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Báo cáo nghèo đa chiều Việt Nam

LỜI TỰA
Thành tựu đáng kể của Việt Nam trong công cuộc
xóa đói giảm nghèo đã được quốc tế công nhận:
tỷ lệ người nghèo đã giảm mạnh từ 57% vào đầu
những năm 90 xuống còn 5,2% vào năm 2020 1.
Nhìn nhận chất lượng cuộc sống của người dân
không chỉ từ thu nhập, mà từ nhiều chiều cạnh liên
quan khác, tháng 11/2015, Chính phủ Việt Nam
đã ban hành hệ thống chỉ tiêu đo nghèo đa chiều
quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, đánh
dấu một bước quan trọng trong quá trình Việt Nam
chuyển đổi từ cách tiếp cận nghèo dựa vào thu
nhập sang nghèo đa chiều.
Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực về
áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, phù hợp với xu
hướng hội nhập quốc tế, làm cơ sở để đánh giá kết
quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của
Liên hợp quốc đến năm 2030. Các tiêu chí đo lường
nghèo bao gồm: Tiêu chí về thu nhập và tiêu chí về
mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
(gồm: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh,
thông tin). Chuẩn nghèo hướng tới mục tiêu hỗ
trợ người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn
nghèo được đáp ứng những nhu cầu mức sống tối
thiểu về lương thực, thực phẩm và phi lương thực,
thực phẩm; nhu cầu tối thiểu về điều kiện sống và
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
Báo cáo đầu tiên có tiêu đề Nghèo đa chiều ở Việt
Nam (2018) cho thấy tỷ lệ nghèo, bất kể sử dụng
phương pháp đo lường nào, đều giảm trong giai
đoạn 2012-2016. Nghèo chi tiêu, nghèo thu nhập
cũng như nghèo đa chiều đều giảm mạnh. Ngoại
trừ trình độ học vấn của người lớn, tỷ lệ thiếu hụt ở
tất cả các chỉ số nghèo đa chiều quốc gia đều giảm
trong giai đoạn 2012-2016. Có được kết quả này là
nhờ đổi mới trong lĩnh vực xã hội, bao gồm chính
sách bảo hiểm y tế toàn dân được tăng cường và
sự phát triển của điện thoại di động và mạng viễn
thông.

Mặc dù thời gian qua tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng
tình trạng tái nghèo hoặc hộ dễ bị tái nghèo vẫn
còn cao. Số liệu cho thấy, trong giai đoạn 2012-2016,
có 6,7% dân số ở mức “nghèo”, 2,6% rơi vào cảnh
nghèo và 9,4% thoát nghèo vào năm 2016 2.
Ngày 27/01/2021, Chính phủ Việt Nam đã ban
hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn
nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, trong đó quy
định năm 2021 tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo tiếp
cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 20222025 áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều mới. Do
vậy, giai đoạn 2022-2025, có khoảng 10 triệu người
thuộc hộ nghèo đa chiều thụ hưởng các chính sách,
chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.
Báo cáo Nghèo đa chiều năm 2021 này là sản phẩm
nghiên cứu chung của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổng
cục Thống kê (TCTK) và Chương trình Phát triển Liên
hợp quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam), được đồng
tài trợ bởi Chương trình DFAT/GREAT và do Trung
tâm Phân tích và Dự báo, Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam (TTPTDB, Viện HLKHXHVN) thực hiện. Sử dụng
dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Khảo
sát mức sống dân cư Việt Nam, Tổng điều tra dân số
và nhà ở, Tổng điều tra doanh nghiệp, Điều tra tình
hình kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số, Điều tra
Lao động việc làm, báo cáo này cung cấp thông tin
cập nhật về tiến bộ của Việt Nam trong giảm nghèo
ở mọi chiều cạnh. Tỷ lệ giảm nghèo của Việt Nam
rất ấn tượng, tuy nhiên trong đại dịch Covid-19 xuất
hiện tình trạng nghèo tạm thời về thu nhập, đặc
biệt đối với dân di cư và dân tộc thiểu số.
Báo cáo cũng phân tích chi tiết về việc làm có năng
suất, tình trạng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho
tất cả mọi người – đây chính là những trụ cột quan
trọng để duy trì các thành tựu giảm nghèo đa chiều
của Việt Nam. Việc làm năng suất đã được cải thiện
đáng kể trong mười năm qua ở Việt Nam. Tuy nhiên,

1. Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê
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nó vẫn cho thấy dễ bị tổn thương trước các cú
sốc kinh tế, như được phân tích trong báo cáo
này. Tác động của đại dịch nặng nề hơn đối
với các nhóm có trình độ học vấn thấp hơn và
nhóm phụ nữ. Trong khi, hệ thống an sinh xã hội
của Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế khi ứng
phó với các cú sốc lớn như đại dịch Covid-19.
Trên cơ sở những phân tích này, báo cáo nêu
ra các khuyến nghị nhằm duy trì tốc độ giảm
nghèo nhanh ở mọi chiều cạnh và trên toàn lãnh
thổ Việt Nam, với ba nhóm giải pháp: (i) thúc đẩy
tăng trưởng trên diện rộng và phát triển bao
trùm thông qua việc làm hiệu quả; (ii) cải thiện
hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội có chất lượng;
và (iii) tăng cường khả năng phục hồi thông qua
mở rộng hệ thống bảo trợ xã hội, đặc biệt áp
dụng công nghệ kỹ thuật số trong đăng ký và
chi trả điện tử. Các giải pháp này không chỉ giúp
người nghèo ứng phó tốt hơn với các cú sốc bên
ngoài mà còn là định hướng tương lai cho tăng
trưởng bền vững.
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Mục tiêu quan trọng của Chương trình Nghị sự
2030 là không để ai bị bỏ lại phía sau. Sau hai
năm trải qua đại dịch, chúng ta lại đang phải đối
mặt với một cuộc khủng hoảng khác về giá cả
nhiên liệu, thực phẩm và phân bón tăng cao.
Nếu chúng ta không hành động kịp thời, có
nguy cơ nhiều người hơn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Chính phủ Việt Nam cùng với UNDP sẽ tiếp tục
hợp tác cùng nỗ lực giảm nghèo và thực hiện
mục tiêu của Chương trình Nghị sự 2030. Do vậy,
chúng tôi trân trọng giới thiệu Báo cáo này tới
các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên
cứu, các tổ chức phát triển và các bên liên quan
khác, những người mong muốn có được cái nhìn
sâu sắc về tình hình nghèo đói ở Việt Nam và
các nhóm dễ bị tổn thương. Báo cáo cũng được
khuyến nghị làm đầu vào cho các bên liên quan
trong việc đánh giá các chính sách và chương
trình giảm nghèo và theo dõi tiến trình đạt các
Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam.

Tô Đức

Hà Việt Quân

Nguyễn Thị Hương

Caitlin Wiesen

Chánh văn phòng
giảm nghèo - Bộ Lao
động, Thương binh
và Xã hội

Vụ trưởng,
Chánh văn phòng Điều
phối CTMTQG 1719
Uỷ ban Dân tộc

Tổng cục trưởng,
Tổng cục Thống kê

Trưởng đại diện,
Chương trình Phát
triển của Liên hợp
quốc tại Việt Nam
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LỜI CẢM ƠN
Báo cáo này là sản phẩm hợp tác nghiên cứu
giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
(MOLISA), Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trung tâm
Phân tích và Dự báo thuộc Viện Khoa học Xã
hội Việt Nam (TTPTDB/VHLKHXHVN), Tổng cục
Thống kê (TCTK). Chương trình Phát triển của
Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, và Chương
trình GREAT/DFAT.

Đức Hùng, bà Lữ Kim Phượng (TTPTDB), và ông
Nguyễn Huy Quang (thực tập sinh tại TTPTDB).

Nhóm tác giả bao gồm ông Nguyễn Thắng, bà
Nguyễn Thị Thu Phương, ông Vũ Hoàng Đạt,
ông Phạm Minh Thái (TTPTDB), ông Nguyễn Thế
Quân và bà Lộ Thị Đức (TCTK). Báo cáo sử dụng
kết quả từ dữ liệu Khảo sát Mức sống Dân cư
2020, tính toán bởi ông Nguyễn Thế Quân và bà
Lộ Thị Đức (TCTK), ông Vũ Hoàng Đạt (TTPTDB),
cùng với kết quả dữ liệu Điều tra Lao động Việc
làm tính toán bởi ông Phạm Minh Thái (TTPTDB).
Tổng quan tư liệu và các đóng góp kỹ thuật
khác trong quá trình hoàn thiện báo cáo được
thực hiện bởi bà Hoàng Thanh Tú, ông Hoàng

Các tác giả đã nhận được những ý kiến đóng
góp quý báu đối với dự thảo báo cáo của ông
Tô Đức, bà Lều Thị Minh Hạnh (Văn phòng Quốc
gia về giảm nghèo, Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội), ông Hà Việt Quân và ông Đặng Tiến
Hùng (Văn phòng Chương trình Mục tiêu quốc
gia, Ủy ban Dân tộc).

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo, nhóm tác giả
đã nhận được sự hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ
đắc lực từ ông Nguyễn Tiên Phong, ông Đoàn
Hữu Minh, bà Đỗ Lê Thu Ngọc, và ông Jonathan
Pincus (UNDP tại Việt Nam).

Báo cáo cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực từ
Tổng cục Thống kê thông qua việc cung cấp kết
quả Khảo sát Mức sống Dân cư Việt Nam 2020.
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CÁC TỪ VIẾT TẮT
BHXH			

Bảo hiểm xã hội

BHYT			

Bảo hiểm y tế

Bộ LĐTBXH		

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

CNTT			

Công nghệ thông tin

CT MTQG GNBV 		

Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo Giảm nghèo bền vững

CPI			

Chỉ số giá tiêu dùng

CP TPP			

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

FDI			

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

DTTS			

Dân tộc thiểu số

ĐT LĐVL		

Điều tra lao động việc làm

EV FTA			

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu – Việt Nam

FVA			

Chỉ số giá trị gia tăng nước ngoài

GDP			

Tổng sản phẩm quốc nội

GDĐT			

Giáo dục đào tạo

GVC			

Chuỗi giá trị toàn cầu

ILO			

Tổ chức lao động quốc tế

KSMSDC		

Khảo sát Mức sống dân cư

MDG			

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

MPI			

Chỉ số Nghèo đa chiều

NCC			

Người có công

NHTG			

Ngân hàng Thế giới

SDG			

Mục tiêu phát triển bền vững

SDGCW			

Mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ

SE			

Sai số chuẩn

TCTK			

Tổng cục Thống kê

THCS			

Trung học cơ sở

THPT			

Trung học phổ thông

TTPTDB			

Trung tâm Phân tích và Dự báo

UNDP			

Chương trình phát triển của Liên hợp quốc

UNICEF			

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

WHO			

Tổ chức Y tế Thế giới
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GIỚI THIỆU
Các phương pháp đo lường nghèo dựa trên thu
nhập hoặc chi tiêu truyền thống không nắm bắt
được các khía cạnh phi tiền tệ đóng vai trò quan
trọng đối với phúc lợi của người dân. Thước đo
nghèo đa chiều nhằm cải thiện vấn đề này và đã
được thông qua vào năm 2017 thành một chỉ
số chính thức của Liên hợp quốc cho Chương
trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền
vững (SDGs) là “SDG 1.2.2: Tỷ lệ nam, nữ và trẻ
em ở mọi lứa tuổi trong tình trạng nghèo theo
tất cả các chiều cạnh theo định nghĩa quốc gia”.
Cho đến gần đây, dữ liệu quốc gia về nghèo đa
chiều của hơn 63 quốc gia đã có trong Cơ sở dữ
liệu Chỉ số SDG Toàn cầu của Liên hợp quốc, một
kho dữ liệu mở theo dõi tiến bộ của các quốc gia
trong Chương trình Nghị sự 2030. Chỉ số Nghèo
Đa chiều (MPI) toàn cầu năm 2021 bao gồm 109
quốc gia đang phát triển: 26 quốc gia thu nhập
thấp, 80 quốc gia thu nhập trung bình và 3 quốc
gia thu nhập cao. Một đặc điểm của Chỉ số SDG
1.2.2, trái ngược với các chỉ số khác trong Khung
chỉ số SDG toàn cầu, là không bắt buộc phải áp
dụng phương pháp luận toàn cầu; mỗi quốc gia
dự kiến sẽ xác định thước đo quốc gia của riêng
mình về nghèo đa chiều.
Việt Nam đã nghiên cứu khái niệm nghèo đa
chiều và sử dụng nó để lập kế hoạch phát triển
ngay từ giữa thập kỷ trước. Năm 2015, theo Quyết
định 59/2015 / QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm
2015 “Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều giai đoạn 2016-2020”, lần đầu tiên Chính
phủ Việt Nam chính thức áp dụng phương pháp
tiếp cận đa chiều để đo lường mức độ nghèo.
Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình
chuyển đổi của Việt Nam từ cách tiếp cận đo
lường nghèo dựa trên thu nhập sang dựa trên
đa chiều tiêu chí.

là 900.000 đồng/người/tháng. Quy định cũng
đưa ra ngưỡng cận nghèo là 1.000.000 đồng/
người/tháng và 1.300.000 đồng/người/tháng
tương ứng ở nông thôn và thành thị. Hộ được
xác định là hộ nghèo nếu đáp ứng một trong
hai tiêu chí: (i) có thu nhập bình quân đầu người
dưới chuẩn nghèo về thu nhập; (ii) có mức thu
nhập bình quân đầu người giữa chuẩn nghèo và
chuẩn cận nghèo và cũng bị thiếu hụt ở ít nhất
ba trong số 10 chỉ số được sử dụng để đo lường
mức độ thiếu khả năng tiếp cận với 5 dịch vụ xã
hội cơ bản (y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ
sinh; và thông tin). Hộ cận nghèo là những hộ
có thu nhập nằm trong khoảng chuẩn nghèo về
thu nhập và cận nghèo và bị thiếu hụt dưới 3/10
chỉ số.
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt
Nam (UNDP Việt Nam) đã có báo cáo đầu tiên về
nghèo đa chiều vào tháng 12 năm 2018. Báo cáo
đầu tiên đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về
giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam, đặc biệt chú
trọng đến đồng bào dân tộc thiểu số và người
khuyết tật. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị để
đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững là «xóa
bỏ đói nghèo ở mọi chiều cạnh và ở mọi nơi.»
Báo cáo thứ hai này – Báo cáo Nghèo đa chiều
năm 2021 - cung cấp thông tin cập nhật về tiến
bộ của Việt Nam trong việc giảm nghèo ở mọi
chiều cạnh. Báo cáo cũng bao gồm phần phân
tích chi tiết về việc làm có năng suất, dịch vụ xã
hội và bảo trợ xã hội cho tất cả mọi người - đây
là những trụ cột chính để duy trì các thành tựu
giảm nghèo đa chiều của Việt Nam. Ngoài ra,
báo cáo cũng xem xét các xu hướng biến động
mới trên toàn cầu và trong nước. Trên cơ sở này,
báo cáo đưa ra các khuyến nghị để duy trì tốc độ
giảm nghèo nhanh ở tất cả các chiều cạnh và
trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, với tiêu chí thu nhập, Quyết định
quy định chuẩn nghèo khu vực nông thôn là
700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị
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PHẦN 1. NGHÈO ĐA CHIỀU Ở VIỆT NAM:
CÁC XU HƯỚNG CHÍNH GẦN ĐÂY
Trong thập kỷ qua, thành tựu giảm nghèo ở Việt
Nam đã rất ấn tượng cho dù được đo lường bởi
bất kể phương pháp nào. Tuy vậy, tính dễ bị tổn
thương và tình trạng bất bình đẳng vẫn là những
thách thức đáng kể

phương pháp đo lường, đã giảm trong giai đoạn
2012-2020. Đặc biệt, nghèo đa chiều đã giảm
liên tục và đáng kể, từ 18,1% năm 2012 xuống
10,9% năm 2016 và 4,4% năm 2020. Điều đáng
chú ý là, trong khi tỷ lệ nghèo về thu nhập luôn
thấp hơn tỷ lệ nghèo đa chiều trong thập kỷ qua,
khoảng cách giữa hai tỷ lệ này đã thu hẹp đáng
kể, chỉ còn 0,6 điểm phần trăm vào năm 2020.
Điều này cho thấy tỷ trọng dân số cận nghèo
thu nhập với ít nhất 3 mức độ thiếu hụt đã giảm
đáng kể trong giai đoạn 2016 - 2020.

Giảm nghèo rất ấn tượng với bất kể
phương pháp đo lường nào được sử
dụng
Hình 1 cho thấy tỷ lệ hộ nghèo, không phân biệt

Hình 1. Tỷ lệ nghèo theo các thước đo khác nhau (%)3
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu Khảo sát mức sống dân cư của TCTK4

Hình 2. Tình trạng nghèo năm 2014-2018 theo chuẩn nghèo 2016-2020
3. Mặc dù nghèo đa chiều không được sử dụng cho các mục đích chính sách chính thức ở Việt Nam cho đến năm 2016,
nhưng báo cáo này tính toán nó cho năm 2012 để theo dõi tiến độ trong cả thập kỷ. Hơn nữa, tỷ lệ nghèo như trong Hình
1 được tính ở cấp độ cá nhân, do đó có tính đến quy mô hộ gia đình.
4. Dữ liệu được tính toán ở Báo cáo này được thực hiện trên cùng 01 bộ số liệu Khảo sát mức sống dân cư của TCTK nhằm
đảm bảo các so sánh giữa các chỉ tiêu đo lường khác nhau. Vì vậy, có sự khác biệt với số liệu đã được công bố của Bộ
LĐTBXH tổng hợp từ báo cáo thống kê rà soát hộ nghèo của các địa phương (theo đó, tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2012
là 9,6%, năm 2016 là 8,23% và năm 2020 là 2,75%).
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Cứ 10 người thì có một người nghèo về được lấy mẫu dựa trên dữ liệu Tổng điều tra năm
thu nhập trong năm 2014, nhưng một 2019 nên không thể kết nối với các cuộc điều tra
nửa trong số họ đã thoát nghèo bền trước đó.
vững trong giai đoạn trước đại dịch
Để phân tích sự thay đổi trạng thái từ nghèo
sang không nghèo và ngược lại (hay thường
được gọi là phân tích động thái nghèo) trong
thời kỳ trước đại dịch, phần phân tích này sử
dụng dữ liệu điều tra lặp của Khảo sát Mức sống
dân cư (KSMSDC) năm 2014, 2016, và 2018, với
1.881 hộ gia đình. Vì điều tra KSMSDC năm 2020

Dựa trên chuẩn nghèo về thu nhập áp dụng
cho giai đoạn 2016-2020, Hình 2 thể hiện tình
trạng nghèo (P) hoặc không nghèo (N) của dân
số trong các năm 2014, 2016 và 20185. Người
không nghèo trong cả 3 năm được ký hiệu là
NNN. PNN là ký hiệu tình trạng hộ nghèo năm
2014 và không nghèo năm 2016, 2018.

Hình 2. Tình trạng nghèo năm 2014-2018 theo chuẩn nghèo 2016-2020
Hình 2. Tình trạng nghèo năm 2014-2018 theo chuẩn nghèo 2016-2020
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu Khảo sát mức sống dân cư của TCTK
Con số này cho thấy chỉ có một tỷ lệ nhỏ, 1,76%
tổng dân số ở trong tình trạng nghèo dai dẳng
trong ba năm điều tra 2014, 2016 và 2018. Trong
khi đó, hơn 87% tổng dân số không nghèo trong
cả 3 thời điểm này. Khoảng 11,2% số người đã
thay đổi tình trạng ít nhất một lần trong giai
đoạn 2014-2018. Năm 2014, cứ 10 người nghèo
về thu nhập thì có một người (tương đương hơn
9,2 triệu người6), trong đó 5,16% (tức hơn một
nửa số người nghèo, tương đương khoảng 4,6
triệu người) thoát nghèo một cách bền vững
(PNN), tức là không nghèo trong cả hai năm
2016 và 2018. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với tỷ
lệ tái nghèo (0,81%), tức là tái nghèo năm 2018
sau khi thoát nghèo năm 2016 (PNP).

So sánh giữa hai khu vực nông thôn và thành thị
cho thấy sự khác biệt không lớn với tỷ lệ thoát
nghèo bền vững chiếm tỷ trọng áp đảo trong các
hộ thoát nghèo năm 2016. Tuy nhiên có sự khác
biệt đáng kể giữa các nhóm dân tộc. Tỷ lệ không
nghèo của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số thấp
hơn đáng kể so với nhóm Kinh-Hoa (48,7% so
với 93,2%). Đồng thời, sự thoát nghèo của nhóm
đồng bào dân tộc thiểu số thiếu bền vững hơn
so với nhóm Kinh-Hoa: 20% nhóm đồng bào dân
tộc thiểu số thoát nghèo giai đoạn năm 2016 đã
tái nghèo vào năm 2018, trong khi đó tỷ lệ này của
nhóm Kinh-Hoa chỉ là 7,6%.

5. Nếu hộ gia đình có thu nhập bình quân dưới ngưỡng nghèo thì được coi là hộ nghèo và các thành viên hộ được coi là
người nghèo.
6. Dân số Việt Năm năm 2014 là 91,71 triệu người https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=VN)
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Cho dù đạt được những kết quả ấn tượng nhanh tức thì theo tháng hay quý.
về giảm nghèo, song tính dễ bị tổn thương
và bất bình đẳng vẫn là những thách thức Trên nền tăng chung, tỷ lệ nghèo thu nhập ở khu vực
đô thị tăng mạnh trong quý 3 năm 2021. Tỷ lệ nghèo
đáng kể
Tình trạng nghèo nhất thời về thu nhập đã tăng
đáng kể trong giai đoạn đại dịch COVID-19
Đại dịch đã gây ra cú sốc lớn về kinh tế trong giai
đoạn dài kể từ đầu năm 2020 đến nay. Tuy nhiên,
do dữ liệu KSMSDC (là bộ số liệu được sử dụng cho
việc tính toán các chỉ số về nghèo và bất bìnhđẳng)
chỉ được thực hiện hai năm một lần vào các năm
chẵn, nên chưa có số liệu chính thức về tác động
của đại dịch đến nghèo nhất thời về thu nhập
(transient income poverty) trong năm 2021.
Tuy nhiên, trong khuôn khổ Chương trình Đánh giá
nhanh tác động COVID-19 tới hộ gia đình do UNDP
và TTPTDB thực hiện (RIM 2021), Vũ Hoàng Đạt và
Phạm Minh Thái (2021) đã sử dụng kết hợp thông
tin từ hai bộ số liệu KSMSDC với Điều tra Lao động
Việc làm (ĐT LĐLV) để kết hợp những điểm mạnh
của từng bộ dữ liệu và với một số giả định để ước
lượng được thu nhập bình quân đầu người theo
quý, có tính đại diện toàn quốc, để từ đó có thể
ước lượng tình trạng nghèo theo quý ở Việt Nam
trong năm 2021 khi đất nước chịu tác động mạnh
của cú sốc kinh tế. Ước tính của nhóm tác giả này
cho thấy trong quý 3 năm 2021, vào đỉnh điểm đại
dịch ở Việt Nam, tỷ lệ nghèo nhất thời về thu nhập
đã tăng vọt lên 10,59%, từ 3,85% vào quý 1 năm
2020. Như vậy, số lượng người nghèo về thu nhập
đã tăng thêm khoảng 6,6 triệu người7. So với quý
2 năm 2021, tỷ lệ nghèo đã tăng 7,34 điểm phần
trăm trong quý 3 năm 2021, tương đương với thêm
7,16 triệu người đã gia nhập nhóm dân số nghèo.
Các chương trình giảm nghèo với danh sách hộ
nghèo cập nhật hàng năm vẫn còn gặp khó khăn
trong việc bắt kịp sự thay đổi tình trạng nghèo quá

thu nhập ở khu vực nông thôn cũng tăng đáng kể
trong quý 3 năm 2021 nhưng ở mức thấp hơn so với
khu vực đô thị. Lý do quan trọng nhất là phong tỏa
kéo dài được thực hiện tại nhiều đô thị, đặc biệt là các
đô thị lớn ở Việt Nam
Tuy có nhiều tiến bộ, song mức độ thiếu hụt
vẫn còn đáng kể ở một số chỉ tiêu
Hình 3 trình bày tỷ lệ người sống trong các hộ gia
đình từng bị thiếu hụt ở các chiều cạnh khác nhau
của nghèo đa chiều8. Tình hình đã được cải thiện ở
nhiều chỉ số, ngoại trừ giáo dục cho trẻ em, dịch vụ
chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận thông tin,
các chỉ tiêu này có dấu hiệu giảm sút nhẹ trong giai
đoạn 2016 - 2020. Khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm
sóc sức khỏe được cải thiện đáng kể nhờ chính sách
bảo hiểm y tế toàn dân được tăng cường. Điều kiện
sống, nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh,
khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ viễn thông cũng
đã được cải thiện rất nhiều. Tình trạng nhà ở không đủ
tiêu chuẩn cũng giảm dần, nhưng với tốc độ chậm
hơn. Thiếu hụt đáng kể nhất hiện nay là khả năng tiếp
cận bảo hiểm y tế và các chỉ số giáo dục người lớn.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số chỉ số không thể hoàn
hảo được. Ví dụ, chỉ số chăm sóc sức khỏe được đo
lường bằng cả tỷ lệ người bệnh không đi khám chữa
bệnh. Do đó, có thể bị đánh giá thấp tình trạng thiếu
hụt trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Trên thực tế,
khoảng cách tới các cơ sở y tế ở miền núi, vùng sâu,
vùng xa khá lớn, các dịch vụ y tế tại các bệnh viện
thường xuyên quá tải nên cản trở nhiều người bệnh
đến khám bệnh. Tình trạng quá tải là phổ biến tại hầu
hết các bệnh viện ở các tuyến, đặc biệt quá tải trầm
trọng ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh.9

7. Tổng dân số 97,58 triệu người năm 2020 theo Tổng cục Thống kê. Nguồn: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieuthong-ke/2021/01/infographic-dan-so-lao-dong-va-viec-lam-nam-2020/
8. Cần lưu ý rằng các chỉ số được tính theo cấp độ hộ gia đình, do đó mức độ thiếu thốn của một cá nhân trong hộ gia đình có
thể ảnh hưởng đến mức độ thiếu thốn của cả hộ gia đình. Ví dụ, tỷ lệ hộ gia đình thiếu bảo hiểm y tế sẽ cao hơn nhiều so với tỷ
lệ người dân không có bảo hiểm y tế vì chỉ cần một cá nhân trong hộ gia đình không có bảo hiểm y tế thì cả hộ gia đình được
coi là thiếu thốn trong chỉ tiêu này.
9. Công văn của Bộ Y tế khẳng định, so với năm 2012, tình trạng quá tải bệnh viện tuyến Trung ương 2019 đã giảm từ 58% xuống
còn 16%. Đã có 37/39 bệnh viện tuyến trung ương cam kết không để người bệnh nằm ghép từ 2 người trở lên sau 24-48 giờ
nhập viện. Tuy nhiên, tình trạng quá tải vẫn còn xuất hiện ở một số bện viện lớn tuyến trung ương và tuyến cuối, trong đó có Bệnh
viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, trung bình mỗi ngày bệnh viện
thực hiện trên 5.000 ca bệnh, trên 300 lượt cấp cứu và hơn 2.600 bệnh nhân điều trị nội trú. Kết quả thống kê của Bệnh viện Bạch
Mai - bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế cũng cho thấy, có đến 70% số bệnh nhân không cần thiết phải chuyển lên bệnh
viện hạng đặc biệt để điều trị. Nguồn: Quốc hội (2019), https://quochoi.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pFormPrint.
aspx?UrlListProcess=/content/tintuc/Lists/News&ItemID=41631
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Hình 3. Tỷ lệ người thiếu hụt theo các chiều theo nghèo đa chiều quốc gia (%)
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Giảm mạnh tỷ trọng thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên
Xét toàn bộ dân số thì có 36,1% dân số không
thiếu hụt bất kỳ chỉ số nào trong 10 chỉ số nghèo
đa chiều vào năm 2016. Tỷ lệ này tăng lên đáng
kể vào năm 2020, ở mức 58,2%. Chỉ có 27,1% dân
số thiếu hụt một chỉ số, và 9,7% dân số thiếu hụt

2 chỉ số vào năm 2020. Nhóm thiếu hụt trầm
trọng là nhóm thiếu từ 5-7 chỉ số, và nhóm này
chiếm 1,8% nào năm 2016 nhưng đến năm 2020
chỉ còn 0,6% (dưới 1%). Có 10% thiếu hụt từ 3 chỉ
số trở lên vào năm 2012, giảm xuống 6,1% năm
2016 và tiếp tục giảm xuống 3,3% vào năm 2020.
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Một phân tích cho thấy điều kiện vệ sinh đóng
góp phần lớn nhất vào chỉ số nghèo đa chiều
tổng thể (MPI)10, lên tới 21,8% vào năm 2016,
nhưng giảm xuống còn 16,3% vào năm 2020,
giống như năm 2012 (Hình 7). Vào năm 2020,
trình độ học vấn của người lớn đóng góp tới

18,9% vào MPI tổng thể, và tiếp cận nhà tiêu hợp
vệ sinh đóng góp cao thứ hai, lên tới 16%. Các
khía cạnh tiếp cận dịch vụ y tế, sử dụng dịch vụ
viễn thông và tình trạng đi học của trẻ em có
mức độ đóng góp thấp nhất vào MPI vào năm
2020.

Hình 7. Đóng góp của các chỉ số vào chỉ số nghèo đa chiều tổng thể (MPI)
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Nghèo đa chiều khác nhau đáng kể giữa các
nhóm dân cư
Tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm trên diện rộng
nhưng vẫn còn cao ở một số nhóm đồng bào
dân tộc thiểu số theo như dữ liệu khảo sát
Hình 8 cho thấy tỷ lệ nghèo đa chiều đã giảm
ở tất cả các nhóm dân tộc từ năm 2012 đến
năm 2020. Đáng chú ý, dân tộc Tày làm rất tốt,
với nghèo đa chiều giảm từ 27,5% năm 2012

xuống còn ở mức thấp 1,6% vào năm 2020. Các
nhóm đồng bào dân tộc thiểu số Nùng, Mường
và Thái cũng có kết quả tốt, với tỷ lệ nghèo đa
chiều giảm xuống một con số vào năm 2020. Cứ
1 trong 5 người đồng bào dân tộc Khmer, Dao
và các đồng bào dân tộc thiểu số khác là người
nghèo đa chiều trong năm 2020. Tỷ lệ nghèo đa
chiều của dân tộc H›mông vẫn ở mức cao 45,1%
vào năm 2020, mặc dù đã giảm đáng kể trong
giai đoạn 2012-2020.

10. Tỷ lệ điều chỉnh theo đầu người (M0), hay còn gọi là chỉ số nghèo đa chiều tổng thể phản ánh cả tỷ lệ nghèo H (tỷ lệ
phần trăm dân số nghèo đa chiều) và mức độ nghèo A (tỷ lệ thiếu thốn trung bình mà mỗi người hoặc hộ gia đình phải
gánh chịu): MPI = H x A.
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Hình 8. Tỷ lệ nghèo đa chiều của một số nhóm đồng bào dân tộc
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Hình 9 cho thấy số lượng các chỉ số thiếu hụt
giảm từ 1,5 năm 2012 xuống 1,1 năm 2016 và chỉ
còn 0,6 vào năm 2020. Cường độ thiếu hụt giảm
ở tất cả các dân tộc các nhóm. Năm 2020, điểm

số thiếu hụt còn ở mức cao đối với của người
H’Mông, tiếp theo là người Dao, người Khmer và
các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số khác.

Hình 9. Chỉ số thiếu hụt theo nhóm dân tộc
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Hình 10 cho thấy cường độ thiếu hụt (đo bằng
điểm số thiếu hụt trung bình) của các hộ gia
đình trong nghèo đa chiều và chỉ số nghèo đa
chiều (MPI). Mức độ thiếu thốn của người nghèo
không khác nhau nhiều giữa các nhóm dân tộc.
Dân tộc H’Mông có điểm số thiếu hụt cao nhất
trong giai đoạn 2012-2020.

MPI của các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số
giảm đáng kể trong giai đoạn 2012-2020, trong
đó đồng bào dân tộc thiểu số H’Mông, Thái và
Dao có mức giảm đáng kể nhất. Năm 2020, MPI
thấp nhất đối với đồng bào dân tộc Tày, tiếp theo
là đồng bào Kinh, Mường, Nùng và Thái. MPI cao
nhất là ở đồng bào H’Mông, tiếp theo là người
Dao, các nhóm nhỏ khác và người Khmer.
BÁO CÁO NGHÈO ĐA CHIỀU VIỆT NAM
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thấp nhất là vùng Đông Nam Bộ.
Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long có
tốc độ giảm nghèo đa chiều chậm nhất từ năm

2012 đến năm 2016 nhưng đã được cải thiện ấn
tượng vào năm 2020, tương tự như Trung du và
miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ.

ở khu vực miền núi như ở miền núi phía Bắc
và Tây Nguyên
So sánh giữa các vùng địa lý cho thấy, trong giai
đoạn 2012-2020, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm ở cả
các vùng địa lý, nhưng với tỷ lệ khác nhau. Tỷ lệ

Hình
11.11.Tỷ
theovùng
vùngđịa
địalýlý
(%)
Hình
Tỷlệ
lệnghèo
nghèo đa
đa chiều
chiều theo
(%)
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
-

21.9
9.0

4.02.7

Thành thị

31.8

31.1

14.1

5.4

18.5
7.6

4.9
1.70.3

26.7

26.4

16.3

8.2

2.6

9.2

13.0

5.64.8

10

19.2
7.9

Nông thôn Đồng bằng Trung du và Bắc Trung Tây Nguyên Đông Nam Đồng bằng
sông Hồng miền núi Bộ và miền
Bộ
sông Cửu
phía Bắc
Trung
Long
2012

2016

2020

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu Khảo sát mức sống dân cư của TCTK

Hình 12. Khung phân tích

16

THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO MỌI CHIỀU CẠNH VÀ MỌI NƠI Ở VIỆT NAM

PHẦN 2: CÁC KÊNH GIẢM NGHÈO ĐA
CHIỀU NHANH VÀ BỀN VỮNG
2.1. KHUNG PHÂN TÍCH

•

Kênh I: Thúc đẩy việc làm có năng suất cho
mọi người

Báo cáo này sử dụng một khung phân tích đơn
giản để phân tích các kênh (hay còn có thể được
gọi là các trụ cột) mà thể chế và chính sách tác
động đến để thông qua đó đạt được mục tiêu
giảm nghèo đa chiều (Hình 12). Khung phân tích
này đưa ra 3 kênh (hay trụ cột), đó là:

•

Kênh II: Tăng cường năng lực thông qua tiếp
cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt dịch
vụ y tế, giáo dục và thông tin

•

Kênh III: Tăng cường sức chống chịu trước cú
sốc thông qua mở rộng và củng cố hệ thống
an sinh xã hội

Hình 12. Khung phân tích
FEEDBACK MECHANISM
MỤC TIÊU

GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU

KÊNH TÁC ĐỘNG

TRỤ CỘT II
TRỤ CỘT I
Thúc đẩy việc
làm có năng
suất cho mọi
người

Nâng cao
năng lực
thông qua cải
thiện việc
cung cấp các
dịch vụ xã hội

TRỤ CỘT III
Nâng cao khả
năng chống
chịu thông qua
mở rộng và
tăng cường hệ
thống an sinh
xã hội

CƠ CHẾ PHẢN HỒI

BỐI CẢNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở khắp mọi nơi

Các thể chế, chính sách thúc đẩy giảm nghèo đa chiều

Nguồn: Do nhóm tác giả xây dựng dựa theo Khung phân tích của Báo cáo phát triển con người
Việt Nam năm 2015
Việc làm có năng suất và việc làm tử tế (decent
work) là mục tiêu quan trọng trong Chương trình
nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững của Liên
hiệp quốc cũng như của Việt Nam, được thể hiện
thông qua Mục tiêu phát triển bền vững thứ 8
(SDG 8) là đảm bảo “công việc tử tế, việc làm có
năng suất và đầy đủ cho mọi người”. Việc làm có
năng suất được Tổ chức lao động quốc tế (ILO)
định nghĩa là “việc làm mang lại đủ thu nhập từ
công sức lao động đã bỏ ra để người lao động
và những người phụ thuộc của họ có mức tiêu

dùng cao hơn mức chuẩn nghèo” (ILO, 2012b,
trang 3). Tạo việc làm có năng suất là kênh quan
trọng nhất thúc đẩy giảm nghèo bền vững.
Việc tạo ra việc làm có năng suất tương tác với hai
kênh khác là cung cấp dịch vụ xã hội và an sinh
xã hội. Ví dụ như việc làm có năng suất (Kênh 1)
giúp người thu nhập có thu nhập tốt, từ đó có
thể đầu tư vào giáo dục của con cái hay chăm
sóc sức mọi người trong gia đình (Kênh 2). Hay
theo chiều ngược lại, khi người dân được chăm

BÁO CÁO NGHÈO ĐA CHIỀU VIỆT NAM
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sóc tốt về y tế và giáo dục thì sẽ giúp những
người trong độ tuổi lao động nâng cao khả
năng nắm bắt cơ hội về việc làm có năng suất
do mở cửa hội nhập cũng như các cải cách kinh
tế mang lại. Hay việc làm có năng suất (Kênh 1)
cũng giúp người lao động có đủ thu nhập để
dành dụm tiết kiệm, qua đó nâng cao khả năng
chống chịu trước cú sốc (Kênh 3) và theo chiều
ngược lại. Khi khả năng chống chịu của nền kinh
tế nói chung và của người dân được nâng cao,
những người lao động có thể nhận những công
việc hay các hoạt động kinh doanh có lợi suất
cao hơn song rủi ro cũng cao hơn do yên tâm
có được những bệ đỡ hay bộ đệm kinh tế, tài
chính đáng tin cậy hỗ trợ. Do vậy nên trong Hình
12, các mối quan hệ giữa ba kênh này được trình
bày bằng các mũi tên hai chiều.
Từ góc độ giảm nghèo bền vững trong dài hạn,
mối quan hệ này còn có thể được phân tích
thông qua lăng kính của sự phát triển theo vòng

đời. Theo UNDP (2019a), bất bình đẳng trong các
lĩnh vực phát triển chính của con người có mối
liên hệ với nhau và có thể tồn tại dai dẳng từ thế
hệ này sang thế hệ khác (xem Hình 13). Nhiều
khía cạnh của kết quả phát triển của trẻ em có
thể được chuyển sang các giai đoạn khác của
vòng đời, nơi chúng ảnh hưởng đến khả năng
tạo thu nhập của người lớn. Bất bình đẳng giữa
các thế hệ gia tăng nếu tính dịch chuyển giữa
các nhóm xã hội bị giảm đi do hạn chế tiếp cận
giáo dục đối với các nhóm kinh tế xã hội thấp
hơn. Con cái của các bậc cha mẹ, đặc biệt là các
bà mẹ, có hoàn cảnh kinh tế và trình độ học vấn
thấp hơn sẽ ít có khả năng hoàn thành chương
trình giáo dục trung học hoặc cao hơn, làm giảm
triển vọng thu nhập của chính bản thân và của
con cái họ sau này. Cải thiện sức khỏe trẻ em và
một loạt các chỉ số xã hội khác có quan hệ chặt
chẽ gắn liền với trình độ học vấn của các bà mẹ
(xem Phần 2.3.1 dưới đây).

Hình 13. Bất bình đẳng trong phát triển con người có thể tồn tại trong suốt vòng đời

Nguồn: UNDP (2019), “Báo cáo Phát triển Con người Toàn cầu 2019”
Điều này cho thấy có sự tương tác cao giữa các
kênh của giảm nghèo đa chiều một cách bền
vững: việc làm có năng suất là yếu tố quan trọng
giúp cải thiện hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia
đình, qua đó giúp cải thiện các chiều cạnh phi
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thu nhập (giáo dục, y tế…). Đến lượt mình, cải
thiện về giáo dục và y tế giúp nâng cao năng
lực của các cá nhân trong gia đình, giúp những
người trong độ tuổi lao động cải thiện khả năng
có được việc làm có năng suất. Dữ liệu của nhiều
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nước trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã cho
thấy bằng chứng về những điều này.
Cần lưu ý rằng giáo dục và chăm sóc sức khoẻ
vừa là các chiều cạnh của phúc lợi của người
dân, vừa là công cụ chính sách để đạt được sự
phát triển nhanh, bền vững và công bằng. Nói
cách khác, trong khung nghèo đa chiều này,
với góc nhìn vòng đời và sự lưu truyền của tình
trạng nghèo qua các thế hệ, trình độ học vấn
cao hơn và sức khỏe tốt hơn vừa là kết quả của
sự phát triển, vừa là phương tiện để đạt được các
kết quả khác.
Tăng trưởng nói chung và giảm nghèo nói
riêng diễn ra trong bối cảnh toàn cầu và trong
nước đang thay đổi. Bối cảnh ảnh hưởng đến
cả các kết quả cũng như các công cụ thể chế

và chính sách. Ví dụ, những thay đổi trong quan
hệ thương mại quốc tế, hoặc bối cảnh của đại
dịch CODIV-19, tác động đáng kể đến kết quả.
Hoặc việc Việt Nam ký kết các hiệp định thương
mại thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP TPP) hay
Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu –
Việt Nam (EV FTA) cũng tạo ra những ràng buộc
đối với việc xây dựng thể chế và chính sách, ví dụ
như việc nâng cao các chuẩn mực về lao động
hay về môi trường đòi hỏi phải có những sửa
đổi luật hay qui định phù hợp. Trong Hình 12,
các mối quan hệ này được minh họa bằng các
mũi tên 1 chiều. Hơn nữa, kết quả giảm nghèo
còn ảnh hưởng đến thể chế, chính sách thông
qua cơ chế phản hồi, đòi hỏi phải có những điều
chỉnh phù hợp. Trong hình này, mối quan hệ này
cũng được biểu diễn bằng mũi tên 1 chiều.

Hộp 1. Các động lực của việc làm có năng suất: Kinh nghiệm quốc tế
Cách quan trọng nhất để giảm nghèo là
tăng việc làm có năng suất. Do đó, điều quan
trọng là phải học hỏi kinh nghiệm quốc tế
về chiến lược và chính sách thúc đẩy cơ hội
việc làm có năng suất hơn và đặc biệt là tăng
cường khả năng cho hộ nghèo tiếp cận được
những cơ hội này.
Tăng trưởng kinh tế đóng vai trò quan
trọng đối với sự mở rộng của việc làm có
năng suất và giảm nghèo
Tuy mối quan hệ này không phải là tuyến
tính, nhưng tăng trưởng rõ ràng đóng vai trò
hết sức quan trọng đối với việc làm. Nghèo
đói đã giảm ở các nước đang phát triển, phần
lớn thông qua việc làm. Tỷ lệ dân số của thế
giới đang phát triển sống với mức dưới 1,25
đô la Mỹ một ngày (tính theo sức mua tương
đương, hoặc PPP) đã giảm từ 52% năm 1981
xuống 22% năm 2008, hoặc từ 1,94 tỷ xuống
1,29 tỷ người (Chen và Ravallion, 2010). Mức
giảm này là kết quả của nhiều yếu tố, nhưng
việc tạo ra hàng triệu việc làm mới với năng
suất cao hơn diễn ra ở châu Á cũng như ở
nhiều nước đang phát triển khác là động lực
chính (NHTG, 2011).

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đóng vai trò
quan trọng đối với việc làm có năng suất
và giảm nghèo
Ở các nước đang phát triển, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế từ các hoạt động nông nghiệp
sang các hoạt động phi nông nghiệp đóng
vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy
việc làm có năng suất. Nghiên cứu về vai trò
của khu vực phi nông nghiệp phi chính thức
(non-farm informal sector) đối với việc làm ở
các nước thuộc khu vực cận sa mạc Sahara
ở châu Phi, Adams và các cộng sự (2013) đã
chỉ ra rằng (i) thu nhập trung bình của những
người làm việc trong khu vực phi nông
nghiệp phi chính thức thấp hơn thu nhập của
những người làm việc trong khu vực chính
thức nhưng cao hơn thu nhập trong lĩnh vực
nông nghiệp; (ii) việc làm trong khu vực phi
nông nghiệp phi chính thức có mối liên hệ
với giảm nghèo. Nói cách khác, ở nhiều nước
đang phát triển, nơi tỷ trọng việc làm chính
thức còn hạn chế, khu vực phi nông nghiệp
phi chính thức là nơi tạo ra nhiều việc làm có
năng suất nhất nên cần tiếp tục tháo gỡ các
cản trở đối với khu vực này.
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Toàn cầu hóa là động lực quan trọng thúc
đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và cơ cấu việc làm

ra việc làm có chất lượng cho người nghèo
(UNCTAD, 2011).

Ở trên thế giới, toàn cầu hóa thúc đẩy chuyển
dịch cơ cấu kinh tế ở các quốc gia để phù hợp
với lợi thế so sánh trong phân công lao động
trên phạm vi toàn thế giới. Quá trình này đã
mang lại những cải thiện đáng kể về hiệu
quả, qua đó giúp tăng năng suất lao động
nói chung và tỷ trọng việc làm có năng suất
trong tổng việc làm nói riêng. Một số nước
đang phát triển đã cố gắng thu hẹp khoảng
cách năng suất với các nước công nghiệp chỉ
trong vài thập kỷ (ILO, 2009).

Bên cạnh tác động trực tiếp giúp nhiều người
lao động nghèo có được việc làm có năng
suất để thoát nghèo, công nghệ và đổi mới
sáng tạo nói chung và công nghệ số nói
riêng giúp nhiều lao động, đặc biệt những
người có kỹ năng gia nhập tầng lớp trung
lưu. Tại các nước đang phát triển, tầng lớp
trung lưu có vai trò quan trọng cho sự thịnh
vượng của quốc gia thông qua đóng góp
vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và ổn
định xã hội (Banerjee và Dufflo, 2007). Thực
vậy, các bằng chứng thực nghiệm cho thấy
tại các nước đang phát triển, tầng lớp trung
lưu càng lớn thì tốc độ giảm nghèo càng
nhanh (ADB, 2010).

Sự phát triển của các chuỗi giá trị toàn cầu
(GVC) có tác động lớn đến việc làm ở các
quốc gia tham gia
Thông qua hiệu ứng thúc đẩy tăng thu nhập
và việc làm, việc các doanh nghiệp nói riêng
và các quốc gia nói chung tham gia vào các
GVC giúp giảm nghèo thông qua tạo việc
làm có năng suất. Nhìn chung tác động lên
tăng trưởng và giảm nghèo từ GVC cũng lớn
hơn so với thương mại truyền thống. Ví dụ
như ở Mexico và Việt Nam, các khu vực có sự
tham gia của GVC nhiều hơn cũng có tỷ lệ
giảm nghèo nhiều hơn (NHTG, 2020).
Tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo có
tác động ngày càng mạnh mẽ đến cơ cấu
việc làm và năng suất của người lao động
Trong những năm gần đây, người ta ngày
càng chú ý đến các khái niệm đổi mới sáng
tạo mang tính bao trùm hoặc vì người nghèo
- những hình thức đổi mới đóng góp một
cách quan trọng vào việc xóa đói nghèo và
hướng tới nhu cầu của người nghèo. Một
nhánh của các nghiên cứu là về phần đáy của
kim tự tháp (Prahalad, 2006), tập trung vào
việc phát triển các sản phẩm mới phục vụ
nhu cầu của hàng tỷ người là những người
nghèo ‚ở đáy kim tự tháp‘. Nhánh nghiên
cứu thứ hai tập trung chủ yếu vào các hoạt
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giúp tạo
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Các cú sốc kinh tế tác động tiêu cực đến
việc làm nói chung và việc làm có năng
suất nói riêng
Việc làm dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc
kinh tế, các cuộc khủng hoảng ngắn hạn có
thể quét sạch các kết quả về giảm nghèo và
tiến bộ xã hội đạt được trong nhiều năm.
Năm 1995, một cuộc khủng hoảng tài chính
ở Mexico đã nhấn chìm phần lớn châu Mỹ
Latinh cũng như các quốc gia mới nổi khác.
Năm 1997, một cuộc tấn công đầu cơ vào
tiền tệ của Thái Lan đã ảnh hưởng nghiêm
trọng đến nền kinh tế của Indonesia, Malaysia
và Hàn Quốc. Năm 2007, giá lương thực tăng
đáng báo động gây ra các vấn đề về cung
cấp lương thực và lạm phát, làm gia tăng
nghèo đói và giảm lương thực tế ở các nước
đang phát triển (Ivanic và Martin, 2008). Năm
2008, sự bùng nổ của bong bóng giá tài sản
và sự sụp đổ của các tổ chức tài chính ở Hoa
Kỳ và một số nước châu Âu đã khởi xướng
một cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới,
năm 2011 vẫn chưa trở lại mức trước khủng
hoảng (ILO, 2012a).
Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả từ nhiều
nguồn tư liệu khác nhau
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2.2. VIỆC LÀM CÓ NĂNG SUẤT Ở
VIỆT NAM TRONG THẬP KỶ QUA

là công việc mang lại “việc làm mang lại đủ thu
nhập từ công sức lao động đã bỏ ra để người
lao động và những người phụ thuộc của họ có
mức tiêu dùng cao hơn mức chuẩn nghèo” (ILO,
Tuy không có việc làm hay thiếu việc làm là
2012b, trang 3). Việc làm có năng suất và công
những nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến
việc tử tế được nêu trong SDG 8 về việc cung
tình trạng nghèo, song thực tế ở trên thế giới,
cấp “việc làm đầy đủ và có năng suất cũng như
đặc biệt là tại các nước đang phát triển cho
công việc tử tế cho tất cả mọi người”. Đây có lẽ
Hình 13.
Bất bình
trong
thấy có không
ít người
tuy đẳng
có việc
làmphát
songtriển
vẫn con người có thể tồn tại trong suốt vòng đời
là kênh quan trọng nhất, đặc biệt là ở các nước
nghèo. Thực tế này dẫn đến khái niệm về người
đang phát triển, thông qua đó các công cụ thể
nghèo đang làm việc, hay người lao động nghèo
chế và chính sách cần tác động nhằm đạt được
(working poor). Ngược lại với người lao động
giảm nghèo đa chiều.
nghèo, việc làm có năng suất được định nghĩa

Hộp 2. Ngưỡng thu nhập cho việc làm nông thôn và 2.065.000 đồng / người / tháng
ở thành thị 11. Trên cơ sở đó, người lao động
có năng suất

được coi là có việc làm có năng suất nếu có
thu nhập tiền lương ở hai khu vực này cao
hơn ngưỡng tương ứng, hoặc nếu không,
được coi là có việc làm kém năng suất hoặc là
người lao động nghèo theo nghĩa phổ biến
hơn (Hình 14).

Mặc dù ILO đưa ra định nghĩa về việc làm có
năng suất có liên quan đến chuẩn nghèo,
nhưng lại không chỉ rõ cách xác định. Trong
báo cáo này, chuẩn nghèo đáp ứng mức
sống tối thiểu sẽ được sử dụng để phân tích
và tính toán. Bộ LĐTBXH đề xuất mức sống
tối thiểu 1.586.000 đồng / người / tháng ở
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)

11. Nguồn: http://giamngheo.sldtbxh.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=294&NewsViews=3099
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Việc làm có năng suất gia tăng nhanh trong
thập niên vừa qua
Tỷ trọng việc làm có năng suất trong tổng số lao
động làm công ăn lương ở Việt Nam12 tăng nhanh
trong thập kỷ trước. Tỷ lệ này tăng từ 65,2% năm
2010 lên 80,2% năm 2014 và gần 90,7% năm 2020
(Hình 15). Sự gia tăng hơn gấp đôi về con số tuyệt
đối, từ khoảng 11 triệu lao động làm công ăn
lương có việc làm có năng suất trong năm 2010

lên 23,5 triệu vào năm 2020. Đằng sau sự mở rộng
nhanh chóng của việc làm có năng suất là sự gia
tăng đáng kể trong thu nhập thực tế hàng tháng
(thu nhập danh nghĩa được điều chỉnh về mức
giá tháng 1 năm 2010) của lao động làm công ăn
lương giai đoạn 2010-2020. Mức này đã tăng hơn
1,5 lần, từ khoảng 2,4 triệu đồng năm 2010 lên
khoảng 3,8 triệu đồng năm 2020.

Hình15.
15. Tỷ
Tỷlệlệviệc
việclàm
làmcócónăng
năngsuất
suấttrong
trongtổng
tổn số
Hình
sốlao
laođộng
độnglàm
làmcông
côngănănlương
lương(%)
(%)và
vàthu
thu
nhập
thực
tế
(triệu
đồng)
(2010-2020)
nhập thực tế (triệu đồng) (2010-2020)
100
90
Hình8015.
70
60
50
100
40
90
30
80
20
70
10
60
0
50
40
30
20
10
		
0

3,768

3,547

4,000
3,500

3,300
Tỷ lệ việc làm có năng suất trong tổn số lao
động làm công ăn lương (%) và thu
3,000
2,964
2,787
nhập thực tế (triệu đồng) (2010-2020)
2,409

65.23

2010

2,409

65.23

80.24

76.26
2,787

2,000
4,000
3,768 1,500
3,547
3,500
3,300
1,000
3,000
500
2,500
2,000
2016
2018
2020
90.55
90.65
87.54
1,500
Thu nhập thực tế (nghìn đồng)
1,000
90.55

87.54
2,964

2012
2014
80.24
76.26
Việc làm có năng suất (%)

2,500

90.65

500

Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)

12. Vì dữ liệu thu nhập của những người không làm công ăn lương không có sẵn trong ĐT LĐVL cho đến gần đây, nên
không thể ước tính tỷ lệ người lao động không làm công ăn lương có việc làm có năng suất.
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Hộp 3. Gánh nặng việc nhà là rào cản
đối với việc tự do lựa chọn nắm bắt cơ
hội tham gia thị trường lao động
Mục tiêu phát triển bền vững 5.4 (SDG 5.4)
đòi hỏi “ghi nhận và đánh giá những công
việc gia đình và chăm sóc không lương
thông qua việc cung cấp các dịch vụ công,
cơ sở hạ tầng, các chính sách bảo trợ xã hội
và thúc đẩy chia sẻ trách nhiệm chung trong
gia đình cũng như quốc gia”. Tuy nhiên ở Việt
Nam, khoảng cách giới thể hiện rõ rệt trong
việc tham gia vào những công việc gia đình
và chăm sóc không lương (hay gọi là việc nhà
không được trả công) và việc làm được trả
lương. Phân tích số liệu ĐT LĐVL năm 20192020 của TCTK cho thấy thời gian cho việc
làm được trả lương của nữ chỉ bằng 76,3%
của nam giới. Trong khi đó, nam giới chỉ dành
19% tổng thời gian làm việc cho việc nhà
không được trả công, thấp hơn nhiều so với
nữ giới (có tỷ lệ lên tới 35,7%). Hơn nữa, kiểm
soát các đặc điểm cá nhân (ví dụ: tuổi, tình
trạng hôn nhân, dân tộc, học vấn, thành thị /
nông thôn, vùng địa lý, khu vực kinh tế, việc
làm chính thức/phi chính thức, v.v.), phân tích
kinh tế lượng cho thấy nam giới dành ít thời
gian hơn cho công việc gia đình, 8,35 giờ mỗi
tuần so với nữ giới.
Một nghiên cứu gần đây (TTPTDB, 2021) cho

thấy gánh nặng của việc nhà không được trả
công là một rào cản đáng kể khiến phụ nữ
không tìm được việc làm phù hợp. Một trong
những lý do là liên quan đến các chuẩn mực
xã hội. Cứ bảy trong mỗi mười người được hỏi
tin rằng việc nhà không được trả công như
dọn dẹp nhà cửa, giặt là, mua sắm, nấu ăn v.v.
là công việc của phụ nữ. Ngoài ra, 66,6% cho
rằng việc chăm sóc trẻ em và người bệnh là
công việc phù hợp với phụ nữ và 68,6% cho
rằng phụ nữ nên làm những việc này.
Hơn nữa, nghiên cứu này chỉ ra rằng trình
độ học vấn càng thấp, càng có xu hướng
cho rằng trách nhiệm việc nhà là của phụ
nữ. Nghiên cứu này cho thấy ở nhóm đồng
bào dân tộc thiểu số, 82,5% chủ hộ gia đình
không đi học, hay 80% có trình độ từ cấp 1
trở xuống cho rằng việc nhà phù hợp với nữ
giới. Tỷ lệ này giảm xuống 58,9% với chủ hộ
gia đình có trình độ cấp 2. Tỷ lệ này ở nhóm
chủ hộ gia đình có trình độ từ cấp 3 trở lên
chỉ còn 54,1%. Phản hồi về lý do không đi làm
hoặc không tìm việc làm mới do gánh nặng
việc nhà có sự khác biệt giữa việc có đi học,
không đi học và càng đi học lên cao. Càng có
trình độ học vấn thấp, các lý do không đi làm
hoặc không tìm việc mới càng không đến từ
các yếu tố thị trường, mà càng chủ yếu do
gánh nặng việc nhà.

Nguồn: TTPTDB (2021) “Việc nhà không được trả công đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở
Việt Nam năm 2020”

Việc làm có năng suất có xu hướng tăng theo
trình độ giáo dục
Hình 17 cho thấy một xu hướng khá rõ ràng là
việc làm có năng suất tăng lên khi có trình độ
học vấn cao hơn. Tuy nhiên, từ năm 2016 trở lại
đây, sự chênh lệch giữa các nhóm trình độ THCS,
THPT và ở bậc học cao hơn được thu hẹp đáng

kể. Hơn nữa, tỷ lệ việc làm có năng suất của lao
động làm công ăn lương có trình độ đại học trở
lên tương đối ổn định ở mức cao, trên 95% kể từ
năm 2014.
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Hình 17. Tỷ lệ việc làm có năng suất theo trình độ giáo dục (%)
Hình 17. Tỷ lệ việc làm có năng suất theo trình độ giáo dục (%)
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95.4

80.8

69.2

53.4

2014

Tiểu học

THCS

Nguồn:
Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
		

Sự khác biệt về việc làm có năng suất giữa
các ngành và vùng miền có xu hướng thu hẹp
đáng kể
Việc làm có năng suất cũng rất khác nhau giữa
các ngành (Hình 18). Tỷ trọng việc làm có năng
suất trong tổng số lao động làm công ăn lương
có mức thấp nhất trong ngành nông nghiệp và
cao nhất trong ngành khai khoáng. Tuy nhiên, sự
khác biệt này đã được thu hẹp đáng kể trong giai
đoạn 2010-2020. Tỷ trọng này tăng nhanh nhất
trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, từ
61,7% năm 2010 lên 95% năm 2020, phản ánh
sự bùng nổ của ngành này trong thập kỷ qua với
sự gia tăng đáng kể trong đầu tư nước ngoài và
xuất khẩu, qua đó giúp doanh nghiệp và người
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THPT

87.8

2016

96.4

Cao đẳng

75.5

ĐH trở lên

91.3

97.0

2018

80.5

90.7

95.3

2020

Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
lao động tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá
trị toàn cầu. Tỷ lệ lao động làm công ăn lương
trong khu vực nông nghiệp cũng tăng đáng kể,
từ 46,1% năm 2010 lên 73,8% năm 2020, nhờ sự
tăng trưởng năng suất của khu vực này trong
thập kỷ qua. Khi các điều kiện thị trường lao
động thắt chặt, khu vực nông nghiệp sẽ tạo ra
nhiều việc làm có năng suất hơn khi ngành này
được cơ giới hóa và chuyển đổi sang các mặt
hàng nông sản có giá trị gia tăng cao hơn. Tăng
trưởng nhanh về năng suất trong sản xuất công
nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ giúp thúc
đẩy tăng trưởng năng suất trong nông nghiệp,
thu hẹp khoảng cách năng suất giữa các ngành
về lâu dài.
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19.suất
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làmngành
năng suất
vùng, 2010-2020
Hình 18. Tỷ lệ việc làm cóHình
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kinhtheo
tế, 2010-2020
(%) (%)
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Tây Nguyên

ÐNB

2018

ÐB s. Cử u Long
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)

Với xu hướng tương tự, việc làm có năng suất xuất khẩu. Ngược lại, Tây Nguyên và đồng bằng
được phân bổ không đồng đều giữa các vùng sông Cửu Long là những vùng có tỷ lệ lao động
Nguồn:
Phạm
TháiĐông
và VũNam
Hoàng
(2021) có năng suất thấp nhất. Tuy nhiên, chênh lệch
địa
lý. Hình
19 Minh
cho thấy
Bộ Đạt
và đồng
bằng sông Hồng có tỷ lệ lao động làm công về tỷ trọng việc làm có năng suất giữa các vùng
ăn lương cao nhất. Sở dĩ như vậy vì đây cũng trong giai đoạn 2010-2020 có xu hướng thu hẹp
là những vùng kinh tế phát triển nhất cả nước do các vùng kém phát triển hơn cũng tham gia
và sự tập trung cao nhất của việc sản xuất hàng đầy đủ vào quá trình tăng trưởng.
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Hình 19. Việc làm
năng
2010-2020
(%)2010-2020 (%)
Hình
19.suất
Việctheo
làm vùng,
năng suất
theo vùng,
100.0
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Nguồn:
Phạm
Minh kể
Thái
Hoàng
Đạtchính
(2021)
10.0
thức, nhưng khoảng cách có xu hướng thu
hẹp lại -

93.9

94.7

92.2

Tây Nguyên

ÐNB

85.9

2018

2020

ÐB s. C? u Long

85.7

94.4

91.3

94.4

79.6
2016

93.5

95.6

95.6

84.0

78.4
Nguồn:
Phạm
Minh
70.2 Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
67.8
64.4

60.6
50.1

(không có bảo hiểm xã hội) là đáng kể nhưng
có xu hướng thu hẹp trong giai đoạn 2010-2020.
Cụ thể, lao động chính thức có tỷ trọng việc làm
có năng suất cao hơn so với lao động phi chính
TD MNPB
ĐB s. Hồng
BTB và DH
Tây Nguyên
ĐB s. Cửu Long
thức.
Khoảng cách ĐNB
có xu hướng
giảm đáng kể
Khoảng cách về việc làm có năng suất giữa lao
2010
2012
2014 trong
2016 thập
2018kỷ qua,
2020 từ 22,8 điểm % năm 2010
động làm công ăn lương chính thức (có bảo
xuống 11 điểm % năm 2020 (Hình 20).
hiểm xã hội) và lao động làm thuê phi chính thức
Hình20.
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu ĐT LĐVL của TCTK
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
Có việc làm có năng suất vẫn là một thách
thức lớn đối với người lao động từ một số
nhóm đồng bào dân tộc thiểu số
Do hạn chế về số liệu nên chỉ có thể thực hiện
được phân tích về việc làm có năng suất ở các
nhóm dân tộc thiểu số trong năm 2020 thay vì
đánh giá được cho cả thập niên vừa qua. Hình
21 cho thấy lao động làm thuê thuộc nhóm dân

tộc Kinh có tỷ lệ việc làm có năng suất cao nhất ở
mức 91,3% còn lao động thuộc nhóm đồng bào
dân tộc thiểu số ở Tây nguyên có tỷ lệ này thấp
nhất ở mức 65,4%. Lao động thuộc các nhóm
dân tộc thiểu số còn lại có tỷ lệ việc làm có năng
suất xấp xỉ tỷ lệ này ở nhóm lao động thuộc dân
tộc Kinh.

Hình21.
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Hình 22. Người lao động làm côngNguồn:
ăn lương
có Minh
việc làm
suất,Đạt
thay
đổi

Tỷ lệ lao động làm công ăn lương có VLNS trong tổng số lao động
(%)

Q3.2021

Q2.2021

Q1.2021

Q3.2020

Q2.2020

Q1.2020

Q3.2019

Q2.2019

Q1.2019

Q3.2018

Dữ
liệu của ĐT LĐVL cho thấy những gián đoạn,
100.0
đứt gãy như vậy đã
làm
giảm mạnh số lượng lao
94.294.4
92.7
95.0
91.8 92.391.1
91.5
động làm
công
ăn
lương
và
tỷ lệ lao động
90.2
89.6 làm
89.2
90.0
86.2
công
ăn lương có việc làm có
năng suất trong
giai85.0
đoạn 2020-2021. Cụ thể, tốc độ tăng
việc
81.2
làm
có năng suất giảm đáng kể trong giai đoạn
80.0
2018-2020,
chỉ còn 0,1 điểm %, thấp hơn nhiều
75.0
so với tốc độ tăng của giai đoạn 2016-2018 là
70.0
hơn
3 điểm %. Dữ liệu hàng quý cho giai đoạn
2018-2021 cho thấy xu hướng này rõ ràng hơn.
Hình 22 (đồ thị bên trái) cho thấy tỷ lệ lao động
có việc làm có năng suất giảm 12,3% trong quý
Q2.2018

TrongQ2/21
hai năm
2020-2021,
đại dịch COVID-19
so với
Q2/20
10.1 đã
đã gâyQ1/21
ra một
cú
sốc
lớn
cho
nền
kinh
tế
toàn
so với Q1/20
-2.6
cầu nói
chung
và
nền
kinh
tế
Việt
Nam
nói
riêng.
Q3/20 so với Q3/19
-3.1
Kết quả là tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng hàng
Q2/20 so với Q2/19
-12.3
năm giảm mạnh xuống 2,9% vào năm 2020 và
so với2021.
Q1/19Đặc biệt, lần đầu 2.7
2,58%Q1/20
vào năm
tiên kể từ
với Q3/18
khi ViệtQ3/19
Namsobáo
cáo tăng trưởng GDP hàng13.8
quý,
trong Q2/19
quý 3sonăm
2021, GDP đã giảm 6,17% theo
với Q2/18
14.8
cùng Q1/19
kỳ năm
ngoái.
Nguyên
nhân
chính
của
so với Q1/18
11.3 sự
sụt giảm là do gián đoạn, đứt gãy các hoạt động
-30.0-20.0-10.0 - 10.0 20.0
kinh tế do các đợt giãn cách xã hội kéo dài và lan
rộng được áp dụng từ tháng 4 đến tháng 9 năm

2021 tại các trung tâm kinh tế lớn của đất nước
như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Q1.2018

theo quý (%)
Mặc dù có tiến bộ ấn tượng, việc làm có năng
suất rất dễ bị tổn thương trước các cú sốc kinh
tế lớnQ3/21 so với Q3/20 -18.5
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2 năm 2020 và 18,5% trong quý 3 năm 2021. Đồ
thị bên phải cho thấy tỷ lệ việc làm có năng suất

giảm đáng kể xuống lần lượt là 86,2% và 81,2%
trong hai quý này.

Hình
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Hơn nữa, tác động của đại dịch không đồng đều
giữa các nhóm lao động làm công ăn lương, đặc
biệt là giữa những người lao động có trình độ
học vấn khác nhau. Hình 23 cho thấy so với quý
3 năm 2020, số lao động làm công ăn lương có
guồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
việc làm có năng suất đã giảm mạnh ở nhóm lao
nh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
động không có trình độ tiểu học, giảm 50%. Tỷ
lệ giảm việc làm có năng suất đối với những lao
động tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông và cao đẳng trở lên lần lượt là
34,1%, 15,6%, 9,8% và 11,6%. Tác động khác biệt
có thể là do những người có trình độ học vấn

Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
thấp hơn có xu hướng làm việc trong các lĩnh
vực tiếp xúc trực tiếp cao và do đó bị ảnh hưởng
mạnh bởi các đợt giãn cách xã hội kéo dài trong
làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19. Về khác
biệt giới, số lao động làm công ăn lương có việc
làm có năng suất trong quý 2 năm 2020 so với
quý 2 năm 2019 giảm 13,6% đối với lao động nữ
và 11,3% đối với lao động nam.
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
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2.3. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI THÔNG QUA
CẢI THIỆN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN
CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN
2.3.1. TIẾP CẬN GIÁO DỤC
Mức thu nhập của gia đình và trình độ học
vấn của người mẹ ảnh hưởng đến sự phát
triển của trẻ trong thời thơ ấu
Bình đẳng về cơ hội – đảm bảo sự bình đẳng của
trẻ em trong tiếp cận với các dịch vụ xã hội mà
không phụ thuộc các em sinh ra trong gia đình
giàu hay nghèo, ở nông thôn hay đô thị, đến từ
bất cứ nhóm dân tộc nào hay có đặc điểm hộ

gia đình khác nhau – là yếu tố quan trọng giúp
phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đa chiều, Tuy
nhiên, Hình 24 (đồ thị bên trái) cho thấy có sự
khác biệt về chỉ số phát triển trẻ thơ toàn diện
giữa các nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội khác
nhau, đặc biệt là theo trình độ học vấn của người
mẹ (chênh lệch cao lên đến 36 điểm %), theo
hoàn cảnh giàu hay nghèo của bố mẹ (chênh
lệch 24 điểm %), theo địa bàn sinh sống (nông
thôn hay đô thị). Một chỉ tiêu khác là tỷ lệ đi học
mẫu giáo cũng chỉ ra xu hướng tương tự. Có sự
chênh lệch đáng kể về tỷ lệ đi học mẫu giáo giữa
các nhóm dân cư có các đặc tính kinh tế - xã hội
khác nhau về mức sống, vùng địa lý, trình độ học
vấn của người mẹ, dân tộc (xem Hình 24, đồ thị
bên phải).

Hình 24. Chỉ số phát triển trẻ thơ toàn diện (bảng bên trái) và tỷ lệ đi học mẫu giáo
(bảng bên phải,%)

Nguồn: Điều tra “Các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021” của TCTK
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Trong khi đó, giáo dục những năm đầu đời hết
sức quan trọng đối với trẻ em trong việc phát
triển về kỹ năng cứng và kỹ nằng mềm sau này.
Hơn nữa, trong bối cảnh già hóa dân số, hạn chế
trong khả năng tiếp cận đến tất cả các bậc giáo
dục nói chung và đặc biệt là bậc học mẫu giáo
nói riêng cũng chính là rào cản đối với các chính
sách giúp tăng tỷ lệ sinh đẻ, đồng thời giúp để
cho nhiều phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị
trường lao động13.
Hoàn cảnh gia đình cũng tạo ra sự chênh lệch
trong việc học tập ở cấp bậc trung học
Một chỉ số khác là tỷ lệ hoàn thành cấp học cũng
hàm chứa những thông tin quan trọng. Sự chênh
lệch giữa các nhóm khác nhau là không đáng kể
ở cấp bậc tiểu học (các nhóm đều có tỷ lệ hoàn
thành tiểu học rất cao). Sự chênh lệch này tăng
lên ở cấp trung học cơ sở và ở mức khá cao ở cấp
trung học phổ thông. Đây là hiện tượng khá phổ
biến ở trên thế giới như được chỉ ra trong Báo
cáo phát triển con người năm 2019 của UNDP:

bất bình đẳng có xu hướng thu hẹp lại đối với
các năng lực cơ bản trong khi lại gia tăng đối với
các năng lực nâng cao. Trong lĩnh vực giáo dục ở
Việt Nam, điều này có cả những nguyên nhân về
chính sách cũng như những ảnh hưởng kinh tế
xã hội khác. Liên quan đến chính sách, phổ cập
giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở cùng
các chính sách, đầu tư có liên quan đóng vai trò
hết sức quan trọng giúp giảm đáng kể bất bình
đẳng ở các cấp học này. Liên quan đến các yếu
tố kinh tế xã hội khác, chi phí cơ hội (của làm việc
được trả công) đối với lứa tuổi trung học phổ
thông hay khoảng cách địa lý, mật độ dân số ở
một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số là các
nguyên nhân quan trọng làm tăng chênh lệch
về chỉ tiêu hoàn thành cấp học giữa các nhóm
có hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Điều này
cho thấy cần phải có các giải pháp đặc thù (ví dụ
như trợ giá, thậm chí là trợ cấp trực tiếp để đưa
một số nhóm học sinh đến trường) bên cạnh các
giải pháp phổ quát nhằm giảm thiểu sự chênh
lệch về học tập ở các cấp học cao hơn.

Hình 25. Tỷ lệ hoàn thành trình độ học vấn (%)

Nguồn: Điều tra “Các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021” của TCTK
Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra mối quan hệ
giữa điều kiện kinh tế của gia đình trong giai

đoạn đầu đời và kết quả học tập của trẻ em
trong thời kỳ sau (xem Hộp 4).

13. Một trong các lý do quan trọng là giáo dục mầm non có xuất phát điểm thấp, hệ thống trường lớp chủ yếu là các nhà
trẻ gắn với hợp tác xã, công ty trong một thời gian dài trước đó nên khi Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường thì hệ
thống này không còn nữa trong khi lại chưa có sự thay thế tương ứng do những eo hẹp ngân sách đầu tư.
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Hộp 4. Sự giàu có của gia đình ở Việt Nam
và kết quả học tập của trẻ em
Để đánh giá mối quan hệ giữa sự giàu có của
hộ gia đình và kết quả học tập của trẻ em,
một nhóm nghiên cứu đã sử dụng số liệu của
cuộc điều tra lặp lại nhiều vòng trong khuôn
khổ của dự án Young Lives - một nghiên cứu
quốc tế về tình trạng nghèo ở trẻ em, được
thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiểu biết
về nguyên nhân và hậu quả của tình trạng trẻ
em nghèo ở các nước đang phát triển. Young
Lives được thiết kế như một nghiên cứu về
cuộc sống của 12.000 trẻ em ở bốn quốc gia
có thu nhập thấp và trung bình - Ethiopia,
Ấn Độ (ở Andhra Pradesh và Telangana), Peru
và Việt Nam, bắt đầu từ năm 2002 và hiện
vẫn đang tiếp tục. Mẫu ở mỗi quốc gia bao
gồm hai nhóm trẻ em: một nhóm 2.000 trẻ
nhỏ (sinh năm 2001 và 2002) và nhóm lớn
hơn 1.000 trẻ lớn (sinh năm 1994 và 1995)
(xem chi tiết về dự án này tại https://www.
younglives.org.uk/). Trước khi đại dịch diễn ra,
5 cuộc điều tra định lượng về trẻ em, hộ gia
đình và cộng đồng đã được thực hiện ở Việt
Nam vào các năm 2002, 2006, 2009, 2013 và
2016.
Nghiên cứu này sử dụng hai nhóm thước đo.
Thứ nhất, hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình
được đo lường bằng chỉ số tài sản (wealth
index), được định nghĩa là giá trị trung bình
của ba thành phần, bao gồm chất lượng
nhà ở, khả năng tiếp cận dịch vụ và sự sẵn
có của các đồ dùng lâu năm cho người tiêu
dùng. Thứ hai, liên quan đến kết quả học tập,
nghiên cứu sử dụng ba chỉ số: điểm số về
toán, đọc hiểu và từ vựng (Peabody Picture
Vocabulary Test), được thiết kế riêng để thực
hiện trong vòng 4.
Tuy nhiên, để bóc tách ảnh hưởng của mức
sống trong thời thơ ấu, các tác giả đã sử dụng

chỉ số tài sản có điều kiện (conditional wealth)
của hộ gia đình. Tài sản có điều kiện phản ánh
mức độ thay đổi gây ra bởi thiên tai, thảm
hoạ (tài sản có điều kiện có giá trị âm) hay sự
xuất hiện những điều kiện kinh doanh mới,
giàu lên so với thời kỳ trước, khi trẻ 5 tuổi (tài
sản có điều kiện có giá trị dương).
Trong các phân tích kinh tế lượng, các tác giả
của nghiên cứu này đã sử dụng một số biến
kiểm soát, bao gồm các đặc điểm trẻ em, đặc
điểm hộ gia đình và vùng kinh tế. Các đặc
điểm của trẻ bao gồm giới tính, chiều cao
khi sinh và dân tộc, trong khi các đặc điểm
của hộ gia đình bao gồm việc đi học của
mẹ, chiều cao, cân nặng, việc đi học của bố
và quy mô hộ gia đình. Chúng tôi cũng bao
gồm các biến giả bao gồm thành thị /nông
thôn và ngành kinh tế để kiểm soát các hiệu
ứng cố định (fixed effect) trong khu vực.
Các kết quả của phân tích kinh tế lượng cho
thấy rằng sự phát triển kinh tế thông qua sự
thay đổi của cải của hộ gia đình trong giai
đoạn 2006-2013 (giữa vòng 3 và vòng 4) thực
sự có mối liên hệ tích cực với năng lực nhận
thức của trẻ em 15 tuổi (vào thời điểm năm
2015 khi vòng 5 của cuộc điều tra được thực
hiện). Kết quả này được thể hiện bằng cả 3
phương pháp đo là điểm từ vựng, điểm toán
và điểm đọc hiểu tiếng Việt, với ý nghĩa thống
kê là 5% đối với từ vựng và 1% đối với hai yếu
tố còn lại (điểm toán và đọc hiểu).
Phát hiện này một lần nữa khẳng định rằng
can thiệp muộn sau 1.000 ngày đầu tiên vẫn
có mối liên hệ tích cực với khả năng nhận
thức của trẻ. Đáng chú ý, phát hiện của nhóm
nghiên cứu cho thấy rằng phát triển kinh tế
đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng
cao khả năng nhận thức (cognitive skills) của
trẻ em ở Việt Nam.

Nguồn: Phạm Minh Thái và Trần Quang Tuyến (2021).
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Phân tích trên có thể chỉ ra một vòng luẩn quẩn:
việc trẻ sinh ra trong các gia đình nghèo (ngoài
tầm kiểm soát của trẻ) sẽ ảnh hưởng tiêu cực
đến kết quả học tập của trẻ sau này, từ đó ảnh
hưởng tiêu cực đến thu nhập của trẻ sau này.
Phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo kéo dài
qua nhiều thế hệ đòi hỏi các giải pháp toàn diện,
bao gồm tạo cơ hội việc làm hiệu quả cho cha
mẹ trẻ em, cơ hội bình đẳng cho trẻ em khi đi
học, và sau này, là cơ hội tham gia vào thị trường
lao động.
Giáo dục bao trùm trong kỷ nguyên số
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực
hiện việc gia tăng nội dung công nghệ trong
giáo dục phổ thông. Việc dạy và học môn Tin
học hiện đang được tiếp tục đẩy mạnh tại các
trường tiểu học và đã đạt được những kết quả
đáng khích lệ. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học
Tin học tăng lên qua từng năm học. Theo chương
trình giáo dục phổ thông mới, dự kiến triển khai
từ năm học 2022-2023, sẽ chính thức làm đưa
bộ môn Tin học và Công nghệ trở thành môn
học bắt buộc với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học.
Theo nội dung chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã
được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, chuyển
đổi số trong lĩnh vực giáo dục là lĩnh vực ưu tiên
hàng đầu và được kỳ vọng là phải đi đầu trong
chuyển đổi số.

Đại dịch đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi
số trong lĩnh vực giáo dục
Hai năm 2020 và 2021 là giai đoạn hết sức đặc
biệt đối với ngành giáo dục khi trường học trên
khắp cả nước đã phải trải qua một thời gian dài
đóng cửa và chuyển sang hình thức giảng dạy
trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, những thách thức to lớn đó đã giúp
cho kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) ở các trường học được tăng
tốc, với sự chuẩn bị và triển khai được thực hiện
trong thời gian rất ngắn. Kết quả ghi nhận có thể
được đánh giá là vượt mong đợi, tuy còn nhiều
bất cập trong quá trình triển khai và còn nhiều
điểm yếu vẫn cần được khắc phục.
Tuy nhiên bất bình đẳng về khả năng tiếp cận
công nghệ và trang thiết bị là thách thức lớn
Hình 26 cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong
việc sở hữu máy tính và tiếp cận Internet – hai
công cụ quan trọng nhất đối với việc học trực
tuyến của học sinh trong bối cảnh đại dịch
nói riêng và trong tiếp cận thông tin trong kỷ
nguyên số nói chung. Chưa đến 1/5 hộ gia đình
ở nông thôn là có máy tính, thấp hơn các hộ ở
đô thị là 29 điểm %. Tỷ lệ này rất thấp là 2,4% đối
với các hộ nghèo nhất so với 78,5% hộ giàu nhất.
Chưa đến 2/3 số hộ gia đình ở nông thôn có kết
nối Internet, so với 85% số hộ gia đình ở đô thị.
Mức chênh lệch giữa các hộ gia đình có điều
kiện kinh tế khác nhau còn lớn hơn, với 99% các
hộ gia đình giàu nhất có kết nối Internet, trong
khi tỷ lệ này chưa đến 1/3 ở nhóm hộ gia đình
nghèo nhất.

BÁO CÁO NGHÈO ĐA CHIỀU VIỆT NAM

33

Hình 26. Bất bình đẳng trong việc sở hữu thiết bị công nghệ thông tin và Internet tại nhà (%)

Nguồn: Điều tra “Các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021” của TCTK

2.3.2. TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC
SỨC KHỎE: NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT
CHÍNH
Trình độ học vấn của người mẹ có ảnh
hưởng đến việc thăm khám trong giai
đoạn mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh
Chăm sóc bà mẹ mang thai đóng vai trò quan
trọng đối với sự phát triển của trẻ sau này. Theo
Điều tra “Các mục tiêu phát triển bền vững về
trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021” của TCTK,
hầu hết phụ nữ mang thai đều được bác sĩ khám
sức khỏe trước khi sinh. Cụ thể, tỷ lệ bà mẹ mang
thai được khám thai từ 4 lần trở lên đạt 88,2%.
Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn ở nhóm bà mẹ
không đi học hoặc không có trình độ học vấn
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(29%), nhóm bà mẹ dân tộc H’Mông (10,6%) và
nhóm phụ nữ nghèo nhất (62,3%).
Tỷ lệ bà mẹ sinh con tại các cơ sở y tế cũng cho
thấy bức tranh tương tự (Hình 27). 96,3% phụ nữ
15-49 tuổi sinh con tại cơ sở y tế (88,5% sinh con
tại cơ sở công lập và 7,8% sinh con tại cơ sở tư
nhân), chỉ có 3,6% phụ nữ sinh con tại nhà. 96,1%
trẻ được chào đời nhờ vào cán bộ y tế có kỹ năng
đỡ đẻ (92,5% do bác sĩ đỡ đẻ và 3,6% do điều
dưỡng/hộ sinh đỡ đẻ). Tuy nhiên, có sự khác biệt
giữa các nhóm dân cư: tỷ lệ sinh con được cán bộ
y tế có kỹ năng đỡ đẻ thấp hơn ở nhóm phụ nữ
không đi học hoặc không có bằng cấp (50,8%),
không được chăm sóc khi mang thai (33,8%) và
phụ nữ dân tộc H’Mông (37,7%).
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Hình 27. Tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế (%)

Nguồn: Điều tra “Các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 2020-2021” của TCTK

Tiếp cận dịch vụ y tế của các nhóm yếu Đáng chú ý, số liệu Khảo sát mức sống dân cư
thế: Tiến bộ đáng kể nhưng vẫn còn có của TCTK cho thấy tỷ lệ hộ gia đình đồng bào
dân tộc thiểu số có ít nhất một thành viên từ
sự chênh lệch
Cơ sở hạ tầng dịch vụ y tế đã được cải thiện
đáng kể
Cơ sở hạ tầng dịch vụ ngày càng được cải thiện
nhờ hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh được đầu
tư và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tại
địa phương. Theo Điều tra thực trạng kinh tế xã
hội của 53 đồng bào dân tộc thiểu số (gọi tắt là
Điều tra 53 DTTS), hầu hết các xã vùng dân tộc
thiểu số đã có trạm y tế kiên cố hoặc bán kiên cố
với tỷ lệ đạt chuẩn quốc gia lên tới 83,5%. 99,6%
các trạm y tế xã được xây dựng kiên cố hoặc bán
kiên cố. Tình trạng trạm y tế bán kiên cố hoặc
đơn sơ còn rất ít và chủ yếu tại vùng trung du
và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ
đã được cải thiện, tăng từ 69,2% năm 2015 lên
77,2% năm 2019.
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được mở rộng
đáng kể giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch
vụ y tế
Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy
91% dân số có bảo hiểm y tế đến cuối 2021. Con
số này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi chỉ có
76,5% dân số có bảo hiểm y tế khi Luật Bảo hiểm
y tế sửa đổi có hiệu lực vào năm 2015 14.

6 tuổi trở lên không có bảo hiểm y tế giảm từ
16,3% năm 2016 xuống còn 7,8% năm 2020, rất
thấp so với nhóm Kinh-Hoa (giảm từ 44,5% năm
2016 xuống còn 20,8% năm 2020). Những con
số này cho thấy rõ hiệu quả của chính sách hỗ
trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, dịch vụ
khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế vẫn chưa
đáp ứng được kỳ vọng của người bệnh, nhất là ở
tuyến cơ sở. Người bệnh vẫn còn chưa hài lòng
với điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều trạm y tế, thủ
tục trong khám chữa bệnh, trong chuyển tuyến,
trong thanh toán BHYT. Cụ thể, báo cáo đánh giá
1.400 bệnh viện trên toàn quốc của Bộ Y tế năm
2019 cho thấy, các bệnh viện tuyến quận/huyệt
chỉ đạt mức 3,02 điểm (trên thang 5 điểm về chất
lượng), thấp hơn mức trung bình 3,19 điểm của
toàn quốc.
Tiếp cận các dịch vụ y tế không đồng đều giữa
các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số
Theo Điều tra 53 DTTS, tỷ lệ sử dụng thẻ bảo
hiểm y tế tính chung của nhóm hộ đồng bào
dân tộc thiểu số đạt 44,8%, nhưng lại giảm tới
chưa đến 1/3 đối với một số nhóm dân tộc gồm
La Ha, Xtiêng, Ngái, Xinh Mun, Mường, Gia Rai và
Bố Y. Một số dân tộc có tỷ lệ phụ nữ khám thai

14. Nguồn: https: //dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/tin-tuc/bao-hiem-y-te-cham- losuc-khoe-cho-moi-nguoi-dan-584268.html
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rất cao như dân tộc Thổ (98,3%), Tà Ôi (97,8%),
Cơ Ho (97,6%). Trong khi đó, tỷ lệ này vẫn còn
khá thấp ở một số dân tộc như La Hủ (45,3%), La
Ha (63,5%), Mảng (65,9%). Các dân tộc Mường,
Tày, Hoa, Khmer và Nùng có tỷ lệ sinh con tại nhà
và không có cán bộ chuyên môn đỡ đẻ rất thấp
chỉ dưới 10%, trong khi đó dân tộc Mảng, Mông,
Cống và La Hủ có tỷ lệ sinh con tại nhà và không
có cán bộ chuyên môn đỡ rất cao, lần lượt tương
ứng là 50,6%, 38,8%, 37,0% và 36,5%
Suy dinh dưỡng tiếp tục cản trở cơ hội phát
triển và phát huy tiềm năng của trẻ em, nhất là
ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Trong khi Việt Nam đã cơ bản đạt được các mục
tiêu về giảm tình trạng thiếu dinh dưỡng ở bà
mẹ, trẻ em thì vùng DTTS và miền núi vẫn có tỷ
lệ suy dinh dưỡng cao nhất so với trung bình
cả nước. Điều tra về dinh dưỡng quốc gia 20192020 đã cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi
38% ở vùng miền núi vẫn còn ở mức rất cao
theo phân loại của WHO năm 2018. Trong khi
đó, tỷ lệ này của toàn quốc chỉ ở 19,6%, được
xếp vào mức trung bình (mức dưới 20%). Hình
28 cho thấy nhóm dân tộc thiểu số đối mặt với
tình trạng thiếu dinh dưỡng khi có tỷ lệ suy dinh
dưỡng cao gấp 2 lần so với nhóm trẻ em là người
Kinh.

Hình
28.28.Suy
trẻem
emnăm
năm2020
2020(%)
(%)
Hình
Suydinh
dinhdưỡng
dưỡng trẻ
35.0

30.0

31.4

25.0
20.0
15.0

15.0

21.0

8.5

10.0
5.0
0.0

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi
Nhóm dân tộc thiểu số

Tỷ lệ nhẹ cân

Nhóm dân tộc Kinh

Nguồn: Tờ trình của Bộ Y tế về việc ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng
giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
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Hộp 5. Điều kiện kinh tế gia đình có ảnh
hưởng đến chiều cao của trẻ
Một nghiên cứu gần đây sử dụng số liệu điều
tra lặp của dự án Young Lives (Lê Thúc Dục,
2019) cũng áp dụng khái niệm tài sản có điều
kiện (conditional wealth) của hộ gia đình để
bóc tách ảnh hưởng của mức sống của trẻ
trong thời thơ ấu. Tài sản có điều kiện phản
ánh mức độ thay đổi gây ra bởi thiên tai,
thảm hoạ (tài sản có điều kiện có giá trị âm)
hay sự xuất hiên những điều kiện kinh doanh
mới, giàu lên so với thời kỳ trước khi trẻ 5 tuổi
(tài sản có điều kiện có giá trị dương). Nhìn
chung, các kết quả cho thấy rằng trong khi
mức sống gia đình trong những năm đầu
đời có tác dụng lên chiều cao của trẻ không
phân biệt giới tính thì thay đổi mức sống

trong giai đoạn giữa tuổi thơ (8-12 tuổi) có
tác động có ý nghĩa thống kê lên phát triển
chiều cao cho nam thiếu niên. Đối với tất cả
4 quốc gia trong nghiên cứu, ảnh hưởng của
tài sản có điều kiện đến chiều cao của nam
thanh thiếu niên đáng kể hơn đối với các bạn
nữ đồng lứa. Các đánh giá cho thấy đối với
trẻ em trai ở Ethiopia, sự gia tăng một độ lệch
chuẩn (SD) của tài sản gia đình ở tuổi vị thành
niên (12 tuổi) có liên quan đến việc tăng 1 cm
(sai số chuẩn [SE]: 0,3) ở tuổi 15. Đối với các bé
trai ở Ấn Độ, Peru và Việt Nam, các đánh giá
tương ứng lần lượt là 1,1 cm (SE: 0,4), 1,8 cm
(SE: 0,4) và 1,2 cm (SE: 0,4). Ảnh hưởng của
tài sản gia đình ở tuổi 12 lên chiều cao tuổi
15 của trẻ gái là không có ý nghĩa thống kê,
ngoại trừ một số vùng.
Nguồn: Lê Thúc Dục (2019)

Chuyển đổi kỹ thuật số có tiềm năng thúc đẩy
y tế bao trùm
Nhiều quốc gia đã nhận ra cần phải số hóa để có
thể chăm lo sức khỏe tất cả người dân cũng như
kết nối các lĩnh vực khác nhau trong hệ thống y
tế. Chìa khóa ở đây là tính tương thích - tức là các
hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và phần
mềm có khả năng kết nối và trao đổi thông tin.
Việt Nam có lợi thế lớn để áp dụng số hóa trong
lĩnh vực y tế do hơn 97% dân số có điện thoại
di động, 72% sử dụng điện thoại thông minh
và hơn 70% dân số tiếp cận internet so với tỷ lệ
trung bình trên thế giới là 59,6%. Là một trong
những quốc gia đang phát triển có tỉ lệ ứng
dụng CNTT cao, Việt Nam có tiềm năng rất lớn
trong số hóa ngành y tế.
Việt Nam đã xây dựng đề án về phát triển công
nghệ thông tin trong y tế và đang dần hoàn thiện
hệ thống văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy
chuẩn cho việc phát triển công nghệ thông tin
trong y tế. “Đề án ứng dụng và phát triển công
nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019

-2025” đã được phê duyệt vào ngày 18/10/2019
theo Quyết định số 4888/QĐ-BYT.
Trong giai đoạn đại dịch, chuyển đổi số trong lĩnh
vực y tế đã tăng tốc. Cụ thể, ngày 25/9/2020, tại
Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Khánh thành 1.000
cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa Telehealth. Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tham dự Lễ
Khánh thành. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc nói “Mở rộng hoạt động
khám chữa bệnh từ xa có ý nghĩa quan trọng
trong tiến trình đổi mới của ngành Y tế nhằm
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn
tuyến, hướng tới sự hài lòng của người dân khi
sử dụng dịch vụ y tế. Người dân cả nước tại bất
cứ đâu đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng dịch vụ
y tế chất lượng cao nhất của tuyến trên ngay
tại tuyến cơ sở, hạn chế việc chuyển tuyến, quá
tải, tập trung đông bệnh nhân tại tuyến trên15.
Thậm chí người dân ở nhà cũng có thể được bác
sĩ tuyến trên khám, hỗ trợ tư vấn, điều trị thông
qua các thiết bị điện tử thông minh.”16 Bằng

15. Bệnh viện công ở Việt Nam được chia thành 3 tuyến: tuyến trung ương (47 bệnh viện); tuyến tỉnh (419 bệnh viện) và
tuyến huyện (684 bệnh viện).
16. https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/3Yst7YhbkA5j/content/le-khanh-thanh-1-000-co-so-y-te-kham-chuabenh-tu-xa
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cách ứng dụng công nghệ, giải pháp khám
chữa bệnh từ xa đã xóa đi rào cản về địa lý, tạo ra
được mạng lưới y tế không còn giới hạn giữa các
tuyến, hỗ trợ chuyên môn, đồng thời đánh dấu
một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi
số hóa ngành y tế.

2.4. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG
CHỐNG CHỊU THÔNG QUA MỞ
RỘNG VÀ CỦNG CỐ HỆ THỐNG
AN SINH XÃ HỘI
2.4.1. HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
CỦA VIỆT NAM ĐÃ DẦN DẦN ĐƯỢC
CỦNG CỐ

Trong những năm gần đây, hệ thống an sinh
xã hội Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể
theo hướng mở rộng độ bao phủ và nâng cao
chất lượng của hệ thống. Liên quan đến bảo
hiểm xã hội, đến năm 2021, hơn 16,5 triệu người
tham gia BHXH, đạt 33,75% lực lượng trong độ
tuổi lao động, tăng 2,1% so với 2020. Trong năm
2021, có hơn 1,4 triệu người tham gia BHXH tự
nguyện, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, đạt
2,94% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông
dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia
BHXH tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN) là gần 13,4 triệu người, tăng
0,4% so với năm 2020, đạt 27,3% lực lượng lao
động trong độ tuổi. Đặc biệt, số người tham gia
BHYT hơn 88,8 triệu người, tăng 0,9% so với năm
2020. 91% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Hình 29. Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam
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Nguồn: ILLSA và GIZ (2013)
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Liên quan đến trợ giúp xã hội, hộ nghèo
được hỗ trợ cải thiện từng bước về điều kiện
sống, tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ
bản, các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của
nhà nước và cộng đồng, đời sống được nâng
lên. Các chương trình giảm nghèo đã nâng
cao thu nhập và cải thiện cả đời sống vật chất
và tinh thần cho người nghèo, người dân trên
địa bàn nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.

Việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc
gia về giảm nghèo, Chương trình 135, cùng
với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các
tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đã đưa
Việt Nam trở thành điểm sáng trong giảm
nghèo. Nguồn lực đã được bố trí, huy động
để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
là hơn 93 nghìn tỷ đồng (xem Hộp 6).

Hộp 6. Huy động nguồn lực để thực hiện
giảm nghèo

Hỗ trợ hơn 13 nghìn dự án phát triển sản
xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô
hình giảm nghèo hiệu quả với trên 2,2 triệu
hộ hưởng lợi; tổng kinh phí thực hiện là 8
nghìn tỷ đồng. Hơn 2,5 triệu lượt hộ nghèo,
hộ cận nghèo được dạy nghề, tạo việc làm.
Hỗ trợ cho 5.500 lao động thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
đi làm việc ở nước ngoài.

Chính phủ đã ưu tiên bố trí, huy động nguồn
lực để thực hiện Chương trình giảm nghèo
giai đoạn 2016-2019 với khoảng 93.608 tỷ
đồng, bằng 146,2% so với giai đoạn 20112015. Trong đó, nguồn vốn Trung ương
(chiếm 45,3%), vốn huy động xã hội hóa hỗ
trợ an sinh xã hội và giảm nghèo của các địa
phương (chiếm 23,6%), vốn ủng hộ Quỹ “Vì
người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các
cấp (chiếm 19,9%). Nguồn lực để chi cho các
chính sách thuờng xuyên hỗ trợ trực tiếp hộ
nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ bảo hiểm y
tế, miễn giảm học phí, trợ giúp pháp lý, tiền
điện… khoảng 25.000 tỷ đồng/năm.

Tổng số khoảng 18 nghìn công trình cơ sở hạ
tầng được đầu tư, đã đưa vào sử dụng trên 15
nghìn công trình; khoảng 7 nghìn công trình
được duy tu bảo dưỡng. Tổng nguồn vốn
đầu tư trên 32 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: Bộ LĐTBXH, Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-202017

2.4.2. HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
CÒN NHIỀU BẤT CẬP
Lao động phi chính thức18 bị bỏ sót trong
hệ thống an sinh xã hội
Lao động không có giao kết hợp đồng hay
còn được gọi là lao động phi chính thức
được các chuyên gia gọi là “nhóm ở giữa bị
bỏ sót” (the missing middle) vì họ có việc làm
và thu nhập ở trên ngưỡng nghèo và cận
nghèo nên không nằm trong danh sách các

đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo, song thu nhập
của họ cũng không đủ lớn để có thể chống
chịu với các cú sốc về kinh tế. Do đó, nhóm
lao động này dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc
kinh tế vì họ không có khả năng tiếp cận hỗ
trợ trong trường hợp mất thu nhập bất ngờ.
Trong khi đó, không có giao kết hợp đồng lao
động có nghĩa là không tham gia bắt buộc
vào hệ thống an sinh xã hội, đồng thời vì
nhiều lý do khác nhau nên họ cũng không

17. http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=224559
18. Báo cáo gần đây của ILO lại tính cả khu vực nông nghiệp để tạo ra các số liệu thống kê có thể so sánh quốc
tế về lao động phi chính thức (ILO, 2021). Chính vì vậy, để đảm bảo tính so sánh quốc tế và theo khuyến nghị của
ILO, chúng tôi áp dụng định nghĩa việc làm phi chính thức là tất cả việc làm (cả nông nghiệp và phi nông nghiệp)
không có bảo hiểm xã hội.
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tham gia tự nguyện vào hệ thống này. Do vậy
nên đại bộ phận lao động phi chính thức không
được bao phủ bởi hệ thống an sinh xã hội.
Lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn
trong tổng số lao động ở Việt Nam. Tỷ lệ lao
động không có bảo hiểm xã hội là một chỉ tiêu
quan trọng phản ánh chất lượng việc làm của

người lao động. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội
thấp (Hình 30) đồng nghĩa với việc chất lượng
việc làm của người lao động chưa được đảm bảo
bởi lẽ không có bảo hiểm xã hội người lao động
sẽ không được hưởng các chế độ bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp, nhận lương hưu sau khi
nghỉ hưu. Do vậy, họ sẽ dễ bị tổn thương trước
những biến động bất lợi trong nền kinh tế.
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
Nhìn chung trong cả thập niên 2011-2020 tỷ lương hưu. Nhiều người trong số này có thu
lệ việc
làmđộng
phi chính
thứcthức
chỉ giảm
chưachính
đến 2 thức
nhậptheo
thấp độ
nêntuổi,
khôngnăm
có tích
lũy cho
tuổilao
già. động)
Hình 31.
Lao
chính
và phi
2020
(triệu
điểm %, một mức giảm rất khiêm tốn đối với một Hình 31 cho thấy có khoảng 22,5 triệu người lao
giai đoạn tương đối dài. Đồng thời số liệu theo động trong độ tuổi từ 35 đến 60 không có bảo
quý cũng cho thấy tỷ lệ này dao động cùng với hiểm xã hội, chiếm 58,8% tổng việc làm không
xu hướng của nền kinh tế: tăng lên khi nền kinh chính thức và 42,8% tổng việc làm. Với lứa tuổi
tế suy giảm và ngược lại. Điều này cho thấy: (i) tỷ như vậy, họ khó có thể tham gia bảo hiểm xã hội,
lệ việc làm phi chính thức phản ánh chất lượng tạo nên sức ép cho công cuộc giảm nghèo đa
việc làm suy giảm khi nền kinh tế bị suy giảm chiều trong tương lai.
(cho dù các chỉ số khác như tỷ lệ thất nghiệp hay
số giờ làm có thể ít thay đổi); và (ii) đồng thời
khuyếch đại (thay vì đảo ngược) xu hướng suy
giảm một khi nền kinh tế gặp khó khăn.
Trong dài hạn, việc có một tỷ lệ đáng kể người lao
động không được bao phủ bởi hệ thống an sinh
xã hội sẽ có ảnh hưởng đến nghèo trong tương
lai do khi những người này về hưu sẽ không có
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hình 31

Hình 31. Lao động chính thức và phi chính thức theo độ tuổi, năm 2020 (triệu lao động)
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Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021)
Chương trình hỗ trợ tiền mặt có diện bao phủ
và mức hỗ trợ hạn chế
Cả độ bao phủ và mức hỗ trợ của chương trình
hỗ trợ tiền mặt thường xuyên đều thấp. Chính
sách bảo trợ xã hội ở Việt Nam đang thiên về hỗ
trợ những người thiệt thòi nhất, và dành ít nguồn
lực hơn vào việc ngăn chặn những người dễ bị
tổn thương rơi vào tình trạng nghèo đói hoặc
tăng cường sự an toàn cho họ. Mức hỗ trợ trong
các chương trình hỗ trợ tiền mặt chỉ ở mức thấp
nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Ngân sách nhà nước chi cho các chương trình
hỗ trợ tiền mặt ở Việt Nam chỉ khoảng 0,35%
GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu
vực (UNDP, 2021).

Hệ thống trợ giúp xã hội còn hạn chế trong
việc ứng phó với các cú sốc quy mô lớn và
mang tính hệ thống19
Chính sách cứu trợ khẩn cấp được thiết kế chủ
yếu để ứng phó với các cú sốc quy mô nhỏ.
Phạm vi bao phủ và mức trợ cấp được thiết kế
dựa trên các loại / mức độ thiệt hại cụ thể do các
cú sốc cụ thể; trợ cấp một lần (với mức trợ cấp
thấp) được thiết kế để giúp những người bị ảnh
hưởng cầm cự trong những tháng đầu tiên sau
khi xảy ra cú sốc. Theo thiết kế, các chương trình
cứu trợ khẩn cấp được tài trợ từ ngân sách chính
quyền địa phương với nguồn kinh phí hạn chế.
Do vậy, chính sách cứu trợ khẩn cấp chưa được
thiết kế để ứng phó với các cú sốc quy mô lớn
như đại dịch COVID-19, dịch cúm gia cầm, hạn
hán, lũ lụt và xâm nhập mặn ở diện rộng (khủng

19. Dựa trên nghiên cứu của UNDP (2021)
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hoảng); Việc xác định đối tượng / trường hợp bị
ảnh hưởng và mức độ thiệt hại (để làm cơ sở xác
định mức hỗ trợ tiền mặt) cũng như việc cung
cấp hỗ trợ tiền mặt cho các nhóm đối tượng sẽ
rất khó khăn. Kinh nghiệm gần đây trong việc
triển khai các gói cứu trợ khẩn cấp ngắn hạn
của Chính phủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi
đại dịch COVID-19 cho thấy, một tỷ lệ cao người
dân được trợ cấp là thuộc trong nhóm hỗ trợ
tiền mặt thường xuyên – bao gồm đối tượng
được hưởng chế độ theo Nghị định 136/20 là
hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với
cách mạng. Nhóm có tỷ lệ rất thấp được nhận
hỗ trợ là các nhóm lao động phi chính thức và
các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng. Nói cách khác,
chương trình hỗ trợ mục tiêu mới chỉ hoạt động
tốt với các “mục tiêu cố định” đã thuộc danh sách
hỗ trợ, và các “mục tiêu di động” hiện đang chưa
được hỗ trợ kịp thời.
Để đối phó với các cú sốc quy mô lớn, việc cấp
vốn cứu trợ khẩn cấp từ quỹ dự phòng của ngân
sách địa phương là quan trọng. Năm 2021, do
quỹ dự phòng của ngân sách địa phương cạn
kiệt, chính quyền địa phương ở một số tỉnh gặp
khó khăn trong việc hỗ trợ khẩn cấp cho những
người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và
chi phí y tế tăng cao. Phản ứng của chính quyền
trung ương còn chậm về mặt thời gian: phải mất
hai tháng, Chính phủ mới được Ủy ban Thường
vụ Quốc hội phê duyệt bổ sung 14.000 tỷ đồng
cho ngân sách dự phòng Trung ương.

Các chương trình trợ giúp xã hội vẫn vận
hành dựa trên việc đăng ký cư trú (Hộ Khẩu)
hơn là định danh công dân20
Tiếp cận các chương trình trợ giúp xã hội ở Việt
Nam hiện đang dựa trên tình trạng đăng ký cư
trú của người dân. Điều này, cùng với sự phụ
thuộc vào ngân sách địa phương (ngân sách địa
phương cũng được phân bổ dựa trên số lượng
cư dân địa phương), dẫn đến tình trạng lao động
nhập cư và gia đình họ bị hạn chế khả năng tiếp
cận trợ giúp xã hội thường xuyên và khẩn cấp.
Trong thời gian xảy ra đại dịch, người di cư gặp
rào cản tiếp cận các gói bảo trợ xã hội của Chính
phủ Việt Nam do quy định tài chính về việc chỉ
được sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ
người dân địa phương và phải có xác nhận của
cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi đã di
cư đi. Mức độ thấp trong việc số hóa quản lý và
vận hành chương trình trợ giúp xã hội (bao gồm
đăng ký điện tử đối với người thụ hưởng, quản lý
và thực hiện chuyển tiền điện tử, giám sát và báo
cáo điện tử, dựa trên việc định danh công dân)
đã hạn chế khả năng tiếp cận hỗ trợ của người
nhập cư.

20. Dựa trên nghiên cứu của UNDP UNDP (2021)
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PHẦN 3. THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO NHANH
VÀ BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH MỚI
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh
tế, ổn định kinh tế vĩ mô, toàn cầu hóa, các chuỗi
giá trị toàn cầu, cách mạng công nghệ… là các
yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng và
giảm nghèo ở các quốc gia đang phát triển (xem
Hộp 1). Tuy nhiên trong những năm gần đây, bối
cảnh thế giới và trong nước có nhiều thay đổi
với các cơ hội và thách thức đan xen nhau. Nhận
diện những xu hướng lớn ở trên thế giới và ở
trong nước trong giai đoạn hiện nay và trong thời
gian tới, cùng với những phân tích hiện trạng ở
Phần 2 sẽ cung cấp những thông tin quan trọng
làm cơ sở để đề xuất các giải pháp nhằm giảm
nghèo đa chiều bền vững trong giai đoạn tới.

3.1. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG
NƯỚC CÓ NHIỀU THAY ĐỔI
3.1.1. THẾ GIỚI ĐANG ĐỨNG TRƯỚC
NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG
hình 32

Nền kinh tế toàn cầu có xu hướng tăng trưởng
chậm lại

Nền kinh tế Việt Nam đã và đang dần tái hội
nhập vào các hệ thống thương mại và tài chính
toàn cầu kể từ đầu những năm 1990. Tốc độ hội
nhập của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu
đã tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc
biệt là trong các mạng lưới sản xuất tập trung ở
châu Á. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng toàn cầu
đã giảm tốc kể từ Cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008 (xem đường xu hướng trong
Hình 32) thậm chí còn vượt xa cuộc suy thoái sâu
vào năm 2009 và cuộc suy thoái COVID-19 vào
năm 2020. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu trung
bình giai đoạn 1995-2007 là 3,57%, cao hơn đáng
kể so với 3,17% của giai đoạn 2010-2019. Một số
nguyên nhân chính bao gồm tăng trưởng chậm
lại của năng suất lao động trên toàn cầu (Erber
và các cộng sự, 2017) cũng như quá trình già hóa
dân số diễn ra trên phạm vi toàn thế giới (UN,
2019b). Các xu hướng này vẫn đang tiếp tục diễn
ra là những thách thức đối với việc duy trì tăng
trưởng nhanh đi đôi với giảm nghèo bền vững
trong trung và dài hạn ở trên thế giới nói chung,
và ở Việt Nam nói riêng (thông qua ảnh hưởng
gián tiếp).

Hình 32. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu giai đoạn 1995-2020 (%)
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Nguồn: Các chỉ số phát triển thế giới (World Development Indicators) của NHTG
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Quá trình toàn cầu hóa đang có nhiều thay đổi
Hội nhập kinh tế toàn cầu một trong những
động lực quan trọng nhất giúp Việt Nam tăng
trưởng nhanh và giảm nghèo bền vững trong
gần 3 thập niên vừa qua. Tuy nhiên, quá trình
này có thể gặp những thách thức mới trong giai
đoạn tới. Ở nhiều nước phát triển, quá trình toàn
cầu hóa được nhìn nhận là đã đi quá xa và quá
nhanh, là một trong những nguyên nhân làm
ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, gây ra sự phân
cực trong xã hội của các quốc gia này21. Điều
này dẫn đến sự đòi hỏi ngày một gia tăng của cử
tri ở một số nước phát triển về việc cần phải điều
chỉnh quá trình này, với kết quả là xu hướng bảo
hộ gia tăng ở một số cường quốc trên thế giới.
Các dòng thương mại hàng hóa và đầu tư có xu
hướng chững lại. Một số chuyên gia gọi đây là
quá trình “giải toàn cầu hóa – deglobalization)
(James, 2018).
Một trong những khía cạnh quan trọng
của toàn cầu hóa hiện nay là sự phân mảnh
(fragmentation) của các quá trình sản xuất. Tuy
nhiên, các chuỗi giá trị toàn cầu do các tập đoàn
đa quốc gia dẫn dắt đang có xu hướng co lại,
với ít quốc gia và ít doanh nghiệp tham gia hơn,
làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp địa phương để được tham gia vào các
GVC. Điều này có tác động bất lợi đến các quốc
gia tham gia vào các phân đoạn thấp của chuỗi
giá trị toàn cầu.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN 4.0) và chuyển đổi số đang tác động
mạnh mẽ đến thế giới đương đại
Một nguyên nhân quan trọng khác lý giải quá
trình giải toàn cầu hóa nói chung và sự co lại
của các chuỗi giá trị toàn cầu nói riêng là Cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư nói chung

và chuyển đổi số nói riêng đang tăng tốc. Trí tuệ
nhân tạo, kinh tế chia sẻ, điện toán đám mây,
thương mại dựa trên các nền tảng số, in 3D,
năng lượng mặt trời… đang phá vỡ các phương
thức kinh doanh truyền thống, cũng như làm
thay đổi cơ cấu của nhiều ngành, lĩnh vực trong
nền kinh tế. Tự động hóa tăng tốc đang làm suy
giảm lợi thế lao động giá rẻ của nhiều quốc gia
đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Trong khoảng 3 thập niên vừa qua, Việt Nam chủ
yếu tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu ở giai
đoạn gia công lắp ráp, tức là các hoạt động ở
đáy của đường cong nụ cười.22 Quá trình này đã
đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, giúp giảm tỷ trọng của lao
động “cổ nâu” (lao động làm việc trong lĩnh vực
nông nghiệp) và gia tăng tỷ trọng lao động “cổ
xanh” (lao động làm việc trong các ngành công
nghiệp). Cho đến nay, đây là một động lực hết
sức quan trọng thúc đẩy việc làm có năng suất
và giảm nghèo. Tuy nhiên, việc bước lên những
nấc thang cao hơn trong các GVC sẽ gắn với sự
gia tăng tỷ trọng của lao động “cổ xanh” để tham
gia các hoạt động trước sản xuất và sau sản xuất.
Họ đòi hỏi phải có những kỹ năng mới - được
các chuyên gia gọi là các kỹ năng của thế kỷ 21
(khả năng suy luận, giải quyết vấn đề, kỹ năng
số cùng các kỹ năng mềm, khả năng thích ứng),
rất khác với kỹ năng của những lao động cổ
xanh trong thế kỷ 20 khi những người này chủ
yếu thực hiện các động tác đơn điệu lặp đi lặp
lại trên các dây chuyền sản xuất hàng loạt. Xu
hướng này cũng dẫn đến quá trình “giải công
nghiệp hóa” (de-indutrialization), với tỷ trọng lao
động cũng như giá trị gia tăng của ngành công
nghiệp đã chững lại ở mức thấp so với các nước
phát triển trước đây (Rodrik, 2015). Điều này
cũng làm thay đổi nội hàm của khái niệm “công
nghiệp hóa”. Giảm nghèo bền vững nói riêng và

21. Trong các báo cáo về triển vọng kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thời gian gần đây, bất bình đẳng
gia tăng là một trong những thách thức lớn nhất về kinh tế. Kể từ năm 2015, 1% dân số, những người giàu nhất thế giới,
đã và đang sở hữu lượng tài sản lớn hơn lượng tài sản của 99% dân số lại của thế giới (Oxfam, 2018). Theo báo cáo này,
trong giai đoạn 1980-2016, nhóm giàu nhất 1% hưởng lợi 27% từ tăng trưởng kinh tế, gấp đôi giá trị mà nhóm 50% nghèo
nhất nhận được.
22. Theo Stan Shih (Shih, 1996), giá trị gia tăng được tạo ra ở các giai đoạn khác nhau của chuỗi giá trị được xác định bởi một
số yếu tố (ví dụ: thâm dụng lao động hay thâm dụng vốn, kiến thức vận dụng, bí quyết, cạnh tranh). Trong nhiều ngành
công nghiệp sản xuất, hai đầu của chuỗi giá trị - thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D) ở đầu chuỗi, và xây dựng thương
hiệu và tiếp thị ở cuối chuỗi - tạo ra giá trị gia tăng cao hơn khi tính trung bình trên mỗi lao động, so với phần giữa của
chuỗi giá trị - sản xuất chế biến chế tạo.
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phát triển kinh tế - xã hội nói chung trong giai
đoạn tới không chỉ dựa vào phương thức công
nghiệp hóa theo cách truyền thống mà còn gắn
nhiều hơn với những ngành kinh tế mới đang
phát triển nhanh nhóng trong kỷ nguyên số.
Biến đổi khí hậu đang tiến đến điểm không
thể đảo ngược được, tạo ra một trong những
thách thức lớn nhất đối với thế giới hiện nay
Theo UN23, biến đổi khí hậu đề cập đến sự thay
đổi dài hạn về nhiệt độ và các kiểu thời tiết.24
Những thay đổi này có thể là tự nhiên, chẳng
hạn như thông qua các dao động trong chu kỳ
mặt trời. Nhưng kể từ những năm 1800, các hoạt
động của con người là nguyên nhân chính gây
ra biến đổi khí hậu, chủ yếu do đốt các nhiên
liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Các hậu
quả của biến đổi khí hậu hiện nay bao gồm hạn
hán dữ dội, khan hiếm nước, hỏa hoạn nghiêm
trọng, mực nước biển dâng cao, lũ lụt, băng tan
ở vùng cực, các cơn bão thảm khốc và suy giảm
đa dạng sinh học.
Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến sức
khỏe, khả năng trồng thực phẩm, nhà ở, sự an
toàn và công việc của chúng ta. Một số người
dễ bị tổn thương hơn trước các tác động của khí
hậu, chẳng hạn như những người sống ở các
đảo quốc nhỏ và các nước đang phát triển khác.
Các điều kiện như mực nước biển dâng và xâm
nhập mặn đã đến mức toàn bộ cộng đồng phải
di dời, và hạn hán kéo dài đang khiến người dân
có nguy cơ đói kém. Ở Việt Nam, không ít cộng
đồng dân cư đã chịu tác động đáng kể của biết
đổi khí hậu. Trong tương lai, số lượng “người tị
nạn khí hậu” dự kiến sẽ tăng lên. Gần đây, Liên
hợp quốc đã cảnh báo về “điểm không thể đảo
ngược” đối với biến đổi khí hậu25. Chính phủ Việt
Nam cũng đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về giảm
phát thải khí carbon đạt mức bằng 0 vào năm
2050 đồng thời kêu gọi công bằng, công lý cho
vấn đề biến đổi khí hậu26. Theo hướng đó, bảo

vệ người nghèo và các nhóm yếu thế dễ bị tổn
thương khỏi các tác động của biến đổi khí hậu
cũng như bảo vệ họ không bị ảnh hưởng bởi
quá trình chuyển đổi hướng tới mực tiêu giảm
phát thải khí carbon đạt mức bằng 0 vào năm
2050 đều rất quan trọng trong chiến lược tăng
trưởng và phát triển bền vững và công bằng ở
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn
tới.
Đại dịch COVID-19 kéo dài có tác động mạnh
trên phạm vi toàn cầu
Năm 2020 đã được đánh dấu bởi sự bất định do
COVID-19, khiến cho rất nhiều quốc gia trên thế
giới đã hạn chế đi lại, thực hiện giãn cách xã hội,
đóng cửa trường học và yêu cầu người dân ở nhà
trong các đợt phong tỏa diễn ra trên diện rộng
và kéo dài. Tác động của đại dịch là rất lớn cả về
y tế và kinh tế. Đồng thời có sự khác biệt đáng kể
của tác động giữa các quốc gia và khu vực. Các
nền kinh tế hay các địa bàn trong từng quốc gia
phụ thuộc nhiều vào dịch vụ đòi hỏi mức độ tiếp
xúc trực tiếp cao (high contact activities), xuất
khẩu và nhập khẩu hàng hóa đã chịu ảnh hưởng
kéo dài và nặng nề nhất. Gần đây nhất đại dịch
COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi giá trị toàn cầu
cả về mặt cung cũng như mặt cầu. Theo các ước
tính khác nhau được thực hiện trong các thời
điểm khác nhau, hàng trăm triệu người đã bị rơi
vào nghèo đói trong giai đoạn đại dịch.
Bất bình đẳng cũng gia tăng đáng kể, đặc biệt
là giữa nhóm lao động ít kỹ năng phải làm việc
trong các lĩnh vực đòi hỏi có mức độ tiếp xúc trực
tiếp cao như du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận tải
hành khách… với những lao động có kỹ năng
làm việc trong các lĩnh vực ít tiếp xúc trực tiếp.
Điều tương tự cũng diễn ra tại Việt Nam trong
suốt hai năm qua kể từ khi đại dịch bắt đầu nổ ra.

23. Nguồn: https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change
24. Trái đất hiện nay ấm hơn khoảng 1,1 °C so với vào cuối những năm 1800. Thập kỷ trước (2011-2020) là thời kỳ ấm nhất
được ghi nhận. Nhưng nhiệt độ tăng chỉ là phần đầu của câu chuyện. Bởi vì Trái đất là một hệ thống, nơi mọi thứ được kết
nối với nhau, những thay đổi ở một khu vực có thể ảnh hưởng đến những thay đổi ở tất cả những khu vực khác.
25. https://www.politico.com/news/2019/12/01/climate-change-point-no-return-074610
26. https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/viet-nam-khang-dinh-cam-ket-giam-phat-thai-khi-carbon-dat-muc-bang-0vao-nam-2050-676088
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3.1.2. Ở TRONG NƯỚC, CÁC XU
hình
33 ĐANG THỂ HIỆN NGÀY
HƯỚNG
LỚN
CÀNG RÕ NÉT VỚI NHỮNG HÀM Ý
QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG
VÀ GIẢM NGHÈO
Tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng
Nhờ tăng trưởng tương đối nhanh trong giai
đoạn trước đại dịch, đạt tốc độ trung bình 6,8%

trong giai đoạn 2016-2019 và 5,8% giai đoạn
2012-2015 trước đó, tỷ trọng dân số nghèo và
thu nhập thấp đã giảm nhanh (Hình 33). Tầng
lớp trung lưu đã mở rộng nhanh chóng trong
thập niên vừa qua, với tỷ trọng trong tổng dân số
tăng đáng kể từ 7,9% năm 2012 lên 13,3% năm
2016 sau đó lên 23,3% năm 2020, gần 3 lần trong
vòng thời gian chưa đến một thập niên.

Hình 33. Phân bổ dân số theo các nhóm kinh tế (%)
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Ghi chú: Tỷ giá USD được tính theo ngang giá sức
mua năm 2011. Phân loại theo tiêu chí của NHTG.
Nghèo cùng cực: dưới 1,9 USD/ngày. Nghèo: từ 1,9

Tất cả
Kinh tế ổn định

Trung lưu

đến 3,1 USD/ngày. Dễ bị tổn thương: từ 3,1 đến 5,5
USD/ngày. Kinh tế đảm bảo: từ 5,5 đến 15 USD/
ngày. Trung lưu: trên 15 USD/ngày.

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả từ số liệu Khảo sát mức sống dân cư của TCTK
Đây là một kết quả rất ấn tượng và hết sức quan
trọng đối với sự phát triển của đất nước. Theo
nhiều nghiên cứu, một tầng lớp trung lưu lớn
mạnh được coi là yếu tố quyết định đối với tăng
trưởng và ổn định kinh tế. Tại các nước đang phát
triển, tầng lớp trung lưu có vai trò quan trọng
cho sự thịnh vượng của quốc gia thông qua
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo
và ổn định xã hội (Banerjee và Dufflo, 2008). Các
bằng chứng thực nghiệm cho thấy tại các nước
đang phát triển, tầng lớp trung lưu càng lớn thì
tốc độ giảm nghèo càng nhanh (ADB, 2010).
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Cửa sổ cơ hội vàng về nhân khẩu học của Việt
Nam sẽ sớm đóng lại, Việt Nam đang bước
vào giai đoạn già hóa dân số
Theo TCTK, trong giai đoạn 2026-2039, Việt Nam
vẫn trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng tỷ
trọng dân số từ 65 tuổi trở lên đã tăng và đạt
trên 10%. Năm 2026, Việt Nam sẽ bước vào thời
kỳ dân số già. Dự báo, thời kỳ dân số già sẽ kéo
dài trong 28 năm (giai đoạn 2026-2054), tương
ứng với tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm
từ 10,2% đến 19,9%. Sau đó, thời kỳ cơ cấu dân
số rất già (giai đoạn 2055-2069) tương ứng với tỷ
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trọng dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 20% đến
30%.27 Những thay đổi đáng kể về cơ cấu nhân
khẩu học với sự gia tăng tỷ trọng của người già
(tương ứng là giảm tỷ lệ tham gia thị trường lao
động) sẽ có tác động tiêu cực đến việc làm có
năng suất, tăng thêm gánh nặng cho hệ thống
an sinh xã hội nói chung và các chương trình
giảm nghèo nói riêng trong giai đoạn tới. Đồng
thời quá trình già hóa tăng tốc cũng cho thấy
cửa sổ cơ hội tăng trưởng dựa vào lao động giá
rẻ đã qua, các doanh nghiệp cần có sự chia sẻ lợi
ích nhiều hơn cho người lao động nếu muốn họ
đồng hành dài hạn trong một sự hợp tác cả hai
bên cùng có lợi – một điều kiện tiên quyết để
nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của Việt
Nam trong trung và dài hạn.
Đô thị hóa tuy diễn ra nhanh song vẫn còn
thấp hơn kỳ vọng và thiên lệch về các siêu đô
thị
Tỷ lệ dân số đô thị của Việt Nam đã tăng đáng kể,
từ 20% vào năm 1986 khi đất nước bắt đầu thực
hiện Đổi Mới lên gần gấp đôi đạt mức 34,4%
(khoảng 33 triệu người) vào năm 201928, tức là
với tốc độ 1,66%/năm trong giai đoạn này, tương
đương với tốc độ các nước trung bình thấp là
1,6%. Ở Việt Nam, sự phát triển của công nghiệp
và dịch vụ tại các khu vực đô thị đang là những
động lực tăng trưởng mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát
triển của các khu vực còn lại. Sự phát triển của
khu vực đô thị không chỉ là kết quả của tăng
trưởng mà còn là một động lực quan trọng của
tăng trưởng.
Tuy nhiên, với khoảng 55% cư dân đô thị sống
ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, việc tăng
trưởng đô thị lệch mạnh về phía các đô thị lớn
dẫn đến ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao
thông, quá tải các cơ sở hạ tầng khác... Những
người nghèo, người có thu nhập thấp thường
bị ảnh hưởng nhiều nhất do phải sống ở các

khu có mật độ dân số cao hoặc rất cao. Họ cũng
phải bươn trải kiếm sống trên các đường phố,
chịu ảnh hưởng lớn bởi ô nhiễm không khí, tắc
nghẽn giao thông. Trong khi đại dịch đang diễn
ra, những người nghèo và có thu nhập thấp bị
ảnh hưởng mạnh nhất do đặc thù của kế sinh
nhai cũng như điều kiện sinh sống. Như vậy, mật
độ kinh tế tại hai đô thị này đã vượt ngưỡng tối
ưu do hiệu ứng tiêu cực của tập trung thái quá
đã vượt qua hiệu ứng tích cực của tính kinh tế
nhờ qui mô, kéo chậm lại sự tăng trưởng và phát
triển bền vững tại hai đầu tầu này của nền kinh
tế, qua đó ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia.
Biến đổi khí hậu gia tăng ảnh hưởng tiêu cực
đến Việt Nam nói chung và người nghèo nói
riêng
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai.
Bền vững môi trường đã nổi lên như là một thách
thức lớn của đất nước. Đồng thời nếu không giải
quyết được thách thức này, tăng trưởng sẽ tăng
chậm lại, trước hết là kế sinh nhai cũng như điều
kiện sinh sống của nhóm yếu thế bị ảnh hưởng
mạnh nhất.
Lượng khí thải trên đầu người - một trong những
chỉ số chính về biến đổi khí hậu - cho thấy Việt
Nam tụt hậu so với các quốc gia có trình độ
phát triển tương đồng. Hình 34 cho thấy lượng
khí thải CO2 trên đầu người ở Việt Nam đã tăng
nhanh kể từ năm 1996, khi khoảng cách giữa Việt
Nam và các nước thu nhập thấp bắt đầu nới rộng
nhanh chóng. Từ năm 2006, lượng khí thải CO2
trên đầu người ở Việt Nam bắt đầu vượt quá mức
ở những nước thu nhập trung bình thấp. Năm
đó cũng gần với thời điểm Việt Nam gia nhập
nhóm các nước thu nhập trung bình thấp. Báo
cáo phát triển con người của UNDP từ năm 2019
đã xếp Việt Nam vào vị trí thứ ba thấp nhất trong
các quốc gia về phát thải carbon trên đầu người.

27. Nguồn: https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-nghien-cuuchuyen-sau-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/
28. Kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của TCTK
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Hình 34. Lượng khí thải CO2 (tấn trên đầu người), 1990-2019
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Nguồn: Các chỉ số phát triển thế giới, NHTG
Chuyển đổi số tăng tốc ở Việt Nam trong
những năm gần đây nhưng khoảng cách kỹ
thuật số vẫn là một thách thức đáng kể
Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam
đã phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030",
chính thức ghi nhận thức vai trò cốt lõi, chính
yếu của chuyển đổi số trong chủ động thích
ứng và tham gia hiệu quả cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. Trong mục tiêu chuyển đổi số quốc
gia, Việt Nam đã xác định ba trụ cột chính của
chương trình chuyển đổi số là chính phủ số, kinh
tế số và xã hội số. Ba mục tiêu này không tách rời
mà cùng phối hợp, song hành với nhau.
Cơ sở hạ tầng số - Internet cũng có những sự
phát triển nhanh chóng. Hiện nay Việt Nam có
68,72 triệu người sử dụng Internet, chiếm 70,3%
dân số, theo số liệu từ của Trung tâm Internet
Việt Nam. Tốc độ Internet tại Việt Nam được
đánh giá ở mức tốt so với thế giới với xếp hạng
48 vào tháng 12 năm 2021.29 Đánh giá tình

hình triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam,
trong bảng xếp hạng năm 2020 của Liên hợp
quốc, Việt Nam có vị trí thứ 86 trong 193 quốc
gia thành viên Liên hợp quốc, tăng 02 bậc so với
năm 2018. Việt Nam đã duy trì được việc tăng
hạng liên tục trong giai đoạn 2014 - 2020 từ vị trí
99 lên vị trí 86. 30
Quá trình chuyển đổi số trong khu vực doanh
nghiệp và người dân cũng tăng tốc mạnh mẽ
trong hai năm qua khi đại dịch nổ ra, Các nền
tảng ứng dụng trực tuyến đã được sử dụng
rộng rãi trong nền kinh tế và trong xã hội. Nhiều
người dân và người lao động thu nhập thấp đã
tận dụng công nghệ số để bán hàng trực tuyến
khi không còn công việc thường xuyên dưới tác
động của đại dịch. Tuy nhiên, khoảng cách kỹ
thuật số trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt là khi phần
lớn học sinh, sinh viên buộc phải chuyển sang
học trực tuyến trong đại dịch COVID-19.

29. Nguồn: https://vnexpress.net/internet-viet-nam-dang-o-dau-so-voi-the-gioi-4405005.html
30. Nguồn: United Nations e-Government Survey 2020
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THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO MỌI CHIỀU CẠNH VÀ MỌI NƠI Ở VIỆT NAM

3.2. DUY TRÌ GIẢM NGHÈO
NHANH BỀN VỮNG Ở MỌI CHIỀU
CẠNH VÀ Ở MỌI NƠI: KHUYẾN
NGHỊ CHÍNH SÁCH
Việt Nam đã bước sang năm thứ hai của Kế
hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025
và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.
Đất nước tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát
triển sau khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn
nhất do đại dịch COVID-19 gây ra. Năm 2022
cũng là năm đầu tiên Việt Nam áp dụng chuẩn
nghèo đa chiều mới được thiết kế cho giai đoạn
2021-2025. Điều này đánh dấu một sự thay đổi
về chất quan trọng trong việc đo lường, giám sát
cũng như thực thi các giải pháp, chính sách giảm
nghèo.
Vì sự thay đổi này, lần đầu tiên chuẩn nghèo đã
được tính sát với mức sống tối thiểu, điều mà
trước đây chưa làm được do hạn chế về nguồn
lực. Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, so với chuẩn
nghèo giai đoạn 2015-2020, tiêu chí về thu nhập
sẽ tương ứng với chuẩn mức sống tối thiểu là
1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông
thôn (hiện nay là 700.000 đồng/người/tháng,
tăng 114,2%) và 2 triệu đồng/người/tháng ở khu
vực thành thị (hiện nay là 900.000 đồng/người/
tháng, tăng 122,2%).
Do chuẩn nghèo đã được nâng lên nên số hộ và
số người thuộc diện nghèo và cận nghèo theo
các tiêu chí mới cũng tăng lên đáng kể. Theo
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ
nghèo đa chiều (cả hộ nghèo và hộ cận nghèo)
khoảng 10% (tương ứng khoảng 2,4 triệu hộ).
Kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm
2015 cho thấy, cả nước có 2,338 triệu hộ nghèo,
và 1,235 triệu hộ cận nghèo31. Như vậy, sau khi
áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới, ước tính tỷ
lệ hộ nghèo và cận nghèo thấp hơn so với đầu
giai đoạn 2016-2020.
Bên cạnh đó, một chiều cạnh mới về việc làm
được bổ sung, với chỉ số về việc làm phi chính
thức. Như vậy, việc làm được coi là một kết quả,

cũng như là một phương tiện công cụ để đạt
được các kết quả khác trong khái niệm đa chiều.
Những thay đổi này phù hợp với Việt Nam một quốc gia có thu nhập trung bình thấp với
nguyện vọng đạt được trạng thái thu nhập trung
bình cao trong trung hạn. Chuẩn nghèo cao hơn
và chuẩn nghèo đa chiều khắt khe hơn cho thấy
quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện
mức sống cho tất cả mọi người và không để ai
bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, việc duy trì hiệu quả
giảm nghèo bền vững sẽ không dễ dàng, đặc
biệt là trước những thiệt hại do đại dịch COVID-19
gây ra và những thay đổi đáng kể trong bối cảnh
trong và ngoài nước. Việt Nam cần thực hiện các
giải pháp tổng thể và toàn diện để thúc đẩy việc
làm có năng suất, cung cấp dịch vụ xã hội và và
mở rộng diện bao phủ cũng như nâng cao chất
lượng của hệ thống an sinh xã hội dành cho tất
cả mọi người. Theo đó, các nỗ lực cần triển khai
toàn diện trên mọi chiều cạnh của giảm nghèo
đa chiều, bao gồm cải thiện thu nhập, việc làm,
giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nhà ở, nước sạch, môi
trường và tiếp cận thông tin truyền thông.

3.2.1. THÚC ĐẨY VIỆC LÀM CÓ NĂNG
SUẤT CHO MỌI NGƯỜI
Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng việc làm có
năng suất bao gồm hai nhóm giải pháp chính: (i)
củng cố các nền tảng của tăng trưởng và giảm
nghèo bền vững; (ii) tăng cường thực hiện các
chính sách thị trường lao động.
Các giải pháp củng cố các nền tảng của nền
kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng diện rộng và
phát triển bao trùm
Các nền tảng của nền kinh tế giúp tăng trưởng
nhanh và bền vững đóng vai trò rất quan trọng
đối với tạo việc làm nói chung và việc làm có
năng suất nói riêng. Các giải pháp nhằm củng
cố các nền tảng của tăng trưởng bao trùm
bao gồm:

•

Kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ
mô để đảm bảo tính bền vững về kinh tế của
tăng trưởng, tránh các cú sốc cho nền kinh tế

31. Quyết định số 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả tổng điều
tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020
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nói chung và thị trường lao động nói riêng.
Điều này có thể đạt được bằng việc thực thi
chính sách tiền tệ và tài khóa thận trọng để
duy trì các cán cân vĩ mô ở mức bền vững,
thực hiện chính sách tài khóa nghịch chu kỳ.
Một bài học quan trọng có được từ giai đoạn
phòng chống đại dịch COVID-19 là cần phải
đảm bảo rằng các chính sách tài khóa có tính
phản chu kỳ, kích thích tăng trưởng kinh tế
trong thời kỳ suy thoái và giảm áp lực lạm
phát trong thời kỳ tăng trưởng nhanh.

•

Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập, tận dụng tốt lợi
thế địa kinh tế của đất nước nói chung và các
hiệp định thương mại thế hệ mới nói riêng
để tiếp tục là điểm đến của các chuỗi giá trị
toàn cầu, giảm thiểu tác động của quá trình
“giải toàn cầu hóa” có tác động bất lợi đối với
các quốc gia đi sau đang gặp thách thức “giải
công nghiệp hóa quá sớm” (premature deindustrialization). Tăng hàm lượng giá trị sản
xuất nội địa của các mặt hàng xuất khẩu là rất
quan trọng để tạo việc làm và tăng thu nhập
bền vững.

•

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng
kết nối, tạo thuận lợi thương mại để các
doanh nghiệp Việt Nam nói chung, và các
doanh nghiệp thâm dụng lao động nói riêng,
tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn
cầu. Cần tăng cường mối liên hệ giữa đầu tư
công, giáo dục, nghiên cứu, chính sách công
nghệ và chính sách công nghiệp để khuyến
khích sự phát triển và khả năng cạnh tranh
của các doanh nghiệp trong nước trên thị
trường quốc tế.

•

Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh
tế từ nông nghiệp có năng suất thấp sang
các ngành công nghiệp và dịch vụ. Điều này
đòi hỏi một môi trường đầu tư và kinh doanh
thuận lợi cho sự phát triển của khu vực tư
nhân32 và dịch chuyển lao động theo địa lý
và nghề nghiệp. Việc phát triển và mở rộng
thị trường vốn trong nước là điều cần thiết
để khuyến khích sự tăng trưởng và khả năng
cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân

lớn.

•

Thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững và
bao trùm, tập trung vào sự kết hợp thích hợp
giữa các thành phố với quy mô khác nhau,
cải thiện chất lượng cuộc sống và cơ hội việc
làm cho người di cư từ nông thôn ra thành
thị.

•

Thúc đẩy việc làm có năng suất thông qua
việc tăng cường sử dụng các công nghệ
số. Để đạt được mục tiêu đó, các hệ sinh
thái hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện
phải được thiết lập, bao gồm: (i) các khuôn
khổ quy định phù hợp để đảm bảo bảo vệ
quyền riêng tư, an ninh mạng, văn hóa và
chủ quyền kỹ thuật số quốc gia; (ii) cơ sở hạ
tầng Internet được cải thiện với phạm vi phủ
sóng rộng, chất lượng cao (tốc độ, ổn định)
và chi phí thấp; (iii) sự sẵn có của các thiết bị
di động thông minh với giá cả hợp lý và các
ứng dụng dễ sử dụng; và (iv) nuôi dưỡng văn
hóa kỹ thuật số. Hơn nữa, cần có các chính
sách thích hợp để thúc đẩy các lĩnh vực cụ
thể liên quan nhiều đến tăng trưởng bao
trùm: (i) điện toán đám mây để giảm chi phí
hoạt động và mang lại lợi ích không cân đối
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (ii) thương
mại điện tử để giảm chi phí giao dịch và mở
rộng thương mại trên diện rộng; (iii) tài chính
kỹ thuật số và thanh toán không dùng tiền
mặt để giúp người thu nhập thấp vượt qua
các rào cản để tiếp cận các dịch vụ tài chính;
và (iv) du lịch cùng với sự tham gia của cộng
đồng và các nhóm yếu thế với các nền tảng
kỹ thuật số, với trọng tâm là hướng tới cộng
đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện hiệu quả các chính sách thị trường
lao động

•

Tăng cường thực hiện các chính sách thị
trường lao động tích cực

Việt Nam đã chưa triển khai hiệu quả các chương
trình thị trường lao động tích cực để giúp lao
động mất việc tìm kiếm việc làm mới để ứng
phó với đại dịch COVID-19. Sẽ rất hữu ích khi học

32. Một nghiên cứu gần đây đã xem xét vai trò của phát triển khu vực tư nhân (PSD) trong giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam,
sử dụng dữ liệu cấp tỉnh cho giai đoạn 2010–2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy mỗi điểm % tăng trong việc làm của khu
vực tư nhân sẽ góp phần giảm tỷ lệ nghèo đa chiều và nghèo về tiền tệ tương ứng là 0,30% và 0,31% (Đào Văn Lê, Trần
Quang Tuyến và Tinh Doan, 2022). Một nghiên cứu khác cũng cho thấy mức độ tập trung của doanh nghiệp tại địa phương
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các bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác
trong khu vực đã tăng cường hỗ trợ đào tạo lao
động bị sa thải trong thời gian thất nghiệp và
kết nối những lao động này với công việc mới.
Ví dụ, Malaysia đã hỗ trợ tổ chức các khóa học
ngắn hạn về kỹ năng số và các kỹ năng khác,
tăng định mức kinh phí đào tạo thông qua hệ
thống bảo hiểm thất nghiệp, chi trả bổ sung
mức trợ cấp đào tạo hàng ngày và chi trả trợ cấp
tham gia đào tạo cho những lao động mất việc
làm không thuộc phạm vi hỗ trợ của hệ thống
bảo hiểm thất nghiệp33. Điều quan trọng nữa là
phải có các chính sách phù hợp để hỗ trợ người
lao động nâng cao kỹ năng và tái đào tạo nhằm
thích ứng tốt hơn với bối cảnh thay đổi nhanh
chóng trong nước và toàn cầu. Định hướng và
giáo dục nghề nghiệp cần dựa trên liên kết giữa
các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp để đón
nhận tốt nhất các tín hiệu thị trường và cập nhật
công nghệ.

•

Điều chỉnh lương tối thiểu theo tiến độ phù hợp

Tiền lương tối thiểu là một trong các chính sách
được thực hiện nhằm bảo vệ người lao động.
Tuy nhiên, để giúp nền kinh tế tăng trưởng bền
vững, việc điều chỉnh lương tối thiểu cần được
thực hiện theo một lộ trình phù hợp. Nếu tiền
lương tối thiểu tăng nhanh hơn quá nhiều so
với năng suất lao động, các doanh nghiệp trong
khu vực chính thức có thể phải giảm quy mô sản
xuất, qua đó làm giảm việc làm chính thức. Tuy
nhiên, nếu mức tăng lương tối thiểu vừa phải sẽ
giúp tạo ra “hiệu ứng hải đăng” có tác động tích
cực lên thu nhập của lao động trong khu vực phi
chính thức34.

3.2.2. NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG
QUA CẢI THIỆN VIỆC CUNG CẤP CÁC
DỊCH VỤ XÃ HỘI CÓ CHẤT LƯỢNG CHO
MỌI NGƯỜI
Trong lĩnh vực giáo dục:

•

Cải thiện giáo dục mầm non, chú trọng giáo
dục đầu đời cho con em các gia đình thu nhập
thấp, nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số.

•

Hướng tới phổ cập ở cấp trung học phổ
thông trong tương lai gần.

•

Thúc đẩy phát triển các kỹ năng của thế kỷ
21 để thích ứng với những đòi hỏi của thời
đại số. Trong bối cảnh số hóa và tự động hóa
tăng tốc, người lao động cần được trang bị
các kỹ năng của thế kỷ 21, trong đó nhấn
mạnh năng lực suy luận, tư duy logic, các kỹ
năng về toán học và kỹ năng mềm, các kỹ
năng mềm như khả năng thích ứng với bối
cảnh, khả năng làm việc nhóm, kỹ năng trình
bày… Theo hướng đó, có thể phác thảo một
số giải pháp đối với hệ thống giáo dục và đào
tạo để thích ứng với bối cảnh mới như sau:
khuyến khích học tập suốt đời, học tập liên
tục trên Internet, sử dụng mạnh mẽ các công
nghệ hỗ trợ việc học và nâng cao năng lực
tiếng Anh vì đây là chìa khóa của tri thức.

•

Công nghệ kỹ thuật số nên được tận dụng
để hỗ trợ chương trình giáo dục, nâng cao kỹ
năng và đào tạo lại kỹ năng. Đặc biệt, các nền
tảng kỹ thuật số, bao gồm YouTube hoặc các
nền tảng khác nên được sử dụng và/hoặc
phát triển để đào tạo các kỹ năng cần thiết
trong các lĩnh vực đang phát triển cho một số
lượng lớn người sử dụng, bao gồm cả những
người lao động từ khu vực phi chính thức. Vì
các chương trình đào tạo dựa trên Internet
này có thể được coi là “hàng hóa công cộng”
có sức lan tỏa lớn và mang lại lợi ích xã hội,
Chính phủ có thể cung cấp các ưu đãi bằng
tiền cho chủ sở hữu nội dung đào tạo, dựa
trên số lượt truy cập.

•

Cần có những chương trình hỗ trợ cho các
nhóm yếu thế, trong đó có đồng bào các dân
tộc thiểu số để họ không bị bỏ lại phía sau
trong kỷ nguyên số. Trước hết, cần đảm bảo
cho các nhóm yếu thế có thể tiếp cận được

giúp giảm nghèo trên địa bàn (Giang Thanh Long, Nguyễn Việt Cường và Trần Quang Tuyến, 2016).
33. Nguồn: Rahman, Schmillen, và Jasmin, 2020.
34. Nhiều nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng, trái ngược với dự đoán từ lý thuyết kinh tế, tiền lương trong khu vực phi
chính thức tăng sau bất kỳ đợt tăng lương tối thiểu nào. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng hải đăng (lighthouse effect),
cho đến nay được giải thích là một sản phẩm phụ của một tín hiệu được chuyển tải bởi tiền lương tối thiểu theo luật định
đến việc thiết lập tiền lương trong khu vực phi chính thức, như thể người lao động ở khu vực này có khả năng thương
lượng đáng kể (Nguồn: Boeri, Garibaldi và Ribeiro, 2010)
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đến dịch vụ Internet với chi phí phải chăng.
Thứ hai, cần tăng cường đào tạo kỹ năng số
cho giáo viên cũng như cán bộ địa phương.
Thứ ba, tăng cường việc nâng cao nhận
thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa, các
nhóm đồng bào dân tộc thiểu số về các cơ
hội mà quá trình chuyển đổi số mang lại –
từ dự báo thời tiết, dịch bệnh gia súc, đến kỹ
thuật khuyến nông, kỹ năng đặc thù, tư vấn
sức khỏe cũng như nhiều vấn đề khác mà các
ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể
mang lại.
Trong lĩnh vực y tế:

•

Cần ưu tiên củng cố hệ thống y tế cơ sở do
đây là dịch vụ gần người dân nhất, đặc biệt
là những người nghèo, người thu nhập thấp,
người dân ở vùng sâu vùng xa. Hệ thống y
tế cơ sở đã thể hiện rõ nhiều bất cập trong
bối cảnh đại dịch. Đẩy mạnh chất lượng của
bệnh viện tuyến huyện, để kéo gần khoảng
cách với chất lượng của tuyến trung ương.

trong hệ thống giáo dục nói riêng, đặc biệt ở
các trường mầm non và tiểu học, và toàn hệ
thống nói chung.

•

Tập trung nâng cao tầm vóc, trí lực, giảm
tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em ở các vùng
nghèo, vùng khó khăn. Trong đó ưu tiên cải
thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm suy dinh
dưỡng thấp còi, chăm sóc sức khỏe, nâng
cao thể trạng và tầm vóc của trẻ em từ 0
đến 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,
hộ mới thoát nghèo và trẻ em vùng nghèo,
vùng khó khăn.

•

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
Thúc đẩy dịch vụ chăm sóc y tế từ xa; tăng
cường sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử - nền
tảng để chuyển đổi sang nền y tế số. Tăng
cường sử dụng các công nghệ số để cung
cấp dịch vụ y tế có chất lượng cho các nhóm
yếu thế, người dân ở vùng sâu, vùng xa.

3.2.3. NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG
• Ưu tiên tăng cường đầu tư cho cơ sở khám CHỊU THÔNG QUA MỞ RỘNG VÀ TĂNG
chữa bệnh ở khu vực còn có tình trạng trạm CƯỜNG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
y tế thiếu kiên cố hoặc đơn sơ, đặc biệt tại các
vùng miền núi.
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•

Đẩy mạnh chất lượng khám chữa bệnh theo
BHYT, đặc biệt ưu tiên tăng mức hỗ trợ ngân
sách để tăng diện bao phủ và tăng mức hỗ
trợ.

•

Tăng cường thực hiện luân chuyển cán bộ
y tế để tăng cường lực lượng y bác sỹ cho
các khu vực còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối
với vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.

•

Chú trọng phát triển y tế phục vụ các nhóm
yếu thế, đặc biệt bao gồm phụ nữ, trẻ em
và người cao tuổi trong bối cảnh quá trình
già hóa dân số đang tăng tốc. Phấn đấu để
người cao tuổi cũng như trẻ em, phụ nữ có
thể tiếp cận và chi trả được cho các dịch vụ y
tế với giá phải chăng. Dịch vụ y tế cần được
đẩy mạnh với các chương trình tuyên truyền
cộng đồng về sức khoẻ và dinh dưỡng cho
bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi. Công tác
truyền thông và nâng cao thực hành về dinh
dưỡng và hoạt động thể lực cần đẩy mạnh

•

Quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc có đóng góp
cần phải đạt được sự bền vững về tài chính
bằng những giải pháp để mở rộng đối tượng
tham gia và áp dụng các quyền lợi bình đẳng
hơn, chứ không phải bằng giải pháp tăng
mức đóng góp cao - điều này chỉ cản trở
việc tham gia bảo hiểm. Mức hưởng BHXH
bắt buộc cần đảm bảo mức sống tối thiểu
của người lao động khi nghỉ hưu. Đồng thời,
cần phát triển thêm các tiện ích trong khu
vực công (trong các chương trình BHXH bắt
buộc) hoặc các cơ chế bảo hiểm công khác
và khu vực tư nhân trong nước để cung cấp
cho người lao động những cơ hội tích luỹ
hấp dẫn. Giảm lợi ích ở mức cao nhất (đối với
những người tham gia vào hệ thống hiện tại)
sẽ tạo ra dư địa để nâng cao lợi ích ở mức
thấp nhất, nhưng điều này phải được thực
hiện song song với việc giảm đóng góp để
khuyến khích mở rộng phạm vi bao phủ và
chính thức hóa thị trường lao động.

•

Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án đổi mới và
phát triển trợ giúp xã hội (MPSARD) đã được
phê duyệt năm 2017 để mở rộng hỗ trợ tiền
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mặt thường xuyên cho tất cả những người
thuộc nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn
như người khuyết tật và người chăm sóc họ
(hầu hết trong số đó là phụ nữ), trẻ em (dưới
3 hoặc 6 tuổi) và người già (60-79 tuổi) không
có lương hưu, phụ nữ có thai và cha mẹ đơn
thân làm việc trong các khu vực phi chính
thức.

•

Chuyển đổi các chương trình hỗ trợ tiền
mặt khẩn cấp hiện có dựa trên các rủi ro đặc
trưng cá nhân/đơn lẻ thành các chương trình
giải quyết các rủi ro ảnh hưởng đến quy mô
dân số lớn, ví dụ như thiên tai, đại dịch và
khủng hoảng kinh tế. Điều này có thể được
thực hiện bằng cách xây dựng và áp dụng
các cơ chế kích hoạt (i) dựa trên các tiêu chí
rõ ràng về tình trạng thiệt hại khẩn cấp quy
mô lớn (dựa trên mức độ tác động của thiên
tai, đại dịch và khủng hoảng kinh tế quy mô
lớn đối với số lượng lớn người dân) và (ii) khi
tình hình đạt các tiêu chí cụ thể, cho phép áp
dụng tự động tăng mức độ bao phủ và mức
trợ cấp đối với các nhóm dễ bị tổn thương
của các chương trình hỗ trợ tiền mặt thường
xuyên, cũng như bất kỳ đối tượng khác mà
chính quyền cấp xã xác định là rơi vào tình
trạng thiếu thốn.

Khi các cơ chế được tự động kích hoạt, kinh phí
tăng thêm sẽ được phân bổ từ “Quỹ Dự phòng”,
ở cả cấp chính quyền trung ương và địa phương.
Quỹ này được (i) phân bổ thường xuyên/hàng
năm từ ngân sách trung ương (ở cả hai cấp), (ii)
chỉ được tiếp cận/được sử dụng khi tình hình
đáp ứng các tiêu chí khẩn cấp quy mô lớn nêu
trên và trong các năm không có tình trạng khẩn
cấp nguồn kinh phí sẽ được tích lũy. Quỹ Dự
phòng Quốc gia Trung ương sẽ được sử dụng để
cung cấp các khoản hỗ trợ ở mức cao hơn hiện
nay của chính quyền trung ương cho các tỉnh
và thành phố, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có
nguồn tài chính hạn chế, bị ảnh hưởng nặng nề
bởi đại dịch hoặc cú sốc khẩn cấp, để nhằm tăng
cường độ bao phủ và đẩy nhanh tiến độ thực
hiện hỗ trợ.

•

Chuyển từ hệ thống trợ giúp xã hội dựa vào
đăng kí cư trú, chưa bao trùm tốt tới nhóm
lao động di cư, sang hệ thống dựa trên định

danh công dân, chẳng hạn như thông qua
áp dụng hệ thống kỹ thuật số - dựa trên hệ
thống cơ sở dữ liệu công dân số hóa, đã
được chính thức ra mắt vào tháng 7/2021
- để những người thụ hưởng đủ điều kiện
tự đăng ký, để chính quyền địa phương xác
minh và chính quyền trung ương giám sát
kiểm tra. Hệ thống kỹ thuật số này cho phép
theo dõi tức thời tình trạng nghèo tạm thời.
Nó cũng cho phép Chính phủ xác định được
các nhóm đối tượng mục tiêu để cung cấp
hỗ trợ. Hệ thống kỹ thuật số này nếu được
kết hợp với ứng dụng thanh toán trực tuyến
sẽ không chỉ giúp minh bạch hóa việc quản
lý và thực hiện các chương trình trợ giúp xã
hội mà còn giúp thực hiện hỗ trợ tiền mặt tới
các đối tượng một cách nhanh chóng và an
toàn, dễ dàng thực hiện hậu kiểm.

•

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số trong công tác giảm nghèo;
tiếp tục nhân rộng ứng dụng phần mềm
trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
Tích hợp việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
hằng năm trên Cổng thông tin điện tử Chính
phủ (Cổng dịch vụ công quốc gia). Xây dựng,
thí điểm ứng dụng phần mềm trong giám
sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2021-2025.

•

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở của
hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó trước mắt
tập trung hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có
nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống
chịu tác động bởi thiên tai, từng bước nâng
cao chất lượng cuộc sống.

3.2.4. THÚC ĐẨY CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI
MỚI SÁNG TẠO ĐỂ TĂNG TỐC GIẢM
NGHÈO ĐA CHIỀU
Nhiều dự án giảm nghèo được thí điểm, nhân
rộng nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo được
người dân, cộng đồng, doanh nghiệp thực hiện
ở nhiều địa phương khác nhau, bao gồm cả
các chương trình được tài trợ bởi các Chương
trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) và các dự án/
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chương trình do các đối tác phát triển (DPs) hỗ
trợ. Tuy nhiên, trong khi phần lớn các dự án thí
điểm này thành công ở quy mô nhỏ, khả năng
nhân rộng của chúng trên quy mô lớn hơn vẫn
còn hạn chế. Việc tăng tốc giảm nghèo trên quy
mô lớn ở vùng lõi nghèo, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, đặc biệt trong bối cảnh nhiều bất
định sau COVID-19, đòi hỏi CTMTQG 2021–2025
cần tạo ra một hệ sinh thái với nhiều không
gian / dư địa hơn để khuyến khích và thể chế
hóa các giải pháp đổi mới sáng tạo ở cấp địa
phương, nhấn mạnh trao quyền cho cộng đồng
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địa phương và nuôi dưỡng lãnh đạo địa phương
để tạo cơ hội và thay đổi tư duy. Các cơ chế học
tập hiện tại, thường diễn ra không thường xuyên
thông qua việc rà soát và đánh giá định kỳ các
CTMTQG, chưa tạo điều kiện tối đa cho các bên
liên quan điều chỉnh vai trò hoặc giải pháp của
mình một cách kịp thời trong bối cảnh thay đổi
nhanh chóng. Do đó, cần có cơ chế một vòng
lặp rút kinh nghiệm nhanh chóng và tích cực
để điều chỉnh hệ thống sinh thái theo thời gian
thực, với mục tiêu đẩy nhanh việc nhân rộng các
sáng kiến.
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KẾT LUẬN
Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được các kết
quả ấn tượng về giảm nghèo cho dù có sử dụng
thước đo nào. Tuy nhiên, tính dễ bị tổn thương
và bất bình đẳng vẫn là những thách thức đáng
kể. Tình trạng nghèo tạm thời đã tăng lên đáng
kể trong đại dịch COVID-19. Tỷ lệ nghèo tuy
giảm trên diện rộng nhưng vẫn còn cao ở một
số đồng bào dân tộc thiểu số35.

năng suất cao hơn trong khu vực nông
nghiệp, công nghiệp hoặc dịch vụ. Điều này
đòi hỏi một môi trường đầu tư và kinh doanh
thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân
cũng như sự dịch chuyển lao động giữa các
vùng địa lý và giữa các nghề, cho phép người
lao động, đặc biệt là những người từ các tỉnh
nghèo và gia đình nghèo hơn, tham gia tốt
hơn và hưởng lợi hơn từ quá trình tăng trưởng.
Hơn nữa, khi Việt Nam phấn đấu trở thành
quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, các
chính sách cần được thiết kế để thúc đẩy quá
trình đô thị hóa bền vững và bao trùm, đang
ngày càng trở thành một động lực quan
trọng của tăng trưởng và phát triển kinh tế điều này đã được đúc kết từ kinh nghiệm các
nước khi vươn lên trên nấc thang phát triển
cao hơn. Việt Nam cũng nên tăng tốc chuyển
đổi kỹ thuật số để thúc đẩy việc làm có năng
suất trong kỷ nguyên số. Để đạt được mục
tiêu đó, các hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi kỹ
thuật số toàn diện phải được thiết lập, đồng
thời với các chính sách phù hợp thúc đẩy
các lĩnh vực cụ thể có mức độ liên quan cao
đến tăng trưởng bao trùm, chẳng hạn như
điện toán đám mây, thương mại điện tử, tài
chính kỹ thuật số và thanh toán điện tử. Việt
Nam cũng cần tăng cường các chính sách thị
trường lao động. Việc thực hiện hiệu quả các
chính sách thị trường lao động tích cực là vô
cùng quan trọng trong những thời điểm khó
khăn, cũng như hỗ trợ người lao động nâng
cao trình độ và được đào tạo lại để thích ứng
tốt hơn với bối cảnh trong nước và toàn cầu
thay đổi nhanh chóng, đồng thời đảm bảo
mức lương tối thiểu được điều chỉnh với tốc
độ thích hợp vì lợi ích của toàn bộ lực lượng
lao động.

Những kết quả giảm nghèo ấn tượng như được
nêu trên là nhờ có những diễn biến tích cực theo
cả ba kênh tác động tới giảm nghèo đa chiều:
việc làm có năng suất được mở rộng nhanh
chóng, các dịch vụ xã hội và hệ thống an sinh
xã hội được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, tính
dễ bị tổn thương vẫn hiện hữu theo cả ba kênh
tác động trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hơn
nữa, bối cảnh toàn cầu và trong nước đang có
nhiều thay đổi, với những cơ hội và thách thức
đan xen nhau. Trong khi đó, Chính phủ đã tăng
gấp đôi ngưỡng thu nhập và bổ sung thêm một
chiều cạnh về việc làm với các chỉ số đầy tham
vọng trong chuẩn nghèo đa chiều có hiệu lực
từ năm 2022 và tập trung nguồn lực, giải pháp
giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Những thay đổi quan trọng như vậy đòi hỏi các
biện pháp chính sách phải mang tính toàn diện
và được thực hiện hiệu quả nếu Việt Nam muốn
đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về giảm
nghèo nhanh và bền vững ở mọi chiều cạnh và
ở mọi nơi trong thập kỷ này.
Các biện pháp này có thể được phân thành 3 nhóm
dựa trên ba trụ cột của giảm nghèo đa chiều.

•

Thứ nhất, nền tảng của nền kinh tế cần được
củng cố để thúc đẩy việc làm có năng suất,
với trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, hội
nhập toàn cầu, cải thiện cơ sở hạ tầng thông
suốt các kết nối và tạo thuận lợi thương mại,
cũng như tăng tốc chuyển đổi cơ cấu từ các
hoạt động năng suất thấp sang hoạt động

•

Thứ hai, điều quan trọng là phải cung cấp cho
mọi người các dịch vụ xã hội chất lượng cao.
• Trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách cần
hướng tới (i) cải thiện giáo dục mầm non,

35. Tỷ lệ nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc H’mông vẫn cao tới 45,1% vào năm 2020. Khoảng 20% dân cư thuộc đồng
bào dân tộc Khmer, Dao và các nhóm dân tộc thiểu số khác thuộc diện nghèo đa chiều trong cùng năm 2020.
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trong đó chú trọng giáo dục mầm non cho
trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ
em thuộc các gia đình có thu nhập thấp;
(ii) hướng tới phổ cập ở cấp trung học phổ
thông trong tương lai gần; (iii) thúc đẩy
phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 để
thích ứng với những đòi hỏi của thời đại kỹ
thuật số; (iv) tận dụng công nghệ kỹ thuật
số để hỗ trợ các chương trình giáo dục,
nâng cao kỹ năng và đào tạo lại kỹ năng; và
(v) thực hiện các chương trình hỗ trợ cho
các nhóm yếu thế, bao gồm cả đồng bào
dân tộc thiểu số để họ không bị bỏ lại phía
sau trong kỷ nguyên số.

đó tập trung vào việc nhân rộng các mô hình
giảm nghèo thành công trong đồng bào dân
tộc thiểu số.

•

• Đối với địa bàn nghèo, thực hiện mục tiêu
xóa bỏ tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn
trên cơ sở tập trung, lồng ghép nguồn lực
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã
hội; trọng tâm lấy phát triển kinh tế vùng,
địa phương để giảm nghèo bền vững
thông qua triển khai các dự án phát triển
sản xuất theo chuỗi giá trị ở địa bàn nghèo
(bao gồm các cấp độ: thôn, bản; xã, liên xã;
huyện, liên huyện) hình thành vùng sản
xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tạo động lực
phát triển vùng nghèo.

• Trong lĩnh vực y tế, điều quan trọng là (i)
củng cố hệ thống y tế cơ sở vì đây là tuyến
gần nhất với người dân, đặc biệt là người
nghèo, người có thu nhập thấp và người
dân vùng sâu, vùng xa; (ii) đẩy mạnh chất
lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; và (iii)
đặc biệt chú trọng phát triển chăm sóc sức
khỏe phục vụ các nhóm yếu thế, đặc biệt là
phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, trong bối
cảnh dân số già hoá nhanh chóng.

•
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Thứ ba, hệ thống bảo trợ xã hội của Việt
Nam cần được mở rộng và tăng cường. Để
đạt được mục tiêu đó, các biện pháp chính
sách thích hợp cần được thực hiện để (i)
đảm bảo rằng bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt
được tính bền vững về tài chính bằng cách
mở rộng đăng ký tham gia và áp dụng các
quyền lợi bình đẳng hơn, thay vì áp dụng giải
pháp nâng mức phí đóng góp cao – sẽ chỉ
cản trở việc tham gia; (ii) đẩy nhanh việc thực
hiện Đề án đổi mới và phát triển trợ giúp xã
hội (MPSARD) đã được phê duyệt năm 2017
nhằm mở rộng hỗ trợ tiền mặt thường xuyên
cho tất cả người dân thuộc các nhóm dễ bị
tổn thương. Khi kết hợp với việc sử dụng các
công cụ thanh toán trực tuyến, một hệ thống
số hóa kết nối dữ liệu công dân không chỉ
giúp minh bạch hơn việc quản lý và thực hiện
các chương trình trợ giúp xã hội mà còn giúp
việc hỗ trợ tiền mặt được thực hiện nhanh
chóng, an toàn, dễ dàng cho việc hậu kiểm;
(iii) thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo
để đẩy nhanh giảm nghèo đa chiều, trong

Thứ tư, Chiến lược giảm nghèo chuyển từ
đầu tư giảm nghèo theo diện rộng sang đầu
tư giảm nghèo theo chiều sâu; tập trung đầu
tư trọng tâm, trọng điểm vào “vùng lõi nghèo”
và đầu tư vào con người, nâng cao năng lực
phát triển của người dân.

• Đối với hộ nghèo, đổi mới phương thức
hỗ trợ riêng lẻ từng hộ sang hỗ trợ thông
qua các mô hình tổ chức sản xuất (doanh
nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia
đình); hộ gia đình tham gia đóng góp bằng
ngày công lao động, hiện vật hoặc tiền;
từng bước xóa bỏ chính sách cho không;
khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên
thoát nghèo. Chú trọng đào tạo kỹ năng
nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho
người dân, chuyển dịch lao động phù hợp
với nhu cầu thị trường lao động.

•

Thứ năm, tập trung nâng cao thu nhập cho
người nghèo thông qua việc triển khai các
dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững; ưu tiên tập trung hỗ trợ
người nghèo giải quyết những vấn đề quan
trọng nhất như sinh kế, học nghề, chuyển
giao công nghệ, việc làm, có thu nhập ổn
định và một số nội dung mới như phát triển
giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững,
nhà ở, cải thiện dinh dưỡng, truyền thông
nhân rộng sáng kiến giảm nghèo và khơi dậy
ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân và
cộng đồng nghèo.
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Tóm lại, mặc dù thành tựu về giảm nghèo đa
chiều của Việt Nam là rất ấn tượng, nhưng việc
duy trì thành tích này trong trung và dài hạn sẽ
đòi hỏi các giải pháp toàn diện và đổi mới sáng
tạo để thích ứng tốt hơn với bối cảnh thay đổi
nhanh chóng trong nước và toàn cầu. Việc thực

hiện có hiệu quả các biện pháp này, kết hợp với
động lực và sự năng động của người dân Việt
Nam, sẽ đưa đất nước đi đúng hướng để đạt
được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng,
bao gồm giảm nghèo ở mọi chiều cạnh và ở
mọi nơi.
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9. ILO (2009). Protecting People, Promoting
Jobs: A Survey of Country Employment and
Social Protection Policy Responses to the
Global Economic Crisis. [Bảo vệ con người,
thúc đẩy việc làm: Khảo sát về các phản ứng
của chính sách việc làm và bảo trợ xã hội của
quốc gia đối với cuộc khủng hoảng kinh tế
toàn cầu]. Geneva: ILO
10. ILO (2012a). Global Employment Trends
2012: Preventing a deeper jobs crisis [Xu
hướng việc làm toàn cầu 2012: Ngăn chặn
khủng hoảng việc làm sâu hơn]
11. ILO (2012b). Understanding Deficits of
Productive Employment and Setting Targets:
A Methodological Guide [Hiểu biết về sự
thiếu hụt của việc làm có năng suất và thiết
lập các mục tiêu: Hướng dẫn phương pháp
luận]; Văn phòng Lao động Quốc tế, Lĩnh
vực Việc làm: Geneva, Thụy Sĩ, 2012; ISBN
978-92-2-125990-9.

BÁO CÁO NGHÈO ĐA CHIỀU VIỆT NAM

57

12. Ivanic M., Martin W. (2008). Implications of
Higher Global Food Prices for Poverty in
Low-Income Countries. [Những tác động
của giá lương thực toàn cầu cao hơn đối với
tình trạng nghèo đói ở các nước có thu nhập
thấp]. Kinh tế Nông nghiệp 39 (3): 405 - 416
13. James, Harold (2018). Deglobalization: The
Rise of Disembedded Unilateralism [Giải
toàn cầu hóa: Sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn
phương bị coi thường]. Đánh giá hàng năm
về kinh tế tài chính, Vol. 10, trang 219-237,
2018
14. Lê Thúc Dục (2019) “Household wealth and
gender gap widening in height: Evidence
from adolescents in Ethiopia, India, Peru,
and Vietnam” [Mức sống của hộ gia đình và
chênh lệch giới tính gia tăng theo chiều cao:
Bằng chứng từ thanh thiếu niên ở Ethiopia,
Ấn Độ, Peru và Việt Nam], Kinh tế và Sinh học
con người, 34, trang 208-215, Elsevier
15. Ngân hàng Thế giới (2012). Việc làm. Báo cáo
Phát triển Thế giới 2013
16. Ngân hàng Thế giới (2020). Trading for
Development in the Age of Global Value
Chains [Giao dịch để phát triển trong thời
đại của chuỗi giá trị toàn cầu]. Báo cáo Phát
triển Thế giới 2020
17. Oxfam (2017). An economy for the 99%.
It’s time to build a human economy that
benefits everyone, not just the privileged
few [Một nền kinh tế cho 99%. Đã đến lúc
xây dựng một nền kinh tế nhân văn mang lại
lợi ích cho tất cả mọi người, không chỉ một
số ít đặc quyền] Prahalad C.K. (2006). The
Fortune at the Bottom of the Pyramid
18. Phạm Minh Thái và Vũ Hoàng Đạt (2021).
Việc làm có năng suất ở Việt Nam giai đoạn
2010-2021. Báo cáo đầu vào tổng hợp từ
Chuyên đề “Việc làm có năng suất” trong
khuôn khổ Đề tài Cấp Bộ - Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội Việt Nam. Đăng tải 02 bài
tạp chí: “Các yếu tố tác động tới việc làm có
năng suất ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu

58

Á – Thái Bình Dương, số 587, tháng 4 năm
2021, ISSN 0868-3808; và “Thực trạng việc
làm có năng suất ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế
Châu Á – Thái Bình Dương, số 585, tháng 3
năm 2021, ISSN 0868-3808.
19. Prahalad C.K. (2006). The Fortune at the
Bottom of the Pyramid [Vận may ở đáy Kim
tự tháp]
20. Politico (2019). U.N. chief warns of ‘point of
no return’ on climate change [Liên hợp quốc
cảnh báo về ‘điểm không thể trở lại’ đối với
biến đổi khí hậu.]. https://www.politico.
com/news/2019/12/01/climate-changepoint-no-return-074610
21. Phạm Minh Thái và Trần Quang Tuyến (2021).
"Does greater household wealth make
young children perform better? The case
of Vietnam" [Mức sống hộ gia đình lớn hơn
có khiến trẻ nhỏ phát triển tốt hơn không?
Trường hợp của Việt Nam]. Trẻ em và Xã hội.
Năm 2021; 00: 1–14
22. Rahman, Schmillen, and Jasmin. 2020.
“From Jobs Crisis to Jobs Recovery in East
Asia” [Từ Khủng hoảng Việc làm đến Phục
hồi Việc làm ở Đông Á]. https://www.
jobsanddevelopment.org/from-jobs-crisisto-jobs-recovery-in-east-asia/
23. Rodrik (2015). Premature Deindustrialization
[Công nghiệp hóa sớm]. National Bureau of
Economic Research. Working Paper 20935.
http://www.nber.org/papers/w20935
24. Shih, S. (1996), Me-Too is Not My Style:
Challenge Difficulties, Break through
Bottlenecks, Create Values [Tôi-Cũng-Vậy
không phải là lựa chọn của tôi: Thử thách
khó khăn, Vượt qua nút thắt cổ chai, Tạo giá
trị], The Acer Foundation, Taipei.
25. Tổng cục Thống kê (2020). Thông cáo báo
chí kết quả nghiên cứu chuyên sâu tổng
điều tra dân số và nhà ở năm 2019. https://
www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thongke/2020/12/thong-cao-bao-chi-ket-qua-

THÚC ĐẨY GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG THEO MỌI CHIỀU CẠNH VÀ MỌI NƠI Ở VIỆT NAM

nghien-cuu-chuyen-sau-tong-dieu-tra-danso-va-nha-o-nam-2019/
26. Tổng cục Thống kê (2021). Dân số, Việc làm
và Việc làm năm 2020. https://www.gso.gov.
vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/
infographic-dan-so-lao-dong-va-viec-lamnam-2020/
27. Tổng cục Thống kê (2021). Điều tra thống kê
các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em
và phụ nữ (SDGCW) 2020-2021 của TCTK
28. Trung tâm Phân tích Dự báo (TTPTDB)
(2021). Việc nhà không được trả công đối
với các nhóm dân tộc ở Việt Nam. Dự thảo
tháng 12/2021 cho nghiên cứu về việc nhà
không được trả công, thực hiện bởi TTPTDB
và CARE Việt Nam (sắp xuất bản).
29. UN (2021) What Is Climate Change? [Biến
đổi khí hậu là gì?] https://www.un.org/en/
climatechange/what-is-climate-change.

30. UNCTAD (2011). Pro-poor technology,
innovation and entrepreneurship policies
[Chính sách công nghệ, đổi mới và khởi
nghiệp vì người nghèo]
31. UNCTAD (2019). Báo cáo về các biện pháp
thương mại và đầu tư của G20
32. UNDP (2019). Báo cáo Phát triển Con người
Toàn cầu 2019
33. UNDP (2021). Bảo trợ xã hội ở Việt Nam:
Những vấn đề chính và khuyến nghị

