]: “Việc  làm là phạm trù chỉ trạng thái kết hợp giữa sức lao động và 

những điều kiện cần thiết (vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ...) để sử dụng sức 

lao động đó”. Như vậy, việc làm được cấu thành bởi ba yếu tố: (i) sức lao động 

; (ii) những điều kiện cần thiết (vốn, tư liệu sản xuất, công nghệ...) để sử dụng 

sức lao động ; và (iii) môi trường kết hợp chúng. 

Hiện nay, một phương thức việc làm được sử dụng khá rộng rãi đó là 

“việc làm bền vững”. Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), việc làm bền 

vững là cơ hội việc làm có năng suất, có mức thu nhập công bằng, bảo đảm an 

toàn ở nơi làm việc và bảo trợ xã hội về mặt gia đình. Trong thực tế, khái niệm 

về việc làm thường nhấn mạnh tới 2 tiêu chí cơ bản, đó là thu nhập và tính hợp 

pháp của các hoạt động lao động.  

Theo qui định tại Khoản 2, Điều 3 Luật việc làm thì: “Việc làm là hoạt 

động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm “  

Pháp luật lao động tạo điều kiện, cho phép lao động đã đến tuổi nghỉ hưu 

nhưng vẫn còn sức khỏe có nguyện vọng được tham gia quan hệ lao động. 

Điều 167 Bộ luật lao động 2012 qui định [13]: “Khi có nhu cầu, người sử dụng 

lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài 

thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo qui 

định.” 
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Tuy nhiên, pháp luật có những qui định riêng về giao kết hợp đồng lao 

động đối với nhóm người lao động cao tuổi nhằm bảo vệ họ khỏi những ảnh 

hưởng tiêu cực cho sức khỏe và tinh thần. 

Theo đó, khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao 

tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh thì hai bên có thể 

thỏa thuận kéo dài hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. 

Trước đây, theo qui định của Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 

2002, 2006 thì người sử dụng lao động chỉ được phép giao kết hợp đồng lao 

động dưới 12 tháng với lao động cao tuổi, hoặc người đã nghỉ hưu. 

Song, với qui định hiện nay Bộ luật lao động 2012 lại không đề cập tới 

việc giới hạn giao kết  hợp đồng lao động với  người lao động cao tuổi. 

Với qui định này cho thấy người lao động cao tuổi có quyền giao kết tất 

cả các loại thời hạn hợp đồng như những lao động khác. Đảm bảo sự tương 

thích với qui định này trong việc bảo vệ người lao động cao tuổi pháp luật cũng 

qui định người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao 

tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động. 

Ngoài ra, pháp luật còn qui định người sử dụng lao động cũng phải tuân 

thủ qui định pháp luật về công việc không được sử dụng lao động cao tuổi: 

“Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao 

tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”[13] (Khoản 3, 

Điều 167, Bộ luật lao động 2012). 

2.1.2. Các  qui định về thời giờ việc làm, thời giờ nghỉ ngơi 

Để có thể làm việc hiệu quả, người lao động phải có thời gian nhất định 

dành cho nghỉ ngơi. Đó chính là giai đoạn người lao động tái sản xuất sức lao 

động vì con người là thực thể sinh học, hệ thần kinh của con người cũng hoạt 

động theo chu kỳ sinh học. Các nhà khoa học kết luận rằng: một người bình 
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thường cần ít nhất tám giờ một ngày để ngủ và thời giờ còn lại dành cho sinh 

hoạt và lao động. Như vậy, chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi được 

hình thành trên cơ sở cả sinh học, tâm lý và tâm lý xã hội có liên quan đến 

quyền và lợi ích hợp pháp trong quan hệ lao động, không những chỉ được 

người lao động và xã hội quan tâm mà còn có cả người sử dụng lao động cũng 

rất quan tâm. 

Trong quan hệ lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là hai khái 

niệm khác nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo thành một chế 

định độc lập và không thể tách rời trong luật lao động. Thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi được nghiên cứu dưới nhiều góc độ như khoa học, kinh tế - lao 

động…về mặt pháp lý có thể hiểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi như 

sau[13]:  

Thời giờ làm việc: là khoảng thời gian do pháp luật quy định hoặc do sự 

thỏa thuận của các bên, trong thời gian đó người lao động phải có mặt tại địa 

điểm để thực hiện những công việc, nhiệm vụ được giao phù hợp với các quy 

định của pháp luật và sự thỏa thuận trong hợp đồng lao động.  

Thời giờ nghỉ ngơi: là khoảng thời gian trong đó người lao động không 

phải thực hiện những nghĩa vụ lao động và có quyền sử dụng thời gian đó theo 

ý muốn của mình. Tóm lại, dù thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi có được 

nghiên cứu dưới góc độ gì đi nữa thì mục đích chính của việc nghiên cứu đó 

cũng là để tìm ra một thời giờ làm việc hợp lý, một thời gian nghỉ ngơi thích 

hợp nhằm tăng năng suất lao động đồng thời bảo vệ sức khỏe cho người lao 

động. 

Theo đó, người lao động cao tuổi được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ 

làm việc trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu (Theo qui định tại Khoản 10, 

Điều 104, Bộ luật lao động 2012).  
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Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc 

được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian (Theo qui định tại Khoản 

02, Điều 166, Bộ luật lao động 2012), điều này hoàn toàn phù hợp với tâm sinh 

lý và sức khỏe người cao tuổi. 

2.1.3. Các  qui định về an toàn lao động , vệ sinh  lao động 

“An toàn lao động, vệ sinh lao động” theo nghĩa rộng được hiểu là tổng 

hợp các biện pháp về khoa học- kỹ thuật, y tế, kinh tế, xã hội…được kết hợp 

nhằm thiết lập điều kiện làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh cho người lao động 

làm giảm thiểu tỉ lệ người bị tai nạn lao động hoăc mắc bệnh nghề nghiệp trong 

moi trường làm việc. Với vai trò là một chế định pháp luật an toàn lao động, vệ 

sinh lao động là tập hợp các qui định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động có tính chất bắt buộc chung đối với người sử dụng lao động, qui định 

các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động trong môi trường làm việc, các 

biện pháp phòng ngừa ngăn chặn hoặc khắc phục những yếu tố nguy hiểm, độc 

hại trong môi trường làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế 

đến mức thấp nhất các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố 

nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người 

trong quá trình lao động.  

(Khoản 2, Điều 3, Luật an toàn lao động, vệ sinh lao động). 

Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại 

gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. 

(Khoản 3, Điều 3, Luật an toàn lao động, vệ sinh lao động). 

Theo Khoản 2, Điều 152, Luật Bộ luật lao động qui định như sau: 

“Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định 

kỳ cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; lao động nữ phải được 

khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao 
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động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao 

tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần”. 

Ngoài ra, việc khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người 

lao động cao tuổi còn được qui định tại Khoản 1, Điều 21, Luật An toàn, vệ 

sinh lao động: 

“Hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 

một lần cho người lao động; đối với người lao động làm nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người 

lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động 

cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.” 

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động cao tuổi tiếp tục tham gia lao 

động, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng người lao động cao tuổi làm 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi đủ các điều kiện như qui 

định tại Điều 64 Luật An toàn, vệ sinh lao động: 

“1.Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu 

tới sức khỏe người lao động cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên 

nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc 

được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; 

b) Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành sau khi có ý kiến của bộ chuyên ngành; 

c) Chỉ sử dụng không quá 05 năm đối với từng người lao động cao tuổi; 

d) Có ít nhất một người lao động không phải là người lao động cao tuổi 

cùng làm việc; 

đ) Có sự tự nguyện của người lao động cao tuổi khi bố trí công việc. 
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2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”. 

Tương tự như Điều 64 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chính phủ còn ban 

hành nghị đinh Số: 45/2013/NĐ-CP trong đó có qui định tại Điều 11 về sử 

dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: 

“1. Việc sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên 

nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề 

hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; 

b) Người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành đối với nghề, công việc; 

c) Sử dụng có tính thời điểm; không quá 05 năm đối với từng người lao 

động; 

d) Phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong một năm; 

đ) Có ít nhất 01 người lao động không phải là người lao động cao tuổi 

cùng làm việc. 

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ, cơ quan ngang Bộ quy 

định chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các điều 

kiện cụ thể đối với từng trường hợp đặc biệt sử dụng người lao động cao tuổi 

trong lĩnh vực, ngành, nghề thuộc thẩm quyền quản lý.” 

2.1.4. Các  qui định về bảo hiểm xã hội  

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần 

thu nhập đối với người lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc 

mất khả năng lao động, mất việc làm trên cơ sở hình thành và sử dụng một quĩ 

tiền tệ tập trung nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ góp 

phần đảm bảo an toàn xã hội. Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO), BHXH là 

sự bảo vệ của xã hội đối với thành viên của mình thông qua một loạt các biện 
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pháp công cộng để đối phó với khó khăn về kinh tế xã hội do bị giảm nhiều về 

thu nhập, gây ra bởi đau ốm, mất khả năng lao động, tuổi già và chết, việc cung 

cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con. 

Thấy rõ được ý nghĩa và tác dụng của BHXH đối với chủ thể tham gia BHXH, 

Nhà nước qui định chế độ chính sách về BHXH tại Điều 186, Bộ luật lao động: 

 “1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các 

chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo 

hiểm y tế. 

Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các 

hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. 

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo 

hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao 

động.  

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả 

lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng 

lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động 

tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm 

thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.  

“Luật BHXH, BHYT quy định: Người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định 

thời hạn, thì thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH, BHYT. Trường hợp 

người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ thực 

hiện từ 1/1/2018. Tại khoản 1 Điều 166 quy định người cao tuổi là người tiếp 

tục lao động sau độ tuổi tại Điều 187, quy định này chỉ quy định độ tuổi để xác 

định người lao động được coi là người lao động cao tuổi, không liên quan đến 
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việc được hưởng lương hưu BHXH. Theo đó, việc phải ký kết HĐLĐ với 

người lao động cao tuổi (trên 60 đối với nam và trên 55 đối với nữ) mà người 

này chưa hưởng chế độ hưu trí thì phải tham gia BHXH bắt buộc. 

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 186 Bộ Luật lao động 2012 quy 

định về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động của người sử 

dụng lao động như sau: “1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham 

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và 

được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp 

luật về bảo hiểm y tế.” Như vậy, về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động 

với người lao động, người sử dụng lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc cho người lao động. 

 Theo quy định tại khoản 1 Điều 166, dẫn chiếu đến Điều 187 thì người 

lao động trên 60 tuổi thuộc đối tượng người lao động cao tuổi tức là người lao 

động tiếp tục kí kết, thực hiện hợp đồng lao động khi đã qua tuổi nghỉ hưu. 

Trong đó, tuổi nghỉ hưu được xác định:” 1. Người lao động bảo đảm điều kiện 

về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 

làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do 

Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 

1 Điều này. 

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động 

làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi 

cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này”.  
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Điều 187 Bộ luật lao động 2012: Đối với đối tượng người lao động cao 

tuổi, nếu người lao động cao tuổi đã đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm 

xã hội tức là đã có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật bảo 

hiểm xã hội 2014 thì khi tiếp tục giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, họ 

không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi đó, người sử dụng lao động 

có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một 

khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo 

quy định theo quy định tại khoản 3 Điều 186 Bộ Luật lao động 2012. 

Trường hợp chưa tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để 

được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014 

thì việc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho NLĐ cao tuổi là 

đúng. Khi đó, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, NLĐ cao tuổi sẽ 

tiếp tục được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho đến khi tham gia bảo hiểm 

xã hội bắt buộc đủ 20 năm. 

Đối với nhà nước, thực hiện chức năng xã hội: Nhà nước của dân, do dân 

và vì dân, lấy những lợi ích, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và 

động lực hoạt động. Công bằng xã hội là hạt nhân của chính sách xã hội, là cái 

đích mà chính xã hội cần đạt đến. Nói cách khác, BHXH cho người lao động 

đối với Nhà nước là giảm bớt gánh nặng xã hội cho việc chăm sóc người lao 

động khi họ gặp rủi ro. 

2.2. Thực trạng thi hành pháp luật về lao động của người cao tuổi 

2.2.1.  Về thành công 

Việc ra đời Bộ luật Lao động năm 1994, trong đó có Chương XI qui định 

về lao động là người cao tuổi với 02 điều ( điều 123 và điều 124) quy định 

người lao động cao tuổi. Các lần sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động các năm 

2002, 2006, 2007 và Bộ luật lao động năm 2012 tuy không thay đổi nhiều 
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nhưng đã có những quy định phù hợp hơn, góp phần kịp thời thể chế hoá quan 

điểm, đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của 

Đảng ta, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm tính mạng và sức khoẻ người lao 

động nói chung và người lao động cao tuổi nói riêng trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, bảo vệ và duy trì nguồn lực con người và sự phát triển ổn định, 

bền vững của nền kinh tế quốc dân, phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước 

từng thời kỳ và từng bước hội nhập quốc tế. 

Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện các quy định pháp luật về 

lao động của người cao tuổi tại Bộ luật Lao động đã đảm bảo đúng các yêu cầu 

và trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đánh 

giá của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các nội dung về lao động tại Bộ luật 

Lao động là những quy định tiến bộ so với các quốc gia trong khu vực.   

Những quy định về hành lang pháp lý điều chỉnh việc sử dụng lao động 

là người cao tuổi đã được các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của việc sử dụng, quản lý và điều hành người lao 

động cao tuổi. 

Vấn đề quy định của pháp luật về bảo vệ sức khỏe NLĐCT thể hiện ở 

các khía cạnh sau: 

- Về thời giờ làm việc: NLĐCT được rút ngắn thời giờ làm việc hằng 

ngày (ít nhất 1 giờ) hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian 

mà vẫn hưởng nguyên lương. 

- Về việc làm: Không được sử dụng NLĐCT làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐCT, trừ trường 

hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. 

Quy định này thể hiện sự bảo vệ sức khỏe đặc biệt đối với NLĐCT so 

với các lao động bình thường khác, thể hiện tính nhân văn của pháp luật. 

Người sử dụng lao động chỉ được bố trí NLĐCT làm những công việc nặng 
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nhọc, độc hại, nguy hiểm...Trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính 

phủ. Điều đó, thể hiện sự hạn chế tối đa việc sử dụng NLĐCT làm những công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm...Tuy nhiên, nghị định số 45/2013/NĐ-CP 

ngày 10/5/2013 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, 

thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động lại quy định: “Việc sử 

dụng NLĐCT làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ được thực hiện 

khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ NLĐCT có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ 

đủ 15 năm trở lên; được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công 

nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; 

+ NLĐCT có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban 

hành đối với nghề, công việc; 

+ Sử dụng có tính thời điểm; không quá 05 năm đối với từng người lao 

động; 

+ Phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 02 lần trong một năm; 

+ Có ít nhất 01 người lao động không phải là NLĐCT cùng làm việc”. 

Với hướng dẫn chi tiết về các điều kiện sử dụng NLĐCT làm các công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… này rất dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng 

là cứ đủ điều kiện nêu trên thì sẽ được sử dụng NLĐCT vào làm các công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…Trong thực tế, không ít NLĐCT vì kế sinh 

nhai sẵn sàng chấp nhận làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có 

ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. 

Tại khoản 2 của Điều 11 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: “Căn cứ vào quy 

định tại khoản 1 Điều này, Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định chức danh nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các điều kiện cụ thể đối với từng 

trường hợp đặc biệt sử dụng NLĐCT trong lĩnh vực, ngành, nghề thuộc thẩm 

quyền quản lý”.  
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Ngoài việc không được sử dụng lao động là người cao tuổi làm các công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của 

Chính phủ thì BLLĐ còn xác định: “người sử dụng lao động có trách nhiệm 

quan tâm chăm sóc sức khoẻ của NLĐCT tại nơi làm việc”. Quy định này một 

lần nữa thể hiện chính sách quan tâm tới NLĐCT.  

Theo các quy định nêu trên, người lao động cao tuổi là người lao động 

nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi (tương ứng với tuổi nghỉ hưu của người nam 

là đủ 60 tuổi, của người nữ là đủ 55 tuổi). Khi người lao động đến tuổi nghỉ 

hưu, nếu có nhu cầu thì người sử dụng lao động có thể cùng với người lao động 

thỏa thuận kéo dài thời gian hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao 

động mới theo đúng các quy định về hợp đồng lao động. 

Theo Khoản 1, Điều 48 của Bộ luật Lao động thì khi hợp đồng lao động 

chấm dứt theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ 

luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho 

người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm 

việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 

12/1/2015 của Chính phủ thì thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ 

cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm 

thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử 

dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 

Trong đó, thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao 

gồm thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy 

định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với 

kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng 

bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. 
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Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp người lao động tiếp tục lao 

động sau khi nghỉ hưu (người lao động cao tuổi), khi chấm dứt hợp đồng lao 

động đúng pháp luật thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp 

thôi việc cho người lao động (đối với thời gian làm việc sau khi nghỉ hưu), thời 

gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nêu trên. 

Nói tóm lại, việc thực hiện chính sách pháp luật cũng như các chính sách xã 

hội đối với người lao động cao tuổi đã đạt được các mục tiêu quan trọng sau: 

-Mang tính nhân văn sâu sắc: 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế 

của NCT; luôn luôn động viên NCT cống hiến tài trí, sức lực của mình cho đất 

nước và con cháu, luôn nêu cao truyền thống “kính già, yêu trẻ”. Ở Việt nam, 

đất nước có truyền thống tương thân tương ái luôn bảo vệ người yếu thế, bảo 

vệ lẽ phải, sự công bằng. Vì vậy, pháp luật về người lao động cao tuổi không 

nằm ngoài mục tiêu đó. 

-Giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội:  

Khi người lao động cao tuổi tham gia thị trường lao động, họ có thêm 

thu nhập và có thể tự lo cho bản thân khi mà chi phí về y tế và các chi phí khác 

đối với người lao động cao tuổi ngày càng cao do sức khỏe của người cao tuổi 

ngày càng suy giảm. 

-Đáp ứng nhu cầu lao động của người lao động cao tuổi: 

Đối với người lao động cao tuổi, không phải ai khi về hưu là cũng không 

đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc, Bên cạnh đó, một số người lao động cao tuổi 

không phải họ tiếp tục làm việc là vì kế sinh nhai, mà còn là niềm đam mê 

nghề nghiêp, sự cống hiến, niềm vui… 

-Theo kịp xu hướng già hóa dân số: 
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Ngày nay, khi xã hội phát triển, tuổi thọ con người ngày càng tăng cao, 

Vì vậy, khi đến tuổi nghỉ hưu theo luật định, người lao động cao tuổi đa phần 

vẫn có sức khỏe rất tốt cả về tâm lý và thể lý. Lực lượng này chiếm một tỷ lệ 

rất cao trong xã hội có dân số già. 

-Tận dụng nguồn lao động có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, 

tránh lãng phí nguồn nhân lực: 

Đa phần người lao động cao tuổi là những người có kinh nghiệm, có 

trình độ chuyên môn cao. Để có được một người lao động có kinh nghiệm, có 

trình độ chuyên môn cao không chỉ phải bỏ ra rất nhiều chi phí để đào tạo mà 

còn tốn rất nhiều thời gian và công sức. 

2.2.2. Về hạn chế. 

 Thứ nhất, cách xác định, định nghĩa NLĐCT. 

Thuật ngữ dùng để mô tả người cao tuổi khá đa dạng, kể cả trong các tài 

liệu quốc tế, chúng bao gồm: “người cao tuổi”, “người già”, “người già cả”, 

“thế hệ thứ ba”; “người có tuổi” ("older persons", "the aged", "the elderly", 

"the third age", "the ageing"). Tuy nhiên, thuật ngữ “người cao tuổi” (older 

person) sử dụng trong các Nghị quyết 47/5 và 48/98 của Đại hội đồng Liên 

Hợp Quốc thường dùng chỉ những người từ 60 tuổi trở lên. 

Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới (WHO), người cao tuổi là 

những người từ 65 tuổi trở lên. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì “người cao tuổi là công dân 

Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”. Như vậy, về cơ bản khái niệm người cao tuổi 

của Việt Nam cũng thống nhất với các văn bản pháp lý quốc tế. 

Về thuật ngữ “NLĐCT”, BLLĐ năm 2012 xác định: “NLĐCT là người 

tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu”. 

Bên cạnh thuật ngữ người cao tuổi thì một vài văn bản pháp luật của Việt 

Nam còn sử dụng thuật ngữ “người già”. Theo đó, “người già là người từ 70 
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tuổi trở lên” còn “người quá già yếu là người từ 70 tuổi trở lên hoặc là người từ 

60 tuổi trở lên nhưng thường xuyên đau ốm”. 

Như vậy, thuật ngữ “người cao tuổi”, “NLĐCT” và “người già” được sử 

dụng trong các văn bản pháp luật của Việt Nam được quy định và hiểu khác 

nhau. 

BLLĐ năm 2012 quy định: “NLĐCT là người tiếp tục lao động sau độ 

tuổi nghỉ hưu”.Vậy, độ tuổi nghỉ hưu là độ tuổi nào, có thống nhất hay không? 

BLLĐ 2012 xác định tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi đối với nữ và 60 tuổi đối với 

nam, trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc 

danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy 

định nêu trên. Trong thực tế, có thể người lao động là nữ nghỉ hưu từ khi đủ 45 

tuổi và là nam nghỉ hưu từ khi đủ 50 tuổi. 

Như vậy, độ tuổi nghỉ hưu là một thuật ngữ xác định một khoảng tuổi mà 

người lao động nghỉ hưu, tùy từng trường hợp cụ thể mà người lao động được 

xác định là NLĐCT. Với cách hiểu như vậy thì nhóm người lao động được kéo 

dài thời gian làm việc hay nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn (trên 55 tuổi đối với nữ 

và trên 60 tuổi đối với nam) có được xem là lao động là người cao tuổi hay 

không? 

 Thứ hai, về HĐLĐ đối với  lao động là NLĐCT, căn cứ theo Khoản 

1, Điều 167, BLLD 2012 thì : “ Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể 

thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp 

đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương 

III của Bộ luật này” là chưa hợp lý bởi vì các quy định pháp luật về HĐLĐ đối 

với  lao động là NLĐCT thể hiện ở các khía cạnh sau: 



 

45 
 

- Về thời giờ làm việc: NLĐCT được rút ngắn thời giờ làm việc hằng 

ngày (ít nhất 1 giờ) hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian 

mà vẫn hưởng nguyên lương. 

- Về việc làm: Không được sử dụng NLĐCT làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐCT, trừ trường 

hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ. 

- Ngoài ra, chế độ BHXH, BHYT, lương và các khoản phụ cấp khác đối 

với NLĐCT cũng khác so với trước khi NLĐ trở thành NLĐCT nên không thể 

kéo dài thời hạn HĐLĐ. 

Khi người lao động chưa đủ số năm đóng BHXH nhưng đến tuổi nghỉ 

hưu theo qui đinh pháp luật mà người lao động tiếp tục làm việc thì chế độ 

chính sách áp dụng trong trường hợp này là gì? 

 Thứ ba, về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi tại 

nơi làm việc. 

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 167, BLLD 2012 thì: “Người sử dụng lao 

động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi 

tại nơi làm việc.” 

Quy định này thể hiện sự bảo vệ sức khỏe đặc biệt đối với NLĐCT so 

với các lao động bình thường khác, thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Tuy 

nhiên, đây là điều khoản chỉ mang tính “ tuyên ngôn” , không có tính định 

lượng rõ ràng nên rất khó thực hiện cũng như kiểm tra và giám sát. 

 Thứ tư, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo vệ và chăm sóc 

sức khỏe người lao động cao tuổi. 

Căn cứ Khoản 10, Điều 3 ,nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 

năm 2013 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động có quy định như sau :  
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“Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người 

lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.” Như vậy, qui định 

này chỉ áp dụng cho đối tượng sắp nghỉ hưu theo qui tại Điều 187 của Bộ luật 

Lao Động 2012 và không áp dụng cho đối tượng là NLĐCT ?. 

Bên cạnh đó, NLĐCT còn được chọn chế độ làm việc bán thời gian như 

qui định tại khoản 2 Điều 166 Bộ luật Lao Động 2012: “Người lao động cao 

tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm 

việc không trọn thời gian”, đây là điều khoản cần ghi rõ trong HĐLĐ. 

• Thứ năm, về việc sử dụng NLĐCT làm công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm 

Việc sử dụng NLĐCT làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

được qui định tại Điều 11, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5 /2013 quy 

định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và 

an toàn lao động, vệ sinh lao động . 

Với hướng dẫn chi tiết về các điều kiện sử dụng NLĐCT làm các công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… này rất dễ dẫn đến cách hiểu và áp dụng 

là cứ đủ điều kiện nêu trên thì sẽ được sử dụng NLĐCT vào làm các công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Trong thực tế, không ít NLĐCT vì kế sinh 

nhai sẵn sàng chấp nhận làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có 

ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Bên cạnh đó, cũng không ít doanh nghiệp có 

nhu cầu thực sự không tuyển được lao động là NLĐCT do các điều kiện trên. 

Tại khoản 2 của Điều 11 Nghị định 45/2013/NĐ-CP: “Căn cứ vào quy 

định tại khoản 1 Điều này, Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định chức danh nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các điều kiện cụ thể đối với từng 

trường hợp đặc biệt sử dụng NLĐCT trong lĩnh vực, ngành, nghề thuộc thẩm 

quyền quản lý”. Phải chăng đây chính là “trường hợp đặc biệt theo quy định 

của chính phủ” được nêu tại khoản 3 Điều 167 BLLĐ năm 2012? 
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Bên cạnh đó, căn cứ theo Mục d, Khoản 1 Điều 29 nghị định 39/2016/NĐ-CP 

có hiệu lực thi hành từ 01/07/2016 hướng dẫn thi hành Luật An toàn, vệ sinh 

lao động qui định: “Chỉ sử dụng không quá 05 năm đối với từng người lao 

động cao tuổi” 

• Thứ sáu, về việc sử dụng NLĐCT làm việc ban đêm, làm thêm giờ 

(tăng ca). 

Ngoài việc, không được sử dụng lao động là người cao tuổi làm các công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của 

Chính phủ thì BLLĐ còn xác định[13]: “người sử dụng lao động có trách 

nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của NLĐCT tại nơi làm việc”. Quy định 

này một lần nữa thể hiện chính sách quan tâm tới NLĐCT. Tuy nhiên, khi 

nghiên cứu BLLĐ năm 2012, chúng ta còn băn khoăn “người lao động là người 

cao tuổi” có phải làm việc vào ca đêm hay không? (từ 22 giờ đến 6 giờ). Người 

sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐCT về việc làm thêm giờ hay 

không? 

Theo quy định hiện hành của BLLĐ năm 2012 thì không có quy định 

nào quy định: “không được bố trí NLĐCT làm việc và ca đêm” và cũng không 

có quy định nào quy định: “không được sử dụng lao động là người cao tuổi làm 

thêm giờ”.Như vậy, ở khía cạnh này, chúng ta thấy các quy định về bảo vệ 

NLĐCT còn chưa được chặt chẽ. 

• Thứ bảy, quy định pháp luật về việc kéo dài thời gian làm việc của 

NLĐ khi đến tuổi nghỉ hưu theo qui định pháp luật và qui định những công 

việc, ngành nghề không được sử dụng NLĐCT : 

 Về vấn đề kéo dài thời gian làm việc (nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn trên 

60 tuổi đối với lao động nam và trên 55 tuổi đối với lao động nữ), BLLĐ năm 

2012 quy định: “Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người 

lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ 
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hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định”. Quy định này 

nhằm khuyến khích sự cống hiến cho xã hội đối với một số lao động có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật cao của NLĐCT khi họ còn đủ sức khỏe và phát huy 

kinh nghiệm quản lý của nhóm người lao động làm công tác quản lý. 

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, Chính phủ 

đã quy định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là 

không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 

năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.Tuy 

nhiên, điều kiện để kéo dài là giảng viên phải có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo 

dài thời gian làm việc và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận. 

Đối với người lao động làm công tác quản lý trong bộ máy nhà nước, 

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 

2015 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức. Theo nghị 

định này, một số cán bộ giữ các chức vụ, chức danh được cơ quan có thẩm 

quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không vượt quá 65 tuổi đối 

với nam và 60 tuổi đối với nữ. Điều kiện để được nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn 

là: “1. Có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ; 2. Không đang trong 

thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ 

luật về đảng, chính quyền”. 

Như vậy, những đối tượng người lao động được nghỉ hưu ở độ tuổi cao 

hơn, họ vẫn làm việc khi ở vào độ tuổi từ 55 đến 60 đối với nữ, thậm chí là 65 

(đối với nữ giáo sư); ở vào độ tuổi từ 60 đến 65, thậm chí là 70 (đối với nam 

giáo sư) thì có được coi là “lao động là người cao tuổi” hay không để có chính 

sách bảo vệ sức khỏe của họ cho phù hợp khi lao động. 

Nhà nước cần qui định những công việc, nghành nghề (lao động trực 

tiếp) không được sử dụng lao động là người cao tuổi. 
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• Thứ tám, về chính sách ưu đãi đối với DN có sử dụng lao động là 

người cao tuổi 

Nhà nước cần phân loại Doanh nghiệp (Loại I, Loại II…), các DN được 

xếp hạng cao sẽ có uy tín, thương hiệu, năng lưc cạnh tranh cao... 

Một trong những tiêu chí xếp loại DN là vấn đề  tỉ lệ sử dụng lao động 

cao tuổi, lao động là người tàn tật…của mỗi DN, qua đó thấy được sự lớn 

mạnh của mỗi DN và những đóng góp cho xã hội của DN đó. 

2.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

a) Nhiều quy định của pháp luật chưa phù hợp, gây khó cho việc đưa 

luật vào thực tiễn 

Từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, Bộ Luật Lao động (BLLĐ) năm 

2012 đã khắc phục được nhiều điểm hạn chế của luật cũ. Hàng chục nghị định, 

thông tư hướng dẫn thi hành đã góp phần quan trọng đưa pháp luật lao 

động vào cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quy định bất cập gây khó khăn 

cho việc áp dụng pháp luật, đặc biệt là một số điều khoản áp dụng cho lao động 

là người cao tuổi. 

b) Luật và nghị định còn nhiều vấn đề chưa thống nhất với  nhau: 

Từ thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về lao động cho thấy một 

trong những vấn đề gây khó cho quá trình thực hiện luật là sự xung đột giữa 

các điều luật và các văn bản dưới luật. Chẳng hạn như tại khoản 4, điều 36 

BLLĐ 2012 quy định người lao động (NLĐ) đủ điều kiện về thời gian đóng 

BHXH và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại điều 187 thì đương 

nhiên chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Như vậy có nghĩa nếu NLĐ thiếu 

1 trong 2 yếu tố, chẳng hạn đủ tuổi hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH 

để hưởng lương hưu thì sẽ không bị chấm dứt hợp đồng. 

Với kinh nghiệm tích lũy được, người lao động cao tuổi là vốn quý của 

doanh nghiệp. Thế nhưng, tại khoản 2, điều 6 Nghị định 05/2015/NĐ-CP lại 
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quy định: “Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc NLĐ cao tuổi 

không đủ sức khỏe thì 2 bên thực hiện chấm dứt HĐLĐ”. Rõ ràng, 2 quy định 

này mâu thuẫn với nhau và hậu quả là gây ra tranh chấp lao động.  

c) Chưa đúng và chưa sát với thực tế 

Việc quy định người sử dụng lao động không được dùng NLĐ cao tuổi 

làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ (Điều 167 BLLĐ) 

khá ưu việt nhưng đối với một số trường hợp nó trở thành rào cản vì có những 

trường hợp các doanh nghiệp đang rất cần sử dụng một số lao động cao tuổi có 

chuyên môn, tay nghề cao mà những người trẻ không đáp ứng được. Mặt khác, 

cũng có nhiều NLĐ cao tuổi có sức khỏe tốt vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tuy 

nhiên, cung cầu không thể gặp nhau vì quy định khá khắt khe, chẳng hạn NLĐ 

cao tuổi phải có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 

năm trở lên; được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận 

là nghệ nhân...”. 

Một vấn đề khác mà các doanh nghiệp (DN) đang gặp phải là với đặc 

thù nghề nghiệp chẳng hạn như các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề 

nặng nhọc, độc hại (Luyện kim, khai khoáng, hầm mỏ, hóa chất…).Theo quy 

định thì phải bố trí công việc khác nhẹ nhàng hơn khi NLĐ được xem là cao 

tuổi. Nhưng đặt trường hợp không có việc phù hợp để bố trí thì DN có được 

quyền chấm dứt HĐLĐ hay không một khi họ đến tuổi hưu nhưng không đủ 

điều kiện hưởng lương hưu theo quy định? 

Một bất hợp lý khác là quy định về việc rút ngắn thời giờ làm việc tại 

điều 166 BLLĐ; Theo quy định, NLĐ cao tuổi (là người tiếp tục lao động sau 

độ tuổi quy định tại điều 187 BLLĐ) được rút ngắn thời giờ làm việc hằng 

ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian trong năm cuối cùng 

trước khi nghỉ hưu. Việc này chưa hợp lý vì NLĐ cao tuổi, sức khỏe kém cần 

http://nld.com.vn/truong-hop-dac-biet.html
http://nld.com.vn/suc-khoe-tot.html
http://nld.com.vn/bo-tri-cong-viec.html
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được rút ngắn thời gian làm việc hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời 

gian suốt quá trình làm việc chứ không phải chỉ năm cuối cùng trước khi nghỉ 

hưu . 

http://nld.com.vn/thoi-gian-lam-viec.html
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Chương 3 

MÔT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở NƯỚC TA 

HIỆN NAY 

3.1. Sự cần thiết cần phải nâng cao hiệu quả pháp luật về lao động 

của người cao tuổi 

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực sau khi Việt Nam gia nhập 

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đặc biệt là vấn đề già hóa dân số đang 

diễn ra một cách nhanh chóng, khi mà số lượng người cao tuổi tăng nhanh thì 

vấn đề lao động của người cao tuổi được qui định trong Bộ luật lao động cần 

phải được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội trong tình hình mới, đồng thời nội luật hoá các quy định của các Công 

ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), đặc biệt là 22 trong tổng số 189 

Công ước mà Việt Nam đã phê chuẩn và phù hợp với pháp luật lao động của 

các nước ASEAN, thông lệ quốc tế. 

Theo số liệu thống kê, trên thế giới, cứ một giây, có hai người tổ chức 

sinh nhật tròn 60 tuổi, trung bình một năm có gần 58 triệu người tròn 60 tuổi. 

Hiện nay, trên thế giới cứ chín người thì có một người từ 60 tuổi trở lên và con 

số này dự tính đến năm 2050 sẽ tăng lên là cứ năm người sẽ có một người từ 

60 tuổi trở lên. Tỷ lệ người cao tuổi trên tổng dân số thế giới tăng từ 9,7% năm 

1990 lên 11,7% vào năm 2013 và dự báo sẽ tăng lên 21,1% vào năm 2050[22]. 

Còn ở Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu của đề tài “Nhận thức và sự 

chuẩn bị cho tuổi già của người cao tuổi và vai trò chính sách an sinh xã hội ở 

Việt Nam” thì dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ chưa từng có. Điều tra 

biến động dân số năm 2013, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số đã là 10,2% 

và như vậy dân số Việt Nam đã ở trong thời kỳ “bắt đầu già”. Theo dự báo của 
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Liên Hợp Quốc, đến năm 2030, tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Việt Nam sẽ vào 

khoảng 12,9% và năm 2050 là 23%[22]. 

Như vậy, vấn đề người cao tuổi nói chung và vấn đề người lao động cao 

tuổi (NLĐCT) nói riêng là một trong những nội dung mà chính sách, pháp luật 

của các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, làm sao vừa đảm bảo người cao tuổi có 

cuộc sống khỏe mạnh, vui tươi đồng thời phát huy những giá trị nhân văn, tích 

cực của người cao tuổi đối với toàn xã hội. 

Luật lao động của các nước trên thế giới đều quy định tuổi nghỉ hưu cho 

mọi người lao động, đồng thời có chế độ ưu đãi cho những người đã nghỉ hưu 

là vẫn được phép giao kết hợp đồng lao động, nếu họ có nguyện vọng và người 

sử dụng lao động có nhu cầu. 

Ở nước ta, lần đầu tiên chế độ lao động của người cao tuổi đã được định 

chế hóa bằng pháp luật, đánh dấu một bước phát triển mới về chất của pháp 

luật lao động trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. 

Theo quy định, người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 

tuổi, nữ trên 55 tuổi. Đây là độ tuổi mà người lao động được phép nghỉ hưu và 

không phải thực hiện nghĩa vụ lao động nữa. Tuy nhiên, không phải người lao 

động cao tuổi nào cũng đều là người hoàn toàn mất sức lao động. Trong thực 

tế, rất nhiều người trong số họ có nguyện vọng muốn được tiếp tục làm việc, 

vừa để được cống hiến và tham gia hoạt động xã hội, vừa để có thu nhập thêm. 

Người sử dụng lao động có thể cũng còn nhu cầu sử dụng họ như cần họ cố 

vấn về chuyên môn và truyền đạt kinh nghiệm cho những người lao động trẻ, 

rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật cho những người lao động mới bước vào nghề. 

Để tạo điều kiện cho việc nghỉ ngơi và cũng để giúp bảo vệ sức khỏe cho 

người cao tuổi, pháp luật lao động quy định năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, 

người lao động cao tuổi được rút ngắn thời gian làm việc hằng ngày hoặc được 

áp dụng chế độ làm việc không trọn ngày, không trọn tuần. 
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Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao 

động cao tuổi tiếp tục làm việc trong đơn vị mình bằng cách kéo dài hợp đồng 

lao động hoặc sau khi đã làm xong thủ tục nghỉ hưu thì sẽ giao kết hợp đồng 

lao động mới. 

Về quyền lợi, khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới 

thì ngoài lương hưu, họ vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ lao động trong hợp 

đồng mà hai bên đã thỏa thuận. 

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe cho 

người lao động cao tuổi, tuyệt đối không được sử dụng họ làm những công việc 

nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại có ảnh hưởng xấu đến sức 

khỏe của họ. 

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả pháp 

luật về lao động của người cao tuổi 

Bộ luật lao động hiện hành cũng đã qui định về vấn đề lao động của 

người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay luật và các văn bản hướng dẫn về vấn đề  

lao động của người cao tuổi cũng chỉ mang tính khái niệm chung chung chưa 

đi vào chi tiết nên khó áp dụng vào thực tiễn. Vì vậy, chúng ta cần xem xét một 

số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về NLĐCT: 

Thứ nhất, cần nghiên cứu hoàn thiện nội hàm “ NLĐCT ”. Chỉ khi làm 

rõ nội hàm này, chúng ta mới có cơ sở xây dựng hệ thống các quy định pháp 

luật nhằm bảo vệ và phát huy vai trò của NLĐCT. 

Như đã phân tích ở trên, cách xác định hay định nghĩa của BLLĐ 2012 

về nội hàm “NLĐCT là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu” đã gây 

nên sự khó khăn trong thực tiễn khi thực hiện các quy định pháp luật đối với 

NLĐCT. Nên chăng, chúng ta hãy tiếp cận NLĐCT là người lao động làm việc 

ở một độ tuổi xác định sẽ phù hợp hơn. Ví dụ: “NLĐCT là người tiếp tục lao 

động sau tuổi 60”. Điều này phù hợp với cách xác định thế nào là người cao 



 

55 
 

tuổi theo Luật người cao tuổi Việt Nam năm 2009, cũng như các công ước 

quốc tế về người cao tuổi. 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ sức khỏe và phát 

huy vai trò của NLĐCT. 

Trước hết, cần hiểu và áp dụng triệt để quy định tại khoản 3 Điều 167 

BLLĐ năm 2012: “Không được sử dụng NLĐCT làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐCT, trừ trường 

hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ”. Có lẽ, khi hướng dẫn điều này của 

BLLĐ 2012 nên triển khai theo hướng sau: Trước hết, cần nêu những trường 

hợp đặc biệt nào được sử dụng NLĐCT làm các công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm… Sau đó, mới quy định các điều kiện khi sử dụng NLĐCT làm các 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… 

NLĐCT khi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng 

xấu tới sức khỏe cần giảm giờ ít nhất 2 giờ làm việc trên một ngày chứ không 

chỉ giảm 1 giờ làm việc trên một ngày như những NLĐCT làm các công việc 

bình thường. 

Nếu chúng ta xác định NLĐCT là người làm việc sau độ tuổi nhất định 

(ví dụ: sau 60 tuổi) thì chúng ta sẽ xây dựng được các chính sách bảo vệ 

NLĐCT phù hợp hơn. Khi đó, tất cả các người lao động nghỉ hưu ở độ tuổi cao 

hơn sẽ áp dụng các quy định bảo vệ sức khỏe dành cho NLĐCT. 

Để bảo vệ sức khỏe của NLĐCT, pháp luật lao động cần quy định 

“Người sử dụng lao động không được bố trí NLĐCT làm việc vào ca đêm (từ 

22 giờ đến 6 giờ) và không sử dụng NLĐCT làm thêm giờ”. 

Trên cơ sở xác định rõ nội hàm NLĐCT và xây dựng được các quy định 

pháp luật lao động phù hợp đối với NLĐCT, chúng ta sẽ bảo vệ được sức khỏe 

NLĐCT và phát huy được nguồn lực lao động với kinh nghiệm quý báu và 
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trình độ chuyên môn cao khi Việt Nam đang bước nhanh vào kỷ nguyên “dân 

số già”. 

Thứ ba, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ thiết thực các doanh nghiệp 

có sử dụng lao động đặc thù (lao động khuyết tật, lao động cao tuổi…) chẳng 

hạn như giảm thuế, giảm phí bảo hiểm xã hội, giảm phí bảo hiểm y tế…Ngoài 

ra, cần qui định rõ khoản 4 Điều 167 BLLĐ năm 2012:  

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ 

của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc”, đây là điều khoản rất khó thực 

hiện nếu không qui định chi tiết. 

Thứ tư, phát triển thị trường lao động cạnh tranh và chất lượng cao. Các 

chính sách về thị trường lao động cần phải được điều chỉnh để tạo điều kiện 

cho sự dịch chuyển cơ cấu lao động phù hợp với kinh tế thị trường và hội nhập 

quốc tế. Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế, chính sách và sự quản lý của Nhà 

nước đối với hoạt động của thị trường lao động, hỗ trợ thiết thực việc phát triển 

thị trường lao động phù hợp với các thông lệ quốc tế và cam kết quốc tế của 

Việt Nam. Theo đó, các Trung tâm Giới thiệu việc làm chính là cầu nối giữa 

người lao động và người sử dụng lao động. Phát huy vai trò hiệu quả của sàn 

giao dịch việc làm của các thành phố trung tâm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đà Nẵng và các sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các địa phương lân 

cận bảo đảm hiệu quả thông tin cung - cầu lao động được cập nhật chính xác, 

thường xuyên, liên tục, kịp thời, tạo kết nối nhiều mối quan hệ lao động mới. 

Thứ năm, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gia 

nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mở ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng 

thời cũng đặt ra những khó khăn và thách thức cho thị trường lao động Việt 

Nam. Vì vậy, nhu cầu cấp bách hiện nay là tận dụng nguồn lao động chất 

lượng cao là những người lao động cao tuổi có trình độ chuyên môn cao, tay 

nghề kỹ thuật cao, tiếp đó là đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ 
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chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. 

Muốn vậy, cần phải có chính sách tốt đối với người lao động cao tuổi, tạo điều 

kiện để họ tiếp tục tham gia thị trường lao động. Ngoài ra, cần nâng cao chất 

lượng cải cách hệ thống giáo dục - đào tạo trong tất cả các cấp, đổi mới nội 

dung phương pháp đào tạo; gắn nội dung đào tạo trong nhà trường với hoạt 

động thực tiễn của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để đào tạo nhân lực chất 

lượng cao; tăng cường thu hút nhân tài trong và ngoài nước phục vụ cho phát 

triển khoa học - công nghệ. 

Thứ sáu, xây dựng chế độ tiền lương, chính sách chăm sóc sức khỏe cho 

người lao động cao tuổi một cách hợp lý. Đặc biệt, cần có chế độ thưởng, phạt 

công khai, rõ ràng theo năng lực và thành tích cá nhân nhằm tạo động lực cho 

nhân viên phát huy hết khả năng mà họ đang có. Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật với định hướng thanh kiểm tra để làm 

tốt công tác quản lý nhà nước, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót của 

doanh nghiệp, đồng thời phải xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi cố tình vi 

phạm pháp luật như vi phạm các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, vi 

phạm chính sách về tiền lương, trốn tránh việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, cố tình chiếm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, để nợ tồn đọng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài, ảnh hưởng đến 

quyền lợi và việc thực hiện chính sách đối với người lao động đặc biệt là lao 

động cao tuổi. 

 Thứ bảy, cần ban hành luật về lao động đặc thù và các văn bản hướng 

dẫn chi tiết các quy định về lao động đặc thù (Lao động đặc thù là các đối 

tượng lao động đặc biệt được quy định những chế độ lao động riêng), các đối 

tượng này là : 

- Lao động chưa thành niên 

- Lao động là người cao tuổi 
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- Lao động là người tàn tật 

- Lao động nữ 

- Lao động là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao 

Xuất phát từ những đặc điểm riêng của các chủ thể tham gia quan hệ lao 

động, hoặc xuất phát từ những đặc điểm của công việc, tính chất của ngành 

nghề, tính chất của doanh nghiệp mà ngoài những quy định ở phần chung, Bộ 

luật Lao động quy định về chế độ lao động áp dụng riêng cho một số đối tượng 

lao động nhất định. Việc quy định chế độ lao động áp dụng cho các đối tượng 

này không phải là đặc quyền đặc lợi mà xuất phát từ hoàn cảnh thực tế pháp 

luật cần phải bảo vệ những nhóm người đó. 

 Thứ tám, nhanh chóng triển khai Nghị định 136/2013/NĐ-CP nhằm 

bù giá cho mức hưởng do lạm phát và phải thiết kế một quy trình để điều chỉnh 

mức hưởng thường xuyên. 

 Thứ chín, cần xem xét việc thiết lập một chiến lược đảm bảo an toàn 

thu nhập cho người cao tuổi, bao gồm cả lương hưu xã hội và lương hưu đóng 

góp cho người cao tuổi, nhằm đảm bảo sự gắn kết của chế độ bảo hiểm xã hội 

và trợ giúp xã hội. 

 Thứ mười, cần xem xét các cơ hội việc làm và phát triển kỹ năng cho 

người cao tuổi như một phương pháp đảm bảo thu nhập và phúc lợi xã hội cho 

người cao tuổi. 

3.3. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về lao động của người cao 

tuổi ở nước ta. 

3.3.1. Về các qui định pháp luật 

Thứ nhất, như đã phân tích ở trên, cách xác định hay định nghĩa của 

BLLĐ 2012 về nội hàm “NLĐCT là người tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ 

hưu” đã gây nên sự khó khăn trong thực tiễn khi thực hiện các quy định pháp 

luật đối với NLĐCT. Nên chăng, chúng ta hãy tiếp cận NLĐCT là người lao 
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động làm việc ở một độ tuổi xác định sẽ phù hợp hơn. Ví dụ: “NLĐCT là 

người tiếp tục lao động sau tuổi 60”. Điều này phù hợp với cách xác định thế 

nào là người cao tuổi theo Luật người cao tuổi Việt Nam năm 2009, cũng như 

các công ước quốc tế về người cao tuổi. 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ sức khỏe và phát 

huy vai trò của NLĐCT. 

Trước hết, cần hiểu và áp dụng triệt để quy định tại khoản 3 Điều 167 

BLLĐ năm 2012: “Không được sử dụng NLĐCT làm những công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ NLĐCT, trừ trường 

hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ”. Có lẽ, khi hướng dẫn điều này của 

BLLĐ 2012 nên triển khai theo hướng sau: Trước hết, cần nêu những trường 

hợp đặc biệt nào được sử dụng NLĐCT làm các công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm…Sau đó, mới quy định các điều kiện khi sử dụng NLĐCT làm các 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… 

NLĐCT khi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng 

xấu tới sức khỏe cần giảm giờ ít nhất 2 giờ làm việc một ngày chứ không chỉ 

giảm 1 giờ làm việc một ngày như những NLĐCT làm các công việc bình 

thường. 

Nếu chúng ta xác định NLĐCT là người làm việc sau độ tuổi nhất định 

(ví dụ: sau 60 tuổi) thì chúng ta sẽ xây dựng được các chính sách bảo vệ 

NLĐCT phù hợp hơn. Khi đó, tất cả các người lao động nghỉ hưu ở độ tuổi cao 

hơn sẽ áp dụng các quy định bảo vệ sức khỏe dành cho NLĐCT. 

Để bảo vệ sức khỏe của NLĐCT, pháp luật lao động cần quy định 

“Người sử dụng lao động không được bố trí NLĐCT làm việc vào ca đêm (từ 

22 giờ đến 6 giờ) và không sử dụng NLĐCT làm thêm giờ”. 

Trên cơ sở xác định rõ nội hàm NLĐCT và xây dựng được các quy định 

pháp luật lao động phù hợp đối với NLĐCT, chúng ta sẽ bảo vệ được sức khỏe 
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NLĐCT và phát huy được nguồn lực lao động với kinh nghiệm quý báu và 

trình độ chuyên môn cao khi Việt Nam đang bước nhanh vào kỷ nguyên “dân 

số già”. 

Thứ ba, quy định chi tiết về hợp đồng lao động đối với người cao tuổi: 

“ Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức 

khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn 

hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới; Khi người sử dụng 

lao động không có nhu cầu hoặc  người lao động cao tuổi không có đủ sức 

khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.” Như vậy, khi người 

lao động đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH để được hưởng 

lương hưu hàng tháng thì có chấm dứt HĐLĐ không (?). Nếu không, khi người 

lao động tiếp tục làm việc thì có được hưởng chế độ, chính sách dành cho 

người lao động cao tuổi không (?)...Đó là những vướng mắc khi áp dụng thực 

tiễn nên cần có văn bản hướng dẫn chi tiết vấn đề này. 

Giả sử HĐLĐ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì theo 

Khoản 2 Điều 22 quy định “ Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký 

kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp 

đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng 

lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với 

thời hạn là 24 tháng”. Chẳng hạn: người lao động là ông X, nam, 59 tuổi, đã 

đóng BHXH được 16 năm ở Công ty A, nay chuyển sang ký HĐLĐ 24 tháng 

với Công ty B và HĐLĐ đã hết hạn nhưng ông X vẫn tiếp tục làm việc  
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Theo ví dụ trên thì hiện đang có nhiều cách hiểu khác nhau, điển hình là 

một vài quan điểm trái ngược nhau: HĐLĐ của ông X với Công ty B có được 

chuyển thành HĐLĐ không xác định thời hạn?, ông X có được hưởng các chế 

độ của người lao động cao tuổi không?, ông X có phải ký lại HĐLĐ mới 

không? Công ty B có được đơn phương chấm dứt HĐLĐ với ông X không? 

Thiết nghĩ, cần có các qui định chi tiết hơn về hợp đồng lao động đối với 

người cao tuổi để bảo vệ đến mức tối đa có thể cho người lao động nói chung 

và đặc biệt là người lao động người cao tuổi riêng nhưng cũng phải đảm bảo 

hài hòa lợi ích của người sử dụng lao động trên cơ sở pháp luật. 

 Thứ tư, vấn đề Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

 Nếu người lao động cao tuổi đang được hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 

thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt 

buộc, bảo hiểm thất nghiệp do vậy, ngoài việc phải trả lương theo công việc, 

người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương 

của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền 

nghỉ phép hằng năm theo quy định; Nếu người lao động cao tuổi thuộc đối 

tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải tiến hành tham gia Bảo 

hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

 Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm 

xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động. 

             Thứ năm, vấn đề xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động chưa nghiêm, 

chưa đủ tính răn đe  

Căn cứ theo nghị định số: 88/2015/NĐ-CP ban hành ngày ngày 07/10/2015 

sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số: 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 

8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng .Theo qui đinh tại Điều 21 nghị định số: 88/2015/NĐ-CP  

ngày 07 tháng 10 năm 2015 qui đinh xử phạt vi phạm quy định về người lao 

động cao tuổi: 

“ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

đối với người sử dụng lao động sử dụng người lao động cao tuổi đang hưởng 

hưu trí hằng tháng nhưng không trả khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

theo quy định. 

 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử 

dụng lao động có hành vi sử dụng người lao động cao tuổi làm những công 

việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao 

động cao tuổi theo quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn trả khoản tiền bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.” 

Cũng theo Theo qui định tại Điều 26 nghị định số 88/2015/NĐ-CP   

ngày 07 tháng 10 năm 2015: 

“1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi 

người lao động đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau 

đây: 

– Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp 

đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; 

– Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội: Giải 

quyết chế độ hưu trí trước 30 ngày, tính đến ngày người lao động đủ điều kiện 

nghỉ việc hưởng hưu trí; 

– Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 30 ngày, kể 

từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ của người lao động; 



 

63 
 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. 

 2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm 

xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành 

chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động 

có một trong các hành vi sau đây: 

– Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; 

– Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức 

quy định; 

– Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc 

diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp “  

Theo như qui định trên thì vấn đề xử phạt vi phạm quy định về người lao 

động cao tuổi là quá nhẹ chưa đủ tính răn đe và ngăn chặn tái phạm, dẫn đến 

tình trạng xem thường pháp luật. 

Thứ sáu, Chính phủ có thể xem xét những khuyến nghị, đóng góp của 

các chuyên gia, các nhà khoa học và tham khảo kinh nghiệm đối phó với vấn 

đề già hóa dân số của các nước phát triển nhằm cải thiện hiệu quả các chính 

sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi nói chung và người lao động cao tuổi 

nói riêng. 

Thứ bảy, cần thiết phải có các quy định riêng cho các đối tượng lao động 

đặc thù đặc biệt là lao động của người cao tuổi vì những lý do sau: 

 Một là, xét về mặt kinh tế, việc quy định chế độ lao động với lao động 

là người cao tuổi, (lao động chưa thành niên, lao động là người tàn tật, lao 

động nữ, lao động là người có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và các loại lao 

động khác ) là tạo điều kiện cho họ tham gia vào các quan hệ lao động, tận 

dụng mọi tiềm năng lao động của xã hội để sản xuất thêm của cải vật chất cho 
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xã hội, góp phần giải phóng sức lao động. Quan trọng hơn cả là góp phần tăng 

thu nhập cho bản thân người lao động và gia đình họ trong điều kiện trợ cấp xã 

hội, phúc lợi xã hội còn hạn chế. 

 Hai là, xét về mặt xã hội, việc ban hành chế độ lao động đối với các 

đối tượng kể trên thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, góp phần làm 

cho họ hòa mình vào cộng đồng, có cơ hội đem hết sức mình làm việc, cải 

thiện đời sống bản thân, gia đình và xây dựng đất nước. 

Những chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi nói chung và của 

người lao động cao tuổi nói riêng cần được tuyên truyền hơn nữa 

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 12 đã thông qua Luật Người cao tuổi, điều 

đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi, những 

người đã có công sinh thành nuôi dưỡng, giáo dục con cháu và giữ những vị trí, 

vai trò quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội. 

Trong những năm qua, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, nhà nước ta 

đã có những chính sách ưu đãi đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những 

chính sách về vật chất, tinh thần như: chính sách bảo trợ xã hội, giảm giá vé, 

giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ và chính sách chúc thọ mừng thọ.   

Đối với chính sách giảm giá vé, giá dịch vụ, theo Nghị định 06/2011 ban 

hành ngày 14/1/2011 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao 

tuổi, thì người cao tuổi còn được giảm giá vé dịch vụ, tham quan di tích văn 

hóa lịch sử, bảo tàng, danh lam thắng cảnh, tập luyện thể dục thể thao tại các 

cơ sở có bán vé, được giảm ít nhất từ 15 đến 20%. 

Cùng với chính sách bảo trợ xã hội, thực hiện NĐ 06/2011, Bộ tài chính 

cũng đã ban hành Thông tư số 21 ngày 18/2/2011 quy định rất cụ thể về quản 

lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi 

cư trú, chúc thọ, mừng thọ, biểu dương, khen thưởng đối với người cao tuổi. 

3.3.2. Về tổ chức thực hiện 
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Chế độ chính sách đối với người lao động là một nội dung quan trọng 

gắn liền với quyền lợi thiết thực của người lao động. Nội dung này luôn là mối 

quan tâm hàng đầu của các cơ quan, đơn vị và người lao động thuộc các ngành 

nghề khác nhau. 

Trong những năm qua, quá trình hoàn thiện và thực hiện chính sách, 

pháp luật lao động đã đạt được những thành tựu đáng kể, cụ thể là: 

Thứ nhất, hệ thống chính sách, pháp luật về lao động đã được sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với Hiến pháp năm 2013; phù 

hợp với các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Năm 1994, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động và đã qua 4 lần sửa 

đổi, bổ sung. Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Bộ luật Lao động sửa đổi trên 

cơ sở kế thừa những nhân tố phù hợp của Bộ luật Lao động năm 1994 và sửa 

đổi những điểm bất hợp lý, bổ sung nhiều điểm mới cho phù hợp với quá trình 

phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, Quốc hội còn ban hành Luật 

Việc làm năm 2013, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Luật Bảo hiểm xã 

hội năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015…Quốc hội cũng đang 

nghiên cứu xây dựng Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Quan hệ lao động. Theo 

đó, Chính phủ và các bộ, ngành cũng ban hành các văn bản quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành các luật nêu trên. 

Thứ hai, thị trường lao động tiếp tục phát triển trên cơ sở các yếu tố bền 

vững hơn, như nguồn cung lao động dồi dào, chất lượng nguồn lao động được 

cải thiện và tăng dần để đáp ứng yêu cầu. Việc mở cửa hội nhập cũng là áp lực 

lớn để yếu tố “cung” của thị trường lao động phải đổi mới nâng cao chất lượng. 

Hệ thống dịch vụ kết nối có sự phát triển đa dạng, số việc làm tăng, chất lượng 

việc làm dựa trên tiêu chí ổn định và tăng thu nhập tiếp tục được cải thiện. Các 
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tiêu chuẩn về tuổi làm việc, giờ làm thêm, tiền lương tối thiểu được quan tâm 

và quy định cụ thể. Các thiết chế hỗ trợ quan hệ lao động hài hòa ổn định như 

cơ chế đối thoại, thương lượng, hệ thống hòa giải, trọng tài được tăng cường. 

Hoạt động của Ủy ban Quan hệ lao động, Hội đồng Tiền lương quốc gia bước 

đầu đạt được những kết quả nhất định. Việc cải thiện điều kiện lao động; bảo 

đảm môi trường làm việc an toàn được nhiều doanh nghiệp quan tâm thực hiện. 

Các chính sách an sinh xã hội mà trong đó trọng tâm là các chính sách bảo 

hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm 

hưu trí bổ sung, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đều được quy định khá chi 

tiết theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, bảo đảm tính bền vững của chính 

sách, từng bước thực hiện nguyên tắc đóng - hưởng, cải cách, đổi mới, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng 

cao tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ cho người tham gia. 

Thứ ba, công tác quản lý nhà nước về chế độ, chính sách cho người lao 

động được tăng cường nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp 

luật, kiểm tra, thanh tra giám sát việc thực hiện, qua đó ý thức chấp hành của 

người sử dụng lao động và người lao động được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp 

coi người lao động là nguồn lực quý giá nên đã xây dựng hệ thống chính sách 

riêng áp dụng trong doanh nghiệp: tôn trọng quá trình trao đổi, thương lượng, 

thực hiện, quy chế dân chủ tại nơi làm việc tạo môi trường, văn hóa của doanh 

nghiệp hướng tới người lao động. 

Thứ tư, các bộ, ngành chức năng, các địa phương quan tâm thực hiện 

các giải pháp nêu trong Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 05-6-2008, của Ban Bí thư 

về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Chỉ thị số 52- CT/TW, ngày 09-

01-2016, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, 
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khu chế xuất và Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 02-3-2012, của Thủ tướng Chính 

phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Các địa phương đã triển 

khai xây dựng khu nhà ở cho công nhân, xây dựng các công trình nhà trẻ, nhà 

mẫu giáo, khu vui chơi giải trí… Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của 

người lao động được nâng lên. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn một số khó khăn, 

thách thức đang đặt ra mà Việt Nam cần khắc phục: 

Một là, hệ thống chính sách, pháp luật lao động tuy đã được hoàn thiện 

song vẫn phải tiếp tục được đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là 

các chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động cao tuổi và chi phí của 

doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, giờ làm thêm, bảo hiểm xã hội... 

 Đây là những chính sách liên quan chặt chẽ giữa lợi ích của người lao 

động và người sử dụng lao động. Vì vậy, cần phải tăng cường đối thoại, thương 

lượng để phương án lựa chọn bảo đảm tính hài hòa, tạo động lực làm việc cho 

người lao động và sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm 

tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động. 

Hai là, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó chú trọng 

công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, thúc 

đẩy việc hình thành các thiết chế hòa giải có trọng tài để hỗ trợ doanh nghiệp 

xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, giảm thiểu tranh chấp, đình công, đẩy 

mạnh hoạt động hòa giải tại tòa án, sớm thực hiện các hoạt động tố tụng lao 

động để hỗ trợ giải quyết tranh chấp cá nhân và tranh chấp tập thể. 

Ba là, tính ổn định và bền vững của thị trường lao động vẫn là thách 

thức trong thời gian tới. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh công tác dự báo, định 

hướng thị trường, đổi mới mạnh mẽ dịch vụ kết nối tư vấn việc làm với nhiều 

hình thức tạo sự linh hoạt của thị trường, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ 
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cấu lao động, sự dụng hiệu quả nguồn nhân lực là người lao động cao tuổi kinh 

nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. 

Bốn là, năng suất lao động ở nước ta đang đứng trước những thách thức 

to lớn, tốc độ tăng chậm lại, làm cho khoảng cách giữa nước ta với các nước 

tiếp tục giãn ra. Nhân tố góp phần tăng năng suất lao động chính là đào tạo, 

nâng cao kỹ năng cho người lao động cũng như tác phong công nghiệp, ý thức 

kỷ luật cho người lao động cần phải được quan tâm, thực hiện mà trước hết 

phải đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề theo yêu 

cầu thị trường. 

Năm là, việc thực hiện tiêu chuẩn lao động về tiền lương, giờ làm thêm 

và bảo hiểm xã hội...đang tồn tại những nhân tố phức tạp, chứa đựng lợi ích 

khác nhau giữa các bên như người lao động và người đại diện cho người lao 

động mong muốn và yêu cầu phải sớm điều chỉnh để lương tối thiểu phải bảo 

đảm mức sống tối thiểu, trong khi người sử dụng lao động lại cho rằng, mức 

lương tối thiểu điều chỉnh mức tăng cao liên tục sẽ gây khó khăn cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, làm ảnh 

hưởng đến việc mở rộng đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động. Hoặc 

vấn đề giờ làm thêm khống chế tối đa 300giờ/năm cũng là vấn đề chưa đáp ứng 

được yêu cầu của các doanh nghiệp làm việc theo đơn đặt hàng, nguyện vọng 

của người lao động cũng như góp phần tăng năng suất lao động. 

Vấn đề cuối cùng là việc nâng cao chất lượng công chức thực thi công 

vụ trong lĩnh vực lao động cũng như việc đơn giản các thủ tục hành chính, 

nâng cao chất lượng quản lý thông qua việc đưa công nghệ vào phân tích, dự 

báo và quản lý. Đây là công việc vừa cấp thiết, vừa lâu dài cần có sự quan tâm, 

đầu tư thỏa đáng cũng như có những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng. 
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KẾT LUẬN 

Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về Lao động của người cao 

tuổi theo pháp luật ở nước ta hiện nay là nội dung có tính thời sự và cấp bách 

bởi vì theo ước tính của Uỷ ban quốc gia NCT, tỷ lệ NCT ở Việt Nam sẽ là 

16% vào năm 2020 và tiếp tục gia tăng những năm sau đó.(Việt Nam là nước 

có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới!). Trong phạm vi giới hạn của 

Luận văn tác giả mong muốn đưa ra một số kiến nghị nhằm  nâng cao hiệu quả 

áp dụng pháp luật về lao động của người cao tuổi vào thực tiễn, qua đó góp 

phần hoàn thiện chế độ chính sách về lao động của người cao tuổi ở Việt Nam. 

Việc nghiên cứu đề tài: “Lao động của người cao tuổi theo pháp luật ở nước 

ta hiện nay” nhằm mục đích làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận cũng như thực 

tiễn về pháp luật lao động đối với người lao động cao tuổi trong bối cảnh già 

hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng. Trong điều kiện thời gian và tài liệu 

phục vụ cho việc nghiên cứu có hạn do đề tài nghiên cứu là lĩnh vực rất mới 

nên còn nhiều hạn chế và không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả mong muốn 

nhận được những ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các thầy cô, các bạn đồng 

nghiệp để luận văn được hoàn thiện và có giá trị thiết thực trong cuộc sống 

cũng như trong nghiên cứu khoa học. 
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5. Chính phủ (2013), Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 quy định 

chi tiết một số điều về hợp đồng lao động, Hà Nội. 

6. Chính phủ (2015), Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 quy định 

về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức, Hà Nội. 

7. Chính phủ (2015), Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, Hà 

Nội. 

8. Nguyễn Mạnh Cường (2007), Những thách thức của quan hệ lao động 

tại Việt Nam và Vai trò hỗ trợ của Dự án Việt nam – ILO về quan hệ lao 

động, Hội thảo về dự án Quan hệ lao động Việt Nam – ILO 

9. Phạm Lan Hương (2009), Các vấn đề về quan hệ lao động trong bối 

cảnh Việt Nam thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển 

sang nền kinh tế thị tường, Hội nghị Quan hệ lao động, Hà Nội. 

10. Quốc hội (1992), Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1992, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 



 

71 
 

11. Quốc hội (2013), Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2013, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 

12. Quốc hội (2002), Bộ luật Lao động năm 1994 được sửa đổi, bổ sung năm 

2002, Hà Nội. 

13. Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động năm 2012, Hà Nội. 
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