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"I>Ôi mOi"
và sI! di ehnyên ngnon nhân lI!e
No/weil Hellaff

Tù nam 1986, Vi~t Nam dà chçm con dLIàng chuyên sang mQt nen kinh
té han hÇ1p trong do Nhà nLIoc tiép tl,lc dong mQt vai trà quan trçmg. Dieu do
co nghïa là không chi co Nhà nLIoc ho trÇ1 Ccle nhân ta sàn xuat thông qua ké
hOi:lch hoa t~p trung, mà mQt phân càn phài thông qua tht trLIàng. Trong suat
10 nam qua, nhil'ng bién d6i ve chfnh trt trên thé gioi ti:li cac nLIOc thuQc HQi
d6ng wang trÇ1 kinh té trLIOC dây và cham dUt sI! cô l~p voi cac dai tek kinh té
tiem nang. di;tc bi~t là cac nLIOc ASEAN, da làm thay d6i phLIang thuc hQi
nh~p cua Vi~t Nam trong trao d6i quac té. Trong bai cânh này, cân phài phân
tfch nhil'ng thay d6i dang dien ra à Vi~t Nam.
Nhà nLIOc Vi~t Nam không càn dong vai trà dQc quyen trong dieu tiét
lao dQng. Dai voi nhil'ng ngLIài moi ra nh~p tht trLIàng lao dQng, dieu này co
nghïa là ngày càng co ft vi~c làm trong lïnh vl!c công. Càn dai voi nhiing
ngLIài dâ co công an vi~c làm th) thay d6i quan tr9ng nhat là vi~c t6 chuc li:li
khu vl!c kinh té nhà nLIOc bàng cach giàm biên ché và ve hLIU sOm. Qua dQ tù
nen kinh té ké hot;lch hoa t~p trung sang nen kinh té tht trLIàng dLIÇ1C tién hành
thông qua vi~c thay d6i hành vi trên tht trLIàng lao dQng. Thay d6i này không
thê dLIÇ1C dien ra ngay l~p tuc. Vi~c Nhà nLIOc tach dân ra là mQt dieu ki~n cân
nhLIng không du dê xuat hi~n mQt th, trLIàng lao dQng th~t sI!. JO nam sau D6i
moi và trLIOC khi co sI! thay d6i ve vai trà cua cac doanh nghi~p nhà nLIoc, thê
hi~n qua vi~c ngày càng giàm ngLIài làm vi~c trong khu VI!C kinh té nhà nLIOc.
dieu quan tr9ng là phài t6ng két danh gia nhiing tac dQng cua chfnh sach này
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d6i vai th! tnràng lao dçmg. Và chung tôi dà ch9n yéu t6 di chuyên ngu6n
nhân h!c dê nghiên CtTu van dé này.
Chinh sâch Dôi mai da t~o diéu kiçn cho nhfrng thay dôi vé nhân h!c
trong cac linh vl!c thê ché và linh vl!c ho~t dçmg. Viçc phân tich qua trlnh bién
dôi theo thài gian cùa nguon nhân Il!c cho ta c6 mqt cai nhln ra nét vé sI! tai
ca cau hç th6ng sàn xuat cùa Viçt Nam và vé vai tro cùa chinh sach Dôi mai
trong tién trlnh d6. Viçc tai cau tnk dang diên ra hiçn nay g6p phan vào viçc
xây dlJng mqt th! tnràng 1ao dqng bâng cach dé ra cho cac tac nhân kinh té
mqt hç th6ng khuyén khich - chién luÇ)'c phat triên kinh té mà Viçt Nam da ap
dl;mg chua thl!c sI! dây m~nh - ding nhu ràng buqc nhàm tich tl;l cac tinh nang
dqng thùa huàng tù truyén th6ng cha ông. Phan dau cùa chuang này n6i vé
cac bién dôi cùa nguon nhân Il!c trong thài gian 10 nam qua, qua d6 ta c6 thê
xac d!nh ra bàn chat cùa sI! di chuyên cùa nguon nhân Il!c Viçt Nam trong
giai do~n d6, xét vé m~t kinh té vi mô. Phan thu hai n6i vé nhfrng hành vi di
chuyên cùa cac tac nhân kinh té và tac dqng cùa chfnh sach Dôi mai lên
nhÜ'ng biêu hiçn này. Phan thu ba n6i vé van dé di chuyên nguon nhân Il!c trên
ph~m vi qu6c gia.

NhiIng bién dÔi eua nguon nhân h,te
Nam 1976, sau khi dat nuac th6ng nhat, hai hç th6ng kinh té, mqt cùa
mién Bâc dl!a vào nén kinh té ké ho~ch h6a t~p trung, và mqt cùa mién Nam
dl!a vào th! truàng, da hqp nhat vai nhau. T~i mién Bâc, cac ho~t dqng kinh
té tu nhân vân tiép tl;lc ton t~i sau khi hç th6ng kinh té ké ho~ch hoa t~p trung
duÇ)'c hlnh thành, nhung ty lç nhân công cùa khu vl!c tu nhân giàm dang kê :
trong khoàng thài gian tù 1960 dén 197 I, giàm tù 14% xu6ng côn 5% trong
nông nghiçp và tù 22% xu6ng 12% trong công nghiçp ché bién (TÔng CI;lC
Th6ng kê, 1973)1. Ké ho~ch h6a duÇ)'c ap dl;lng cho mién Nam tù nam 1976,
nhung không may thành công, d~c biçt trong nông nghiçp.
Nam 1986, tuc là 10 nam sau khi dat nuac th6ng nhat, chfnh sach D6i
mai bât dau duÇ)'c thl!c hiçn. Luc này khu vl!c tu nhân chiém 15% lao dqng
nông nghiçp, trong khi d6 khu vl!c nhà nuac và t~p thê su dl;lng 2% và 83%

I. Nam 1960 là nam cu6i cûa ké hO';lch lan Ihu nhal, 1958-1960. 1971 là nam cu6i cùng cûa
công cUQc xây dt,lng l';Ii miên Bac sau Ihai ky dàu liên cûa chién Iranh.
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lao dçmg nông nghi~p (T6ng cl;lc Thong kê, 1986). Oing nàm do, tao dQng phi
nông nghi~p cua khu vl!c tu nhân là 23%, cua khu vl!c nhà nuac là 47%, và
cua khu vl!c t~p thé là 30%. Khu VI!C tu nhân trong Ccle ho~t dQng phi nông
nghi~p giàm dan cho dén t~n nàm 1987-1988, cho dù trong giai do~n do ngày
càng co nhieu nguài co công àn vi~c làm. Khu vl!c nhà nuac giàm dan trong
ho~t dQng kinh té phi nông nghi~p bât dau tù nàm 1985, trong khi so luqng
lao dQng tàng dén t~n nàm 1988 (biêu do 1),
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Biêu

do 1 : Dien bien vi~c làm phi nông nghi~p, 1984-1997

Tù nàm 1989, c.le Quyét d!nh so 176IHDBT và IIIIHDBT cua HQi
dong BQ Truàng (nay là Chinh phu) cho phép nguài lao dQng ve huu sam, tl!
thôi vi~c và giàm biên ché trong khu vl!c nhà nuac, Trong giai dOé;ln 19891994, so lao dQng trong khu vl!c công giàm 1,2 tri~u nguài, tuc là khoàng
28% t6ng so tao dQng trong khu VI!C nhà nuac nàm 1988, và 4% t6ng so lao
dQng cua nàm do, trong khi tù 1989 dén 1994, han 4,7 tri~u nguài ra nMp th!
truàng lao dQng. Cüng trong khoàng thài gian do, tuc là tù nàm 1989, so lao
dQng trong khu vl!c t~p thé bat dau giàm. Tù 1991 dén 1995, llnh VI!C t~p thé
mat di 1,8 tri~u lao dQng trong cac ho~t dQng phi nông nghi~p, và dieu này
nhln chung là co Iqi cho khu VI!C kinh té tu nhân. Vi~c ngày càng co nhieu
nguài làm vi~c trong khu VI!C tu nhân, cùng vai n~n that nghi~p cüng nhu vi~c
rut dan c.le ho~t dQng cho phép giài quyét so lao dQng nghi vi~c trong khu VI!C
nhà nuac và t~p thê, cüng nhu Il!c luqng lao dQng mai trên th! truàng lao dQn'g
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(biêu do 1). Nam 1990,0 Viçt Nam kinh té tu nhân tro thành khu VI!C kinh té

Slr dl;mg nhiéu lao dQng nhat néu không tfnh nông nghiçp 2.
Bang 1 cho thay sI! phân ba nhân công nam 1997 theo lïnh vl!c thê
ché. Nam 1997, nông nghiçp chi càn Slr dl;mg 66% nhân Il!c (BQ Lao dQng.
Thucmg binh và Xii hQi. 1988). Tuy v~y, sI! thê hiçn chu<1n cua sI! phân ba
nhân Il!c giii'a cac khu vl!c thê ché khac nhau, bao gom khu vl!c nhà nuGc.
ngoài nhà nuGc. khu vl!c nUGc ngoài và khu vl!c han hqp. vân không du dê
ta nâm mQt cach Cl;l thê và chfnh xac nhii'ng bién d6i trang 15 nam qua.
Nhung dù sao no ding cho ta biét sI! tang truong cua "khu vl!c kinh té ngoài
nhà nUGc" trang tÔng sa lao dQng. Vé lao dQng phi nông nghiçp, ng(;lch công
chûc và cac doanh nghiçp nhà nUGc cüng co sa lao dQng nhu nhau. "Khu vl!c
kinh té ngoài nhà nUGc" là mQt t~p hqp không dong nhat. trang do co tfnh
dén ca m~t viçc làm. No bao gom ca nhii'ng doanh nghiçp theo kiêu tu ban.
theo cach noi chfnh thûc cua Viçt Nam, và nhii'ng doanh nghiçp gia dlnh hay
thq thu công. thuong gia, hay cac doanh nghiçp tu nhân. 69% nhân công phi
nông nghiçp duqc Slr dl;lng trang "khu vl!c ngoài nhà nUGc", trang do 13.5%
là trang cac doanh nghiçp thuQc khu vl!c tu nhân. Cho dén nay cac doanh
nghiçp này cüng không phat triên nhiéu xét theo khfa c(;lnh dong gop vé m~t
nhân Il!c cüng nhu san Iuqng. và van càn nàm ngoài lé'. Hon nii'a, gan 90%
co so kinh té gia dlnh không Slr dl;lng nguài ngoài. Khoang 90% cac hQ kinh
té gia dlnh hO(;lt dQng khai thac nông-Iâm-ngu nghiçp hay nuôi trong thuy
san. Cuai c ùng, trang sa 10% hQ kinh té gia dlnh hO(;lt dQng phi nông nghiçp,
thl 3/4 co hO(;lt dQng buôn ban hay dich Vl;I, nghia là cac tiêu thuong ban lé
hay cac d,ch Vl;I gân VGi nguài dân. Tiém nang phat triên viçc làm phi nông
nghiçp trang khu vl!c kinh té gia dlnh van càn rat h(;ln ché cho dén t~n giai
dO(;ln này (MüLISA & IRD, 1999).
Kha nang phM triên viçc làm trang khu vl!c kinh té gia dlnh liên quan
hQ kinh té gia dlnh, xét vé m~t kinh té.
Chfnh nhà co nhiéu doanh nghiçp hQ gia dlnh, chu không phai nhà sI! tang
truong cua chung. chung ta ngày càng co nhiéu viçc làm. Dây cüng là thl!c
tr(;lng cua cac ca thê lao dQng dQc I~p, hiçn dang chiém hon 1/3 t6ng sa lao
dQng co viçc làm 0 Viçt Nam nam 1997.
ch~t chë dén kha nang thu hut cua cac

2. Nàm 1991. cac hqp tac xii dii sir dl!ng 72% nhàn công Hong nông nghiçp (d6i véli 77('r
nam 1984).
3. Sa luqng doanh nghiçp công nghiçp tu nhàn khac nhau l'fit 100 giùa cac nam Iii h~ng chung
cha thay sI! hat 6n dinh trong Iinh \Vc này. viçc thành I~p cac doanh nghiçp méli không du ôê
bù dap vào nhùng doanh nghiêp mat di (Vû Tuan Anh. 1995).
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Bang 1 : Phân bD nhân công theo Iïnh vl!c ho~t d<)ng
và theo khu Vl!C thé ché nam 1997 (%)
.
linh Vl!C ho~l d(lng

Khu Vl!C lhé ché
Nông

Công

nghi~p

nghi~p

ThLIC1n9 Phan lrong
long 56
m~i và
d!ch vl,l
vi~c làm

Phan lrang
long 56 vi~c
làm phi
nông nghi~p

1,9

25,9

31,7

12,7

29,9

-

-

18,5

12,7

1,8
0,1

25,4
0,5

13,0
0,2

4,9
7,6
0,2

Khu vlle t~p thê và hqp tâe xii

0,3

1,4

0,8

0,6

Khu vl/C tu' nhân

0,3

29,7

6,2

5,3

Công ty

0,2

19,4

3,6

3,4

Doanh nghi~p nho

-

Doanh nghi~p von nLIâc ngoài

2,0
0,6

0,9

.

3,2
7,1

13,5
8,5
2,4

Khu vlle gia dinh

95,5

15,3

20,2

1,0
65,9

18,7

Doanh nghi~p h(l gia dinh không
cO nhân công ngoài

92,2

13,7

17,9

63,1

16,6

3,3

1,0

1,7

2,6

1,5

Doanh nghi~p gia dinh khâc

-

0,6

Câ nhân

.

0,6
0,4

2,0

27,7

40,6

0,2
0,1
15,4

0,6

.
-

26,1

37,9

13,2

Làm lhuê

2,0

1,6

2,7

2,2

34,2
2,4

T"ongso..

100

100

100

100

100

Khu vlle eông
Ho~l

d(ll1g công

Khu vl!c Nhà nLIâc
Doanh

nghi~p

Doanh nghi~p h(l gia dinh cO
nhân công ngoài

Lao d9n9 tll do
Làm cha chfnh minh

16,9
0,3
1,0

2,6

0,3
36,6

Ngu6n: MOUSA & IRD, 1999.

Nhiing biêu hiçn dâu tiên cua sI! bién dÔi ngu6n nhân ll!c trên phuC1llg
diçn ca cau lao d9ng theo khu Vl!c da bât dâu xuat hiçn tir nam 1994. Tir 1993
dén 1997, ti lç cua lao dçmg nông nghiçp trong tÔng sa viçc làm giam tir 73%
xuang 66%, trong công nghiçp là tir 13,4% xuang 10%, trong thUC1llg m~i và
djch Vl,l tang tir 13,6% lên 24%. Viçc làm trong công nghiçp chi con chiém
29% nam 1997, trong khi chiém m9t nira lao d9ng phi nông nghiçp trong
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nhfrng nam 1980. Tir 1993 dén 1997. công nghi~p mat di 894.000 vi~c làm và
nông nghi~p mat hon l tri~u. Cüng trong khoang thài gian do. thU'ong m(;li và
d~ch Vl;! t(;lO ra dU'qc 4 tri~u vi~c làm. NhU' v~y. khu vl!c này vira co vai tro thu
hut s6 lao dçmg dU' thira cua công nghi~p và nông nghi~p, vira co vai tro t<;\o
công an vi~c làm cho nhfrng lao dçmg moi cùa th~ trU'àng. Khu vl!c kinh té tU'
nhân và lïnh VI!C d~ch Vl;! cùng phat triên song song. Trong khu VI!C kinh té tU'
nhân, vi~c t(;lO công an vi~c làm co dU'qc là do tang s6 lao dçmg dQc l~p hon
là do sI! phat triên cùa cac doanh nghi~p mang tinh gia dlnh hot;tc tU' ban.
Trong lïnh v'!c d~ch Vl;!, tiêu thU'ong và d~ch Vl;! ca thê là hai lïnh v'!c phat triên
nhat xét vê mt;tt vi~c làm. Néu miên BlÎc mang tinh nông nghi~p hon miên
Nam 4 thl ti l~ cùa công nghi~p và thU'ong m~i trong lao dQng phi nông nghi~p
là tU'ong dong.
Trong khi lao dQng cùa khu v'!c kinh té nhà nU'oc giam, dong gop cùa
kinh té nhà nU'oc cho GDP tang tir 38% nam 1986 lên 42% nam 1994, tuc là
tang khoang 8,5%/nam (theo gia c6 d~nh nam 1989). Trong khoang thài gian
ay, cac khu v'!c khac tang trU'ong voi t6c dQ khoang 5,7%/nam. Vi~c giam và
dôi moi lao dQng trong khu v'!c kinh té nhà nU'oc mang l~i nhiêu thành công
trong san xuat, t~o thu~n lqi dê tang san lU'qng cho khu VI!C này. Tuy v~y, mt;tc
dù khu v'!c kinh té tU' nhân thu hut lU'qng nhân công dU' thira cùa khu v'!c kinh
té nhà nU'oc và mQt phan lân s6 lao dQng moi ra nh~p th~ trU'àng lao dQng,
nhung l~i dong gop rat it vào phat triên kinh té cùa cà nU'oc. Tir nam 1987 dén
1991, lao dQng cùa khu v'!c này tang 28%/nam, trong khi do san xuat chi tang
5,8%/nam. NgU'qc l~i, tir 1986 dén 1995, lao dQng trong công nghi~p tang
0,7%, san xuat tang 9,8%. Trong lïnh vl!c d~ch Vl;!, tang trU'ong san xuat cüng
là 9,8% và lao dçmg tang 6,6%/nam.
NhU' v~y là co mQt s'! tU'ong t1'ng gifra hiçn tU'qng d~ch Vl;! hoa nên kinh
té Viçt Nam và s'! tang lao dQng trong khu vl!c kinh té tU' nhân, mà vai tro chù
yéu cùa khu v'!c này co lë là làm cho xii hQi chap nMn dU'qc qua trlnh tai tÔ
chuc hç th6ng san xuat. cac xu hU'âng Ion cùa viçc tai tô chuc là giam lao
dQng trong khu v'!c kinh té nhà nU'oc, chap nh~n chuyên dÔi kinh té hqp tac
xii, dong thài mo cira kinh té 0 mQt muc dQ nhat d~nh cho cac tac nhân ngoài
nhà nU'oc, gom cà cac doanh nghiçp nU'oc ngoài, dù 0 giai dO(;ln này cac doanh
nghi~p này. vân chU'a dU'qc don tiép mQt cach th'!c s'! coi mo. Nhung, nhfrng

4. Theo diéu Ira viçc làm 1997 ciia B(J Lao d(mg. Thuang binh và Xli hQi. nOng nghiçp sir dl,mg
75% nhân cOng cr mién Bâc và 57% cr mién Nam. Xem Minislry of Labor. Invalids and Social
Affairs. 1998.
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xu thé mà ta quan sat duqc èJ muc dQ kinh té vi mô I~i xuat phat tu cach mà
cac tac nhân kinh té, nhiing nhà tuyên dl:mg hay nhiing nguèti di xin vi~c phan
ung truoc nhiing ràng bUQc và nhiing CCI hQi mà chién luqc D6i moi t~o ra.

Cac biêu hi~n cua sI! di chuyên
S6 luqng làm công an IUC1ng trên tÔng sa lao dQng vân duqc duy trI
trong thè1i gian này. Viçc giam ty tr<.mg cua khu vt!c kinh té nhà nuoc và viên
chuc trong tông_so lao dQng cho thay st! giam lao dQng làm công an IUC1ng
duqc dén bù bâng viçc t~o ra viçc làm trong khu vt!c tu nhân. Theo BQ Lao
dQng ThuClng binh và Xa hQi, nam 1997, sa nguèti làm công an IUClng chiém
19% t6ng sa lao dQng ca nuoc, trong khi do lao dQng trong khu vt!c nhà nuO"c
(co tinh ca kinh té hon hqp) chiém 9% tÔng sa lao dQng, tuc là khoang gan
mQt nua sa lao dQng huèJng IUClng. Néu nhu Dôi moi không danh clau st! gia
tang hay st! suy giam cua ché dÇ> làm công an IUClng, thi no I~i danh clau st!
xuat hiçn cua mÇ>t th~ truètng trong do cac quy tek v~n hành da duqc BQ Lu~t
lao dQng quy d~nh r6 nam 1994. Viçc tuyên dl;mg nhân công không thuÇ>c
trach nhiçm cua Nhà nuoc nfra, chi tru khu vt!c kinh té Nhà nuoc và ng~ch
công chuc, vi~c diéu chinh trên th~ truètng lao dçmg dien ra thông qua nhu cau
và cach thuc tuyên lao dQng cua cac doanh nghiçp, cûng nhu vi~c cac doanh
nghiçp này cung cap công viçc và thai dQ cua nhiing nguèti di tlm vi~c. Néu
cho râng phan lao dÇ>ng huèJng IUC1ng trong nông nghiçp là không dang kê và
d~i da so lao dÇ>ng huèJng IUC1ng làm viçc trong nhiing khu vt!c phi nông
nghi~p, thi solao dÇ>ng huèJng IUC1ng chiém già nUa tÔng solao dçmg thuÇ>c cac
ngành phi nông nghiçp. MÇ>t phan quan tr<.>ng cua soluqng lao dQng duqc xac
d~nh bên ngoài th~ truètng lao dÇ>ng, tuc là trên th~ tfltètng hàng hoa và d~ch Vl;!,
bèJi không phài suc lao dÇ>ng duqc dem ra trao d6i mà là cac san phâm hay
viçc cung cap dich Vl;!.
Nhiing thay dÔi trong boi cành kinh té da co tac dÇ>ng dén nhiing biêu
hi~n cua di chuyên. Do không thay dôi r6 nét vé CCI cau cua bQ may san xuat
nên vi~c tÔ chuc I~i rihân công vân chua thoa dang và cac bi~n phéip diéu
chinh I~i chi dien ra ngoài lé, tùy theo nhu cau cua Nhà nuoc và mong muon,
khà nang cua nhân viên nhà nuoc. Nhu chung tôi da noi èJ trên, hai nén kinh
té èJ mién Nam và mién Bac da di theo nhiing con duè1ng khac nhau tu nam
1945 dén khi th6ng nhat. Hç thong kinh té duqc ap dl;!ng hiçn nay là mÇ>t hç
thong két hqp mÇ>t so d~c diêm cua hç thong kinh té ké ho~ch t~p trung cua
mién Bac voi mQt s,a d~c diêm cua nén kinh té thi truètng duqc ap dl;!ng rQng
rai èJ mién Nam cha dén nam 1975. Dat nuoc thong nhat da kéo theo nhiing
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thay d6i vé nguon nhân h,rc CJ cà hai mién Nam Bâc, CJ cà nhÜIlg nguài h,r
nguy~n ding nhu nhfrng nguài do t6 chuc yêu du. Ngay tir giai do/;\n này, sI!
di chuyên vé nguon nhân ll!c da tàng dân, cho dù vân con h/;\n ché dén truck
cuoi nhÜIlg nàm 80. Vi~c thong nhat dat nuac trên thl!c té da kéo theo vi~c t6
chuc l/;\i h~ thong san xuat cùa Vi~t Nam mÇ>t cach may moc, diéu mà sau này
chinh sach D6i mai da dem dén mÇ>t luong gio mai. d dây. chung ta sè t~p
trung dén cac ho/;\t dÇ>ng phi nông nghi~p, trong chirng ml!ç mà mÇ>t phân quan
tr<.>ng nhat cùa nông nghi~p, ngoài cac nông truàng cùa nhà nuac và cac công
nhân nông nghi~p, không thuÇ>c thi truàng lao dÇ>ng.
Trong so laD dÇ>ng hi~n dang làm vi~c trong công nghi~p và dich vl,I,
khoang 24% là da tirng thay d6i công vi~c mÇ>t Mn và 7% hc1n mÇ>t lân5•
Khoang 2/3 da tl! nguy~n thay d6i vi~c làm, ho~c h<.> di tlm mÇ>t công vi~c tot
hem, ho~c h<.> co nhÜIlg ly do ca nhân hay gia dinh. Ty l~ nguài thay d6i công
vi~c it nhat mÇ>t lan CJ mién Bâc nhiéu hc1n Nam (36% so vai 29%), trong do
èJ mién Nam 80% là tir nhu du cùa ban thân, con èJ mién Bâc chi là 45%.
NhÜIlg d6i thay trong di chuyên do véln truyén l/;\i dén ngày nay và dugc phan
anh rô nét hem trên blnh di~n vùng, nhât là khi mà tinh di chuyên vé m~t
không gian cùa nhân ll!c con h/;\n ché. T/;\i mién Bâc, di san dé l/;\i là mÇ>t h~
thong trong do công vi~c 6n dinh và vi~c tién thân trong sI! nghi~p do Nhà
nuac quyét dinh. Trong mÇ>t h~ thong nhu thé, moi ca nhân tl! ch<.>n cho mlnh
mÇ>t nghé nghi~p tùy vào kha nàng cùa mlnh và vi tri mà h~ thong giao dl,lcdào t/;\o cung cap. Dugc dào t/;\o tUC1ng Û'Ilg vai vi~c co vi~c làm. Ngugc l/;\i, èJ
mién Nam, vai ljch sil là mÇ>t nén kinh té thi truàng, èJ do vi~c ll!a ch<.>n ngành
h<.>c không dam bào cho nguài ta co dugc mÇ>t vi~c làm. Trong mÇ>t h~ thong
nhu thé. nhÜIlg ch<.>n ll!a ban dau thuàng không dam bao cho co mÇ>t công
vi~c, mà phl,l thuÇ>c vào tlnh hlnh kinh té noi chung và nhu cau laD dÇ>ng noi
riêng t/;\i thài diêm nguài lao dÇ>ng tham gia vào thi truàng lao dÇ>ng.
T/;\i mién Bâc, nhÜIlg biêu hi~n cùa dân so ho/;\t dÇ>ng kinh té co vi~c
làm và nhÜIlg nguài co nhu du tim vi~c làm không dugc diéu chinh nhanh
chong bâng biéu hi~n cùa nhÜIlg nguài sil dl,lng lao dÇ>ng. NhÜIlg nguài co
công àn vi~c làm, d*c bi~t là trong khu vl!c kinh té nhà nuac, không bo vi~c
hàng lo/;\t sau nàm 1986 nhâm tàng thu nh~p. Trên thl!c té, thu nh~p cùa nhÜIlg
nguài làm trong cac hÇ> kinh té gia dlnh và nhÜIlg lao dÇ>ng tl! do thuàng cao
hem so vai thu nh~p cùa nhÜIlg nguài làm vi~c trong khu vl!c nhà nuac. Nhlffig

5. Kél qua lrong dOl;ln này I~y lir ORsroM & MOLISA-CEPRH. 1999. Diêu Ira Irên màu dl;li
11-12/1996.

di~n c~p qu6c gia v(ri 1.938 h(l phi nOng nghi~p vào Ihang
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muc thu nh~p ay lé;li chua tfnh Mn khoàn dong gop cho IUelng huu sau này,
thuèmg dUÇ1c trfch ra tu thu nh~p cua nhÜ'I1g lao dçmg trong khu vl!c nhà nuoc.
Ngay tu cuoi nhÜ'I1g nam 70, van dé viçc làm co nhiéu thay ddi, tuy
nhiên côn rat nho. Ngoài ra, co dUÇ1c mç,t viçc làm trong khu VI!C nhà nuoc
vân là niém ao uoc cua cha mç cho con ccli, và nhÜ'I1g nguèli moi tham gia vào
thi trLtèlng laD dç,ng không to ra nang dç,ng hein IOp nguèli di trLtoc. Té;li mién
Nam, nguÇ1c lé;li, ta co thê thay ngày càng r6 tfnh nang dç,ng cua nhÜ'I1g nguèli
lao dç,ng trong viçc tl! nguyçn di tlm mç,t công viçc tot hein ho~c mç,t thu nh~p
cao hein, nhat là tu nam 1987. Ta co thé dua ra già thuyét ràng giai dOé;ln mb
rç,ng hç thong kinh té ké hOé;lch hoa t~p trung té;li mién Nam tu 1976 Mn 1986
vân chua du mé;lnh dé thay ddi sâu sâc nhfrng di;ic diém cua laD dç,ng b mién
Nam. SI! khac nhau gifra hai mién duèlng nhu cho ta thay là néu cung lao dç,ng
da co phàn hoi r6 ràng sau khi chfnh sach Ddi moi dUÇ1c ap dl:mg té;li mién
Nam, câu lao dç,ng chfnh là nguon goc dân dén nhfrng diéu chinh chinh t<;ti
mién Bk.
NhÜ'I1g bién dç,ng do phàn anh nhÜ'I1g khuyén khfch ding nhu nhÜ'I1g
ràng buç,c mà cac tac nhân kinh té phài chiu. Ta co thé dua ra già thiét ràng
nhÜ'I1g biêu hiçn khac nhau cua lao dç,ng mién Nam và mién Bk it nhiéu xuat
phat tu nhÜ'I1g d~c diêm cua chling, nhat là vé m~t giao dl,lc- dào t<;to, ding nhu
tu khà nang tim dUÇ1c mç,t công viçc mOi. Lao dç,ng b mién Bâc co trinh dç,
hÇ>c van chung cao hein mién Nam fl • TUelng tl!, so lao dç,ng không qua dào té;lo
b mién Nam nhiéu hein mién Bâc, và thèli gian dUÇ1c hÇ>c t~p và dào t<;to nghé
cua lao dç,ng b mién Bâc nhiéu hein so voi mién Nam. 56 nguèli làm công an
IUelng chiém 16% tdng solao dç,ng t<;ti mién Bac và 25% b mién Nam (BQ Lao
dç,ng, Thuelng binh và Xa hç,i, 1998), r6 ràng là c<;tnh tranh vé công viçc b
mién Bac gay gât hein so voi mién Nam. No càng gay gât hein khi lao dç,ng t<;ti
mién Bâc co trinh dç, hÇ>c van và lo<;ti hinh dào té;lo ban dâu dong déu hein so
voi mién Nam. Vi v~y viçc tim kiém mç,t công viçc co diéu kiçn lao dç,ng tot
hein voi muc IUelng cao hein không hé dê dàng t<;ti mç,t th, trLtèlng khi cung
nhiéu hein câu. Giàm biên ché trong khu vl!c kinh té nhà nuoc chu yéu diên
ra t<;ti mién Bk, diéu do co nghïa là xét vé tinh nang dç,ng thi trLtèlng mién Bk
da giàm, trong khi do th, tfltèlng lao dç,ng mién Nam l<;ti dang mb rç,ng, nhat
là t<;ti cac khu công nghiçp và t<;ti Thành pho Ho Chi Minh. M~t khac, do tinh
chat quan trÇ>ng hein cua khu vl!c kinh té nhà nuoc vé van dé lao dç,ng hubng
IUelng t<;ti mién Bâc, nên so IUÇ1ng lao dç,ng hubng IUelng bo viçc b mién Bâc

6. Xem Chucrng "Khac biç! vé giao dl,lc Bàc-Nam" cua Jean-Yves Martin.
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it hon miên Nam. V~y nên, nhil'ng nguyên nhAn thuc dây d6i vi~c làm éJ miên
Bâc it hon so vai miên Nam, m6i ca nhAn phai cAn nh,lc thi~t hon truac khi
quyét dinh thay dÔi. Ngay ca khi mQt nguoi co vi~c roi mà vAn di tlm mQt
công vi~c khac, thi nguy co này chinh là nguy co mat di nhil'ng lqi thé liên
quan dén bê dày kinh nghi~m trong công vi~c ding nhu nhfrng ml,lc dich ca
nhAn. H~u qua là, nhil'ng gi mà qua khu dê l~i b miên Bâc tiép tl,lC co anh
hubng Mn nhfrng biêu hi~n da nguoi lao dQng huéJng ltrong duai goc dQ di
chuyên vê mât thai dQ xuat phat tir h~ thong cung cap vi~c làm truac dAy và
cau truc vi~c làm và san xuat.
Càn doi vai nhil'ng nguoi lao dQng không huéJng luong, xét vê mi)t Ijch

Slt th1 kinh té hQ gia dinh quy mô nh6 t~i miên Nam vAn phat triên hon so vai
miên Bâc. Tuy v~y, h,rc luqng chinh cùa lao dQng tu nhân là nhfrng nguoi lao
dQng tl,1' do, trong cac ngành kinh té co gia tri gia tâng thap. Phan lan nhil'ng
lao dçmg làm vi~c dQc l~p hay làm vi~c cho gia d1nh dêu không hài làng vê
công vi~c cùa m1nh và mong muon tim duqc mQt công vi~c dtrqc huéJng
luong. Tuy nhiên, trinh dQ h<;lC van trung b1nh không cho phép h9 co nhiêu Iqi
thé trong cUQc qnh tranh t1m vi~c làm này.
Cuoi cùng, vi~c ch9n mQt công vi~c hay thay dôi mQt công vi~c phl,l
thuQc rat nhiêu vào thông tin san co trên thi truong. Trong khi do, suot JO nâm
qua không hê co mQt h~ thong cung cap thông tin vê cac CO hQi vi~c làm duqc
triên khai dê thay thé cho tinh ké ho~ch trong lïnh vl,1'c này, nhu cac ky thu~t
tim kiém vi~c làm châng h~n. Kênh thông tin chù yéu là gia d1nh, cac moi
quan h~ và chinh nguoi Slt dl,lng lao dQng chù dQng gi)p trl,1'c tiép nguoi di tlm
vi~c. T~i rat nhiêu nuac, cac phuong ti~n thông tin d~i chUng và cac trung tâm
giai thi~u vi~c làm, là noi t~p trung thông tin vê vi~c làm, kê ca nhu cau tuyên
dl,lng, tuy nhiên ho~t dQng này van càn rat h~n ché éJ Vi~t Nam, mai chi thông
bao mQt so luqng it 6i cac thông tin tuyên vi~c thay vi thông bao rông rai
nhil'ng thông tin liênquan Mn vi~c làm. Thông tin nhu v~y là không day dù
và chi cung cap rat it CO hQi cho nguoi lao dQng. Tlrong tl,1', ta co thê nghï ràng
c~nh tranh dà bi dôi huang do thiéu quang cao ve cung vi';c làm.

SI! di chuyên nhân công vé m~t không gian
Di chuyên vê m~t không gian là mQt khia c~nh quan tr9ng cùa di
chuyên cac yéu to san xuat, d~c bi~t là vi~c làm. Theo ly thuyét tAn c6 diên
chuân, di chuyên cac yéu t6 së t~o uu thé cho san xuat. Thông thuong chung
ta nh~n dinh ràng lao dQng co thê di chuyên trong nQi b(> m(>Lquoc gia. trong
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khi cac trao dôi lac dQng giUa cac mrac I~i bi h~n ché bài vi~c nh~p cu. Vi~c
lac dQng nuac ngoài vào Vi~t Nam bi h~n ché bài cac diêu lu~t, ché dQ chfnh
tri, và nhat là trlnh dQ phat triên cua Vi~t Nam so vai Cèle nuac khèle trong khu
vl.!c. Nhùng thay dÔi trên thé giai da dân dén vi~c lao dQng Vi~t Nam huang
vê cac nuac khac, nhat là vùng C~n Dông và Hàn Quoc, thay VI di dén cac
nuac trong HQi dong tuang trg kinh té truac dây. Theo tfnh toan, moi nam co
tu 3.000 dén 5.000 lao dQng Vi~t Nam dugc chfnh thuc gui di lao dQng â nuac
ngoài, trong khi do co khoang 15 Mn 20 nghln nguèfi trà vê (chu yéu tu Liên
Xô CÜ, Dông Duc và nhùng nuac Trung Âu khac), ngoài ra con co tu 6 dén
10 nghln nguèfi di tan vê nuac (Do Minh Cuang, 1995, tr. 72). Chung ta không
biét chfnh xac con so di lao dQng bat hqp phap, nhung chAc chAn lan han so
vai so luqng mà Nhà nuac gui di. Nhiêu lao dQng Vi~t Nam cüng di ra nuac
ngoài dé hÇlc, vai Cèle lugng thèfi gian khac nhau. Nhung nhùng kién thuc thu
dugc t~i nuac ngoài không phai luc nào cüng dam bao cho hÇl tlm dugc mQt
công vi~c t~i quê nhà, nên da co rat nhiêu nguèfi chÇln à l~i làm vi~c cho cac
doanh nghi~p da dào t~o hÇl.
Di cU trong nuac cüng là mQt trong nhfrng yéu ta diêu chinh trên th,
truèfng lao dQng. Trong khi sI.! di chuyên theo khu vl.!c kinh té giup tÔ chuc I~i
nhân cÔng tu nhùng khu vl.!c ft san xuat sang cac khu vl.!c hi~u qua han, thl di
chuyên vê không gian cho phép di chuyên nhân ll.!c tu cac vùng du thua cung
sang cac vùng du thua cau. Giong nhu khi diêu tiét Cèle khu vl.!c kinh té, thl.!c
té và toc dQ diêu liét phl,l thuQc vào d~c diêm cua lao dQng. Co hai quy mô
cân dugc coi trÇlng, do là quy mô vùng và quy mô nông thôn/thành th,.
Xét vê blnh di~n vùng, d~c diém phân quyên m~nh cua Vi~t Nam 7,
khién moi tinh co mUc dQ tang truàng và phat triên da mlnh, dl.!a trên nhùng
tiêm nang và ml,lc tiêu riêng. Xét vê m~t lao dQng, quy tAc chung là phai xac
dinh CI,I thê vê m~t dia Iy dân sa, moi tinh phai tl.! giai quyét cac van dê lao
dçmg cua mlnh. SI.! khac nhau trong tang truang và thu nh~p, trong mUc dQ dô
thi hoa và công nghi~p hoa, trong kha nang dau tu ho~c thu hut clau tu da
moi tinh là nhùng yéu ta xac dinh cau truc và sI.! phat triên vi~c làm trong

7. cac ca quan Imng uang deu co d~li diën à linh là Sà. cac Sà này cùng truc Ihuôc chfnh quyen
dja phuang. VI v~y. trong ho~ d(mg. cac sà vira phai luân Iheo dinh huàng. chu truang cua Trung
uang Iheo ngành dQc. vira phai dam duang nhiçm v~ cua dia phuang Iheo chieu ngang. à cfÎp
du6i. IUc là cap quân/huyçn. hai hinh IhlÎc này nh~p Iilm môl vil thuôc quyen quùn 1)' cua chfnh
quyen d,a phuang. Vi du. BQ Lao d(mg. Thuang hinh vil Xii hôi c6 dai dlçn à cap tinh là SV I.ao
d<)ng. Thuang binh và Xii h(Ji. lrong khi do. uy ban nhân dân qu~n cùng co Phong Lao dông. vil
cùng trl!c thuQc Sà Lao d(mg. Thuang hinh và Xii hôi CUlt BQ Lao dông. Thuang hinh và Xii h(li.
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phl,lm vi tùng dia phlIC1ng. Song. dlIàng nhlI di chuyén lao dQng giiIa cac vùng
cho dén nay vân không dlIqc danh gia dung ml!c. Moi ca nhân thlIàng không
co xu hlIâng mèl rQng phl,lm vi tlm kiém vi~c làm trong tinh. mà thlIàng chi
dùng ll,li èI trong qu~n/huy~n, tMm chi chi èI phlIàng/xâ.
Diéu này gan vâi nhiéu yéu tô. Thu nhât là do nglIài lao dQng thfch 6n
dinh. SI! di chuyén vé m~t không gian cua nglIài lao dQng co thé do sèl thfch
ho~c nhiIng ràng bUQc ca nhân. Thông thlIàng nglIài Vi~t Nam nit g<ln bo vâi
nC1i chôn rau cat rôn cua mlnh. Tuy nhiên, nhiéu dqt di dân co t6 chuc cho
thây, dù rât gan bo vâi quê hlIC1ng nhung nglIài lao dQng van co tM thay d6i
nC1i sông và làm vi~c, néu co thé thl cùng gia dlnh. néu nhlI vi~c thay d6i dia
diém này cho phép h<,> co mQt vi~c làm tôt hC1n và cài thi~n dlIqc thu nh~p.
NhiIng dqt di ClI này không phài chi dlIÇ1C t6 chuc trên CC1 sèl tl! nguy~n (Hoàng
Dông. 1998, tr. 70) mà no con xuât phat tù tlnh trl,lng thiéu vi~c làm kéo theo
sI! phat trién cua cac dong di dân tl! phat (Huynh Thi Xuân. 1998. tr. 90). Diéu
này không co nghïa là lao dQng cua Vi~t Nam không di chuyên nhiéu bàng
lao dQng cac nlIoc khac. Khi di làm èI nC1i khac. ngoài vi~c di thi~n diéu ki~n
sông cua chinh bàn thân mlnh. h<,> con co thé giri mQt khoàn tién nho vé dé
trq giup cha mç. Tuy v~y. diéu này cho ràng nhiIng nglIài co y dinh di di ClI
vâi ml;lc dfch kiém mQt công vi~c không co gl dé mât. ho~c là h<,> së co dlI<;1C
thông tin trlIâc khi di cho phép h<,> tinh toan dlI<;1C muc cài thi~n cua tlnh trl,lng
nghé nghi~p và/ho~c muc thu nMp.
Tuy nhiên. cac kênh cung câp thông tin vé vi~c làm nhln chung chlIa
thoa man nhu cau thông tin vé CC1 hQi vi~c làm và cac diéu ki~n tiép c~n voi
dich Vl;l xa hQi (d~c bi~t là gi<io dl;lC, dào tl,lo và nhà Ct) tl,li mQt dia phlIC1ng khac
trù khi h<,> co gia dlnh ho~c bl,ln bè nglIài thân tl,li do. M<,>i vi~c di ll,li nhàm tlm
kiém trl!c tiép thông tin vé vi~c làm déu làm tang chi phi tlm vi~c mà không
co gl dàm bào ràng h<,> së thu dlI<;1C thông tin can thiét. D6ng thài. h~ thông
dang ky nC1i ClI tru gop phan l1!a ch<,>n nhiIng dôi tlI<;1ng lao dQng di ClI. Vi~c
ap dl;lng chinh sach D6i mâi không làm mât di h~ thông này. mà no dlIqc thé
hi~n bàng vi~c nâi long cac phlIC1ng thuc ap dl;lng cho phép xoa di hi~n tlI<;1ng
di dân tl! phal.
CUQc diéu tra vé di dân tl! phat tl,li Hà NQi nam 1996 (Doân M~u
Di~p & cac cQng sI!. 1997) dâ tùng nhân mi;\nh ràng. h~ thông dang ky nC1i

ClI tru, vôn dlI<;1C coi là tâm ba-ri-e dé blIâc vào mQt dia phlIC1ng khâc, dlI<;1c
thé hi~n qua thl!c té bèli vi~c dQi chi phi dôi vâi nhiIng nglIài di ClI. TMt
v~y. nhà co nhiIng trlIàng tlI và trlIàng ban công ra dài do chinh sach D6i
mâi. tât cà tre em déu co thé dén trlIàng, nhlIng h<,>c phi tai trlIàng tlI
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thubng cao hem cac trubng công. Chi phi di lé;li ngày càng tang khi so ngubi
không di làm trong mQt gia dlnh tàng. Chung ta co thé, nhung dung hon là
can kiêm tra xem liçu hç thong dàng ky noi cu tru co phài là mQt nguyên
nhân klm ham viçc di chuyên cua ngubi dân, và theo huong do thl nhüng
ngubi co khà nàng di cu sè biét dén cac thé thûc khi dUÇ1c tiép c~n cac
thông tin mQt cach dây du. Trong so nhüng ngubi di cu dén Hà NQi, 86%
so di cu tl! phat co ngubi quen té;li Hà NQi và 78% co thông tin vé co hQi
viçc làm té;li thành pho này truoc khi dén do. Nhu v~y là thông tin dong mQt
vai tro râ't quan trçmg, ho~c là trong quyét dinh di cu, ho~c là doi voi viçc
thành công hay thâ't bé;li khi di di cu, và kênh thông tin chu yéu là nhb gia
dlnh ho~c cac moi quen biét. V~y là xuâ't hiçn cac làn song di cu tl! phat
tù nông thôn ra thành thi, sau do ngày càng tang tù cuoi nhüng nam 80, voi
quy mô và phé;lm vi dia ly con hé;ln ché.
Nhiing làn song di cu này gop phân vào diéu tiét thi trubng laD dQng
theo nghia rQng cua cac vùng nông thôn d~c trung boi mQt so IUÇ1ng Ion lao
dQng du thùa trong nông nghiçp và khà nàng trong phat trién viçc làm ngoài
hOé;lt dQng nông nghiçp do it co nhu cau tiêu thl;l cuoi cùng và trung gian cac
sàn phâm và dich VI;l. Tuy nhiên, nâng suâ't laD dQng kém trong nông nghiçp
cüng là mOt yéu to càn tro ngubi dân di cu tù nông thôn vé thành th,. Trong
giai dOé;ln thu hOé;lCh, càng co nhiéu nhân công càng tot, cà già lan trè, diêu
này khién ta nghi rang thiéu công an viçc làm trong nông nghiçp là mQt hiçn
tuqng diên ra theo mùa, dây là nguyên nhân cua viçc nhiéu ngubi di cu theo
thbi VI;l dé kiém thêm thu nh~p trong nhiing luc nhàn r6i.
Di cU giüa cac dô thi cüng van con hé;ln ché, ngoé;li trù do yêu câu công
viçc dUÇ1c giao, néu chung ta càn cû vào hiçn tuqng cac dia diém tlm viçc
không mâ'y dUÇ1c mo rQng. Dé danh gia chinh xac hon. cân co nhiing nghiên
cûu chuyên sâu hon. Tuy v~y, ta van co thé nghi rang mûc luong là mQt trong
nhiing yéu to giài thich cho viçc ngubi laD dQng 0 thành thi không mâ'y khi
chuyén dia diêm làm viçc, nhâ't là lop trè. MQt thanh niên song 0 thành pho
chi chap nh~n chuyên noi công tac néu nhu anh ta co mOt mûc luong moi thoa
man cac nhu câu cùa mlnh, nhâ't là vé nhà 0, trong khi do trubng hÇ1p này là
râ't hiém. Trên thl!c té, mûc luong và chi phi nhà 0 trong khu vl!c tu nhân là
râ't chênh lçch. Khoàng cach giüa mûc luong trung blnh 0 trlnh dQ tuong
duong té;li hai vùng dô thi khac nhau không du bù dâp chi phi di cu, xét vé
khia cé;lnh châ't luqng cUQc song. Không phu nh~n tâm quan trçmg cua moi liên
hç gia dlnh, co thé rang sl! phl;l thuQc vé m~t tài chinh cua thanh niên cüng co
y nghia quyét dinh dén viçc hé;ln ché di chuyén cua he;>. Sl! phl;l thuQc do xuat
phat tù tién luong không liên quan gl dén gia sinh hOé;lt, no së con do chùng
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nào tay nghê cùa hQ chua cho phép hQ CO duqc nhftng khoàn thu nh~p thêm,
mQt yéu t6 không thé thiéu giup hQ dQc I~p vê m~t tài chinh.
Ta co thé tlm hiéu vê tic dQng cùa viçc nhân công it di chuyén mà cac
nhà chuc trach Viçt Nam cap qu6c gia và d~a phuong dang nghiên cU'u. goc
dQ dnh, nhftng biçn phap duqc ap dl;1ng nhàm ngan ch~n chua chac da làm
giàm that thoat nhân công co trlnh dQ cao. VI néu chi tÔ chuc dào t~o thôi thl
không dù dé t~o ra công an viçc làm tuong U'ng. Néu dào t~o chi dl!a trên CO
sb nhu cau cùa d~a phuong, thl mQt dieu dang ng~i là nhftng kho khan trong
diêu chlnh dào t~o nhàm dap U'ng công viçc thl!c té së gây ra tlnh tr~ng thiéu
nhân công dé làm cac công viçc do. VI v~y, tinh phài tlm dén nhân công cùa
tinh khac co dù phâm chat doi hai và hiçn dang con du thira. Nguqc I~i, néu
dào t~o dé cung cap cho d~a phuong do mQt luqng nhân công cùa tat cà cac
chuyên ngành thl e ràng th~ truè1ng lao dQng së không cung cap dù viçc làm
cho nguè1i dân, dân dén viçc ra di cùa nhftng lao dQng co tay nghê cao. Trong
trlIoog hqp này, chi phi cho giao dl;1c t6n kém hon VI s6 nguè1i duqc dào t~o
không dù dé t~n dl;1ng Iqi thé vê quy mô, nhât là dQi ngü giao viên. Xét trên
blnh diçn qu6c gia, nhftng m~t co Iqi tir chinh sach klm ham lao d<)ng di CU
cüng co diêu dang phài bàn. Néu lao d<)ng không co sI! di chuyén b muc dQ
cân thiét thl trong cac vùng co thé xuat hiçn tlnh tr~ng mat cân d6i 16n vê viçc
làm, mQt s6 vùng thira viçc trong khi b noi khac ty lç that nghiçp l~i tang cao.

a

Cüng nhu sI! di chuyén trong tirng khu vl!c kinh té và theo nghê, thl sI!
di chuyén vê không gian cùa nhân Il!c cüng là mQt yéu t6 quan trQng dé diêu
chinh th~ trlIoog lao dQng trong nuâc. SI! phân chia thai qua ve m~t không
gian cùa thi trlIè1ng lao dQng b Viçt Nam, trong do co nguyên nhân l~ch su
(Nam-Bac), xa hQi (m6i liên hç vâi gia dlnh), kinh té (thu nh~p), nguyên nhân
chinh tr~ (phân quyên và 6n dinh dân cu) l~i duqc hô trq thêm bbi thiéu thông
tin vê viçc làm. Thi truè1ng lao dQng qu6c gia là mQt t~p hqp nhiéu thi truoog
d~a phuong con kha biçt I~p. Và viçc co qua nhiéu thi truoog nhu v~y së kéo
theo nguy CO ngày càng co nhiéu tlnh tr~ng mat cân d6i.

Két

lu~n

Chinh sach D6i mâi da co nhftng tic dQng nit khac nhau dén sI! di
chuyén cùa nhân công, mQt m~t duqc danh gia cao vé khia c~nh kinhté vi mô,
co nghia là duâi goc dQ tÔ chuc l~i cac khu vl!c và thé ché ho~t dQng nhân ll!c,
m~t khac vê kinh té vi mô, tuc là duâi goc d<) di chuyén nghé nghiçp. Nhftng
xu thél6n trong thay dÔi nhân ll!c mà taquan sat duqc trong vong 10 nam qua
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xuat phât tù viçc giàm thành pMn kinh té t~p thé và hqp tac xa trong nén kinh
té qu6c dân, cüng nhl1 viçc giàm biên ché trong khu VI!C kinh té nhà nl1é1c. Tuy
nhiên, nhiing biçn phâp diéu chinh l~i dl1qc ap dl;lng mQt cach tl! phât chu
không phài theo m(>t chién 1l1qc phât trién tÔng thé cua kinh té Viçt Nam. Hiçn
nay, dl1è1ng nhl1 khu vl!c kinh té nhà nl1é1c van tiép tl;lc v~n hành theo cO ché cü,
nhl1ng vé1i mQt 56 1l1qng it hon, con pMn con l~i cua nén kinh té phài tl! diéu
chinh theo cac quy lu~t dang trong qua trinh hinh thành và dl1qc Nhà nl1é1c ap
dl,lng. Ngay trong cac van kiçn cùa D~i hQi dàng VIII cüng nêu rô ràng do chi
là mQt giai do~n qua dQ. Van kiçn cüng nêu rô "kinh tt tu nhân và doanh
nghi~p nho (...) phdi hoa nht;îp dâ'n dâ'n và v6'i tillh tMII tif l1gUY~l1 vào khu V~(c
tt;îp thl hoÇic trd thàllh Clic v~ tinh cua câc doallh Ilghi~p Ilhà IlUdc và hÇ1p tac
xô" (Dàng CQng sàn Viçt Nam, 1996, tr. 55-56). Ngl1qc l~i, néu "kinh té tl1 bàn
tl1 nhân" co thê dong vai tro quan tr9ng trong viçc xây d'!Ilg dat nl1<1c, cac
phl10ng thuc két n6i gÎÜ'a nén kinh té này, Nhà nl1é1c và khu VI!C kinh té t~p thê
l~i chl1a dl1qc dinh nghia mQt cach rô ràng, diéu này co thé gây dn trb cha
phât triên. Nguon nhân ll!c phài dl1qc tÔ chuc l~i, song hiçn van chl1a co dinh
hl1é1ng rô ràng. Và mQt trong nhiing van dé chinh cua tinh tr~ng này là cac tac
nhân kinh té co rat it thông tin liên quan dén thl!c tr~ng và khà nang phat trién
cùa thi trl1è1ng laD dQng. Chinh trong nhiing diéu kiçn do, h9 kho ap dl,lng cac
chién 1l1qc ca nhân vé dào t~o và sI! nghiçp. Hon nua, toàn bQ hç th6ng dào t~o
cüng roi vào tinh tr~ng tl10ng tl!. Co thê chfnh vi ly do do mà dào t~o nghé dl1qc
d~t dl1é1i quyén chu quàn cùa BQ Giao dl,lc và BQ Lao dQng, Thl10ng binh và Xa
hQi. Do châc hân là mQt y dinh cài thiçn viçc diéu ph6i cac ho~t dQng cua dào
t~o và bién dQng cùa viçc làm, vé1i diéu kiçn BQ Lao dQng, Thl10ng binh và Xa
hQi co khà nang tfnh toan trl1é1c dl1qc viçc diéu khiên tién trinh do trong nhung
tnIàng hqp cân thiét, vé1i 51! ho trq cùa cac BQ khâc co liên quan.
Néu nhl1 chién 1l1qc phât triên kinh té dl1qc Viçt Nam ap dl,lng nhàm t~o
ra nhiing diêu kiçn Ôn dinh tl10ng d6i cho nhân dân, d~c biçt là t~o ra viçc làm
phi nông nghiçp t~i cac vùng nông thôn, thi cac nhà lanh d~o dia phl1ong, nhat
là b Hà NQi và Thành ph6 Ho Chi Minh l~i thùa nh~n ràng không thé ngan
ch~n viçc di cl1 tl! phal. Tuy v~y, h9 cho ràng can quàn ly và sàng 19C nhiing
ngl1ài di CI1, diéu mà hç th6ng hiçn t~i dang v~n hành da co nhiing thành công
nhat dinh, ft ra là b mién Bk. Nhl1 v~y, chfnh sach Dôi mé1i cho phép khâng
dinh thêm quyên tl! do cua ngl1ài dân khi ll!a ch9n noi b và di CI1 nhl1 dii nêu
trong Hién phâp nam 1946 và dl1qc khâng dinh l~i trong ba Hién phâp sau
này. Ngoài ra, DÔi mé1i cüng nhàm thay thé viçc cl1ê1ng buc ngl1ài dân di cl1.
Tuy v~y, chién 1l1qc dinh cl1 ngl1ài dân t~i quê hl10ng trong thài diêm hiçn nay,
néu nhl1 dl1qc tiénhành t6t, cüng co nhung rùi ro lé1n liên quan dén 51! mat cân
bàng trên thi trl1àng lao dQng.
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Doanh nghi~p Nhà nuÔ'c : Ho~t dQng theo Lu~t Doanh nghi~p do
Quoc hQi thông qua ngày 20 thâng 4 nam 1995. Doanh nghi~p nhà mrâc là
mQt tÔ chuc c6 von là cua công, và Nhà mrâc chiu trach nhi~m thành I~p và
quàn 19 doanh nghi~p d6 ; ml,lc dfch cua doanh nghi~p nhà mrâc là ho4n thành
cac nhi~m VI,I do Nhà mrâc giao cho.
Hqp tac xà : Ho~t dQng theo Nghi dinh so 28 ngày 9 thang 3 nam 1988
cua HQi dong BQ tnrbng vê dinh hltâng doi vâi cac dcm vi kinh té t~p thé. Hqp
tac xa t~p hqp nhli'ng ngltbi g6p chung von, hiêu biét ky thu~t, mQt chuyên
môn và/ho~c suc lao dQng dé cùng nhau sàn xuat vâi ml,lc dfch thltong m~i
vâi sl! trQ' giup cua Nhà nltâc. Lltong cua nhân viên làm vi~c cha cac hqp tac
xii dltQ'c trà trên co sb công vi~c mà he;> hoàn thành.
Công ty : Ho~t dQng theo Lu~t do Quoc hQi thông qua ngày 21 thâng
12 nam 1990. Oic công ty dltQ'c chia làm 2 lo~i, công ty vê ngltbi và công ty
vê von. Oic công ty vê ngltbi co d~ng giong vâi cac công ty trên danh nghia
t~p thé và cac công ty dltQ'c hùn von dltâi hinh thuc d6ng gop cÔ phan theo
lu~t phâp. Oic công ty vê von dltQ'c chia ra làm Công ty trach nhi~m hii'u h~n
và Công ty cÔ phan.
Doanh nghi~p tu nhân : Ho~t dQng theo Lu~t doanh nghi~p tlt nhân
do Quoc hQi thông qua ngày 21 thâng 1.2 nam 1990 và Lu~t sira dôi ngày 22
thâng 6 nam 1994. Doanh nghiçp tlt nhân do mQt ca nhân thành I~p và diêu
hành, ngltbi chiu trach nhiçm vê tài sàn nQ' trên tÔng sa cua cài cua minh, von
cua cac doanh nghi~p tlt nhân dltQ'c xac dinh theo lu~t trên qui mô liên quan
dén lïnh Vl!C ho~t dQng.
Doanh nghi~p nhô : Ho~t dQng theo Quyét d!nh so 66 cua HQi dong

BQ trlt<1ng ngày 2 thâng 3 nam 1992. 06 là cac CO sb quy mô nhà vâi thu nMp
rat thap (dra hàng, hi~u t~p h6a, cac quay hàng b chQ'), trù cac co sb ho~t dQng
trang lïnh Vl!C nông-Iâm-nglt nghiçp, hàng rang và cac doanh nghi~p gia dinh
ho~t dQng theo Quyét dinh ngày 9 thang 3 nam 1988.

8. Qic dinh nghia này dll<;lC I~p h<;lp IÙ lài liçu cua Nguyên Hüu Tinh. Trung lam Nghiên cûu
Dan so và Ngu6n nhan l\lc. 8(l Lao dçng. Thllang binh và Xà hçi. Hà Nç,i.
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