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Chinh sach giao dl}.c-dào t~o
và chinh sach vi~c làm
TS. Nolwen Henaff, TS. Jean-Yves Martin

Du'èmg 16i d6i m&i nhâm du'a dat nu'dc thoM khoi cuÇ>c khung
hoang kinh tê' và bu'dc vào con du'èmg tang tru'<mg. Nhü'ng ml,lc tiêu
dÇit ra tu khi thành lÇip nu'dc Vi~t Nam Dân chu CÇmg hoa doi hoi
phai tiê'n quân trên nhiéu mÇit trÇin, nhü'ng thành tl,iU da dçt du'gc du

dê Nhà nu'dc !l,ta ch9n và xac djnh lçi cac ml,lc tiêu u'u tiên cua minh
cüng nhu' phçm vi tham gia cua Nhà nu'dc. Trang khi Nhà nu'dc
không con duy tri vj tri d(>c quyén cua minh và, do do, Nhà nu'dc cho
phép cac d6i tac xa h(>i khac tham gia hoçt d(>ng éJ nhü'ng lïnh Vl/.c
hi~n chu'a co d6i tac nào hay thành phtm kinh tê' nào dam nhi~m.
Tùng bu'dc, thông qua tht!c tiên, cac quy luÇit hoçt dçmg du'gc xac
djnh lçi, tu nay Nhà nu'dc dam nhi~m vai tro tr9n9 tài giùa cac thành
phan kinh tê': qu6c doanh, tÇip thé và tu' nhân. TiOO chat OOiéu thành
phan cua nén kinh tê' du'gc thüa nhÇin. D6ng thèn, qua trinh này là
qua trinh

cd

cau lçi cac thé thuc cung cap kinh phi cho cac hoçt

d(>ng. Cac nguyên tik phân ph6i lçi dan dan nhu'èmg ch6 cho vi~c
thu'èmg xuyên nghiên cliu, tim toi nhâm dçt du'gc hi~u qua kinh tê' và
tài chinh, theo do m9i hO<;lt d(>ng, dù là cua ngành, cua

cd

quan hay

cua ca nhân, déu do cac ngu6n kinh phi mà cac kê't qua cua cac hoçt
d(>ng này tço ra. Tu nay, chê' d(> bao cap không con nùa. Làm nhu'
vÇiy Nhà nu'dc da gé'J bo m9i hàng rào ngan cach nhu'ng cüng xoa bo
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m9i hinh thÛ'c bao hQ. MÔi ngl1à'i déu dl1ç>'c khuyé'n khîch tim m9i
cach dé giai quyé't nhühg kh6 khan cua chinh minh và do d6 c6 kha
nang huy dQng m9i tiém nang dé phl,lc VI,I cho minh. Ngl1ç>'c lçi, trong
khuôn kh6 tl,l' do mO'i này, mÔi ca nhân 1q.i phlü d6i m~t vô'i nhühg
rui ro. Trong thà'i

kY trude d6,

khi càn dQc tôn, chu nghia binh quân

c6 thé dà che lâp di nhiéu bât binh dâng trong thl,l'c té', và chinh
nhühg bât binh dâng d6 Iq.i nàm ngay trong khuôn kh6 cua mQt h~
th6ng phân ph6i lçi, cua mQt khung Il100g eo hE?P, cua ché' dQ tem
phié'u và mQt h~ th6ng dâng câp không mang tinh thù'a ké'. T rl1de
dây, h~ th6ng dâng câp này giành cho cac thành vien mô'i tùy thuQc
vào ba bQ phçm câu thành cua xà hQi: Dlmg, quân dQi, nhân dân.
Dl1dng J6i d6i m6'i soat xét khuôn kh6 cua quy IUÇlt xâ hQi và thay
d6i cac quy IUÇlt cua hoçt dQng kinh té'. Nhühg thay d6i này thé hi~n
thông qua cac chinh sach giao dl,lc-dào tço và chinh sach vi~c làm.

Chinh sach giao d'olc-dào

t~o

Nhühg thay d6i do dl1dng 16i d6i

mm tço ra dà co tac dQng mçnh

me trong linh vl,i'c giao dl,lc-dào tq.o. Lien quan dé'n vai trà cua nén
giao dl,lc trong nên kinh té' và xà hQi, tâm quan tr9ng cua nhühg thay
d6i này trong vi~c hinh thành chinh sach giao dl,lc và phl100g thÛ'c
thl,l'c thi chinh sach giao dl,lc, hay chinh sach giao dl,lc dap Û'ng nhu
câu da dq.ng, co thé dl1ç>'c danh gia thông qua d~c tntng cua nén giao
dl,lc trong nhühg nam qua. Ta cüng cân phai xem xét ban thân qua
trinh diên bié'n

50

vdi thành tl,l'U dà dçt dl1ç>'c và cac ml,lc tieu d~t ra

cho ngành giao dl,lc.
CUQc cai cach giao dl,lc truO'c khi ban hành dl1dng 16i d6i m6'i là
cUQc cai cach nam 1981. Dây là cUQc cai cach thÛ' ba, càn cUQc cai
cach dâu tien vào nam 1950, ngay trong thèfi kY khang chié'n ch6ng
thl,l'c dân. CUQc cai cach nam 1981 này dl1ç>'c sOÇn thao trong b6i
canh dât nt/de vlta th6ng nhâ:t và trong diéu ki~n công tac ké' hoq.ch
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hoa t~p trung càn dang hi~n hành. Mang n?ng dau an cua chu
nghia duy y chi ljch stt, cuc;)c ca.i cach lan này càn chlia d\frlg nhiêu
tham vQng han hai cuçc cai cach tnide. Không nhii'ng cuçc cai cach
lan này nhâm thong nhat hai h~ thong giao dyc ton tçli b hai miên
Bàc - Nam trong thè1i ky 1954-1975 mà càn nhâm tÙ'ng btide ph6
c~p giao dyc trong toàn dân, tré em cüng nhti ngtiè1i lôn. Myc tiêu
dau tiên là nhâm thl,l'c hi~n chtiang trinh giao dyc Jiên tyc W 6 thang
tu6i cho t6'i 17 tu6i. Myc tiêu thu hai là t6 chuc vi~c b6 tuc van hoa
mQt cach Iiên tyc cho công nhân, nông dân và ngtià'i lao dQng trong
ca ntidc noi chung, bao gom ca dong bào thuçc cac dân tçc thi~u
50. Dt,ia vào nhii'ng thàng lçti quân 51,1' và ké't hqp vdi nhii'ng u'u tiên
W khi l?p ntidc, cUQc cai cach lan này vù'a mang y nghia suy tôn vù'a
co y nghia phyc hting. Tuy nhiên can giai quyé't hai loq.i kho khan.
Trtidc tiên, vê m?t nghi~p VI,I, can giai quyé't thành công vi~c thong
nhat hai h~ thong giao dyc, h~ 10 nam (cua miên Bàc) và h~ 12
nam (cua miên Nam và cüng là cua thà'i ky thl,l'c dân). Cho dén nay,
vi~c danh gia no Il,I'c trong vi~c xây dl,l'ng trtiè1ng sb, giao trinh,
phtiang ti~n sti phq.m can thié't d~ kéo dài cap tiêu hQc thêm mQt
nam và cap trung hQC cd sb thêm mQt nam doi vdi hàng tri~u hQc
sinh mién Bàc là chLia chinh xac. Kho khan thu hai mang tinh xa
hQi hQc và cüng mang tinh chinh tri, do là vi~c dLia miên Nam Vlian
lên ngang vdi trinh dQ cua miên Bàc vê di~n di hQc và tY l~ bié't dQc
bié't vié't, trtidc dây b mién Nam, nhà trtidng ch! ton tq.i b cac trung
tâm dô thj. 6 dây cüng V?y, no ll,l'c - thl,l'c hi~n ngay W nam 1975là rat dang kê, nhting cüng nhtitrong bat cutrtidng hÇ>'p nào, d~ xây
d\frlg (hay xây d\frlg lq.O cac 16'p hQc, dLia hQc sinh dé'n 16'p dông du,
diêu hành cac 16'p dài hoi phai tiét ki~m vé cac phtiang di~n dé'n
muc làm cho chat ltiQ'l1g cua cung trong giao dyc, b tat ca cac cap
hQC dêu tÙ'ng btidc bj giam sut trong suot th?p niên 80. Trong diêu
ki~n thié'u thon chung, nhü'ng dau hi~u cua hi~n ttiQ'l1g khung hoang
giao dyc da xuat hi~n trtidc khi dtiè1ng loi d8i m6'i ra dà'i, do là tinh
trq.ng bo hQc tang, vj thé' xa hQi và kinh té' cua ngtiè1i giao viên giam
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sut và nhüTIg kho khan trong vi~c huy âç>ng con em trong !lia tu6i
téli tntèmg.
NhüTIg Ô!nh httélng chu yéu cua âttèmg IÔi de>i mai âa âtt<Jc xac
âinh tù' 1986-1989. Nhùng thay â6i do âttèmg 16i de>i mai t<;lO ra sè
co tac â9ng trbl<;li - dù là tién b9 hay mang tfnh chat kim ham - chinh
sach giao dl,lc và ngay ca vi thé cua nhà tntèmg trong xa h9i Vi~t
Nam. Nhùng thay â6i này thu9C ba ph<;lm trù. Ph<;lm trù thli nhat co
Iiên quan âén nhùng thay â6i vê cd cau. Khi t<;lO âiêu ki~n cho nên
kinh té nhiêu thành phân ra âm, nghia là "h<Jp phap hoa" slf. ton t<;li
thành phân kinh té ttt nhân bên c<;lnh thành phân kinh té Nhà ntt6'c
và t~p th~, cac cd quan Nhà nttélc âa mb âttèmg cho nhùng â6i thay
không nhüTIg sè co Iiên quan âén cac doanh nghi~p, trong cac hO<;lt
â9n9 san xuat và trao â6i mà ca trong linh vt.f.c y té và giao dl,lc. Oong
thm khi xoa bo "bao cap" và khuyén khich âa d<;lng hoa cac nguon
cung cap kinh phi trong tat ca cac Iinh vt.f.c hO<;lt â9n9, cac cd quan
Nhà nttélc cüng chu&n bi cho vi~c chuy~n tù' ké hO<;lch hoa t~p trung
sang công tac ké hO<;lch hoa chl con mang tfnh âinh httélng. Do âo
cac

Cd

quan Nhà nttélc cüng bao hi~u vi~c cham dlit mÔi quan h~ tif.

â9ng âào t<;lo-vi~c làm và cham dlit vai tro â9C quyên vê mÇit cung
cap cac dich

VI,!

y té và giao dl,lc. M9t mÇit, y té và giao dl,lc không

con miên phi, mÇit khac, cac dich

VI,!

này con co th~ mang tfnh chat

hàng hoa.
Ph<;lm trù thli hai Iiên quan âén nhüTIg thay â6i trong ngôn tü
chinh thlic. Trong khi CU9C cai cach giao dl,lc 1981 vân âang kêu 99i
coi giao dl,lc nhtt "m9t b9 ph~n quan tr9ng cua CU9C cach m<;lng ttt
tttbng van hoa, m9t nhân t6 quan tr9ng thuc â&y slf. phat tri~n kinh
té, van hoa, khoa h9C và

kY thu~t"

[Ph<;lm Minh H<;Ic, 1998: 18] thi

O<;li h9i VI cua Oang C9n9 san Vi~t Nam (1986), roi O<;li h9i VII

(1991) âanh dau m9t thèli ky âiêu chlnh CU9C cai cach 1981 và xac
âinh l<;Ii vi tri cua giao dl,lc trong nên kinh té và xa h9i. Quan ni~m
giao dl,lc nhtt m9t b9 ph~n cua CU9C cach m;;mg ttt tttbng van hoa
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âtigc coi nhti cach nhin trtidc âây. HO'n nua, viE?c âau tti cho giao
dl,lc không th~ âtigc coi nhti mçt IOi;Ü kinh phf phl,lc VI,l cho sl,l' sung
tûc mà nhti mçt ngu6n âau tti cho phM tri~n, mçt phan hùu

cd

cua

chié'n ltigc kinh té'-xa hçi, ngang tam vdi vf nhti âau tti trang linh
Vlj.c viên thông.
Phq,m trù thu ba Iiên quan âé'n nhÜ'ng thay â6i trang cung cach
thl,l'c thi chfnh sach giao dl,lc. Chu nghïa duy

9 chf nhtièmg

chô cho

chu nghïa thl,l'c tiên. Tù' nam 1991, Nhà ntidc tié'p tl,lC âam nhiE?m
viE?c âiêu hành chung hE? th6ng giao dl,lc, cung cap bç khung giao
dl,lc và xac âjnh cac chtiO'ng trinh giao dl,lc càn cac ké' hoq,ch giao
dl,lc chI xac âjnh cac ml,lc tiêu chung, viE?c thl,l'c hi~n â~ âq,t âtigc cac
ml,lc tiêu â6 âtigc phân cap mçt cach rçng rai cho cac tlnh,
qUçm/huy~n và phtièmg/xa. Ban thân cac ml,lc tiêu chung này, nhat

là công tac xoa nq,n mù chu d ngtidi lan, lq,i âtigc xét Iq,i trang mçt
khuôn kh6 thl,l'c té' hO'n. Ngoài ra càn kêu gQi, khuyé'n khfch mQi
sang kié'n, âong gop cua tat ca cac thành viên, thành phan cua toàn
xa hçi tham gia vào sl,l' nghiE?P phat tri~n giao dl,lc. Djnh htidng cu6i
cùng này, ra âdi tçi Hçi nghj Giao dl,lc t6 chuc tçi Vüng Tàu nam
1987 [Phçm Minh Hçc, 1998: trang 31], mang tên "chfnh sach xa
hçi h6a giao dl,lc".
Trang b6i canh tfnh nang âçng cua nên giao dl,lc phai chèo ch6ng
vdi nhÜ'ng kho khan do thié'u VÇlt ll,l'c và nhân Il,l'c, vi~c thông bao cac
gié3i phap này vào nam 1986 và viE?c tang ctièmg nhÜ'ng gié3i phap â6
vào nam 1989 se tço mçt tac âçng mçnh (tço mçt cû s6c). Cuçc
khung hoang giao dl,lc vê m.;ï.t quan 19 se bùng n6 và hE? th6ng giao
dl,lc se bi rung chuy~n mçnh. Kê tù' khi giành âtigc âçc IÇlp, lan âau
tiên mçt làn s6ng bé hQc xuat hi~n trên toàn quOc và d tat

ca cac cap

hQc cua h~ th6ng giao dl,lc. Tù' nam 1954 âé'n 1975, d miên Bàc,
nhà trtièmg phat tri~n và thang hoa mQt cach âang trân trQng. Trang
ca ntidc, tù' sau nam 1975, nhà trtièmg Iq,i vub'n lên và âau nhÜ'ng
nam 80, dù suy yé'u, nhà trtièmg âa â6i phé vdi cUQc khung hoang.
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D6 là nhà' truyên th6ng giao dl,lc luôn gan b6 vdi dân t9c Vi~t Nam
và m6i quan h~ kh~mg khit cua giao dl,lc vdi cac dinh hu&1g xa h9i

chu nghïa, tUc là djnh hu&1g binh dâng và phân ph6i lë;\Ï cua Nhà
nUdc, vdi cac th~ thuc tço khuôn khÔ và bao tr<;>' xa h9i hi~n hành và
vi tri cua giao dl,lc trong cd ché' ké' hoçch hôa tÇip trung. Nam 1989

danh dau bUdC ngoi;it. Phong trào hÇ>'p tac h6a yé'u kém, nhat là d
vùng nông thôn, làm cho m9t s6 1&1 cac hÇ>'p tac xa tan ra và do d6
cac chuc nang do hÇ>'p tac xa dam nhi~m trlidc dây - không du<;>,c bÔ
sung kip thà'i - vê xa h9i và giao dl,lc cüng bi ph6 m?c, trong d6 c6
giao dl,lc màm non và nhà tre. Vi~c Nhà nUdc thôi bao cap cac doanh
nghi~p

qu6c doanh, không nhühg làm giam biên ché' hàng tram

nghin công nhân viên chuc dôi du mà, cüng nhu trudng hÇ>'p cac hÇ>'p
tac xa, càn nguhg cac hoçt d9n9 "phi san xuat" cua Nhà nUdc, d6 là
nhühg hoçt d9n9 phl,lc

Vl,1

IQ'i kh cac gia dinh công nhân viên chuc:

nhà d, y té', giao dl,lc. Tù nay, cac dich

Vl,1

giao dl,lc, y té' không càn

mien phi, ngoài ra, cac ké' hoçch giao dl,lc không càn c6 quan

h~

vdi

ké' hoçch kinh té'. Cu6i cùng, né'u nhu moi ca nhân du<;>,c khuyé'n
khkh simg tço, du<;>,c quyên hubng thl,l ké't qua sang tço cua minh thi
çüng dài hoi moi ca nhân phai tim cho minh cach giai quyé't nhühg
kh6 khan cua chinh minh.
Nhühg djnh hu&1g mdi này, ca trong Iïnh Vl/c tu tubng cüog nhu
trong cung cach tham gia cua Nhà nudc, làm thay dÔi cac can cu nên
m6ng cua xa h9i. Tht,ic vÇiy, nhühg djnh hu&1g mdi này làm thay dÔi
cac m6i quan h~ da gan b6 ca nhân vdi Nhà nUdc, vdi xa h9i, vdi lao
d9n9 và giao dl,lc du<;>,c hinh thành và tÔn tçi bay lâu nay. Cac trung
gian hàa giai vê kinh té', xa h9i và giao dl,lc cua trung udng hoçt d9n9
bay lâu nay cüng không càn. Nhà trlidng mat di m6i quan h~ gan b6,
t1nh mçch lçc và

y nghïa cua n6, tinh trçog này lçi càng trd nên tràm

trQng khi khuyé'n khkh cac giai phap ca nhân trong khi trlidc dây tu
tu'dng,

Y thuc tÇip

th~ là th6ng 5Oai, da tac d9n9 xau tdi yé'u t6

"càu"giao dl,lc trong b6i canh "cung" da mong manh. CU9C khu.ng

Ch{nh s6ch g;60 duc - dào 100 uà ch{nh s6ch
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làm

hoang giao dl,lc này phan anh trung thl/c cuçc khung hoang xa hçi mà
dat mi6'c dang trai qua, biêu hi~n cua cuçc khung hoang này là làn

tY l~ di hçc theo nhom tu6i

song bO hçc và không di hçc. Du'èJng cong

cua cuÇ>c t6ng diêu tra dân s6 1999 minh hça diéu này (bang 1.1).

Ty

Blmg 1.1.

I~ di hÇ)c theo nhom tuÔi

Tuai

50 và +

40-49

30-39

20-29

15-19

10-14

5-9

Tyl~

77,S

94,S

95,5

94,6

95,6

96,6

76,2

Nguon: TCTK, T6ng diéu Ira dân

so 1999

Nhom tU6i 20-29, tUc là nhühg ngu'oi d tu6i 10-19 vào nam
1989, b\ anh hu'dng nhiéu nhat. Nh6m tU6i này giam di mçt diêm so
v6'i nh6m tu6i lién kê tru'6'c d6 (30-39), và nh6m tiép theo (15-19)
chi là bù lçli bu'6'c !ùi cua nh6m 20-29 mà thôi. Tuy nhiên, nh6m 1014 tU6i kh~ng dinh vi~c di hçc da du'Qc phl,lc h6i, dây cüng là nh6m

tu6i co

tY I~ di hçc cao nhat.

Phân tîch mçt cach chi tiét hem ta thay

cac cap hçc chiu anh hu'dng cua cuçc khung hoang mçt cach khac
nhau và sau d6 cüng không diên bién nhu' nhau.
Bi~u dÔ 1.1. Diên bién cùa trinh dt? giao dl;lc

(GÔc 100 nam 1984)
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Biêu ôo 1.1, xuat phât tù' nam hQc 1984-85 (m6c 100) cho thay
diên bién cua bê5n cap hQC tn.idc, trong và sau khi c6 ôuà'ng lê5i d8i
m6'i. Gip tiêu hQc, nên m6ng cua h~ thê5ng, chùhg li!i trong nam hQc

88-89 và giam ôôi chut vào nam hQc 89-90. Sau ô6 cap tiêu hQc li!i
tiép tvc phât triên ôê Ôi!t ÔUÇ1c 125% vào nam 95-96. Cap trung hQc

ca sCJ bat ôau chÜ'l1g Ji!i

ngay tù' nam hQC 86-87 và sau ô6 giam mi!nh

cho t6'i nam 91-92 (85%), nhU'ng sau ô6 phvc hoî và phât triên mQt
câch ôâng kê (140% vào nam 95-96). Ban thân cap trung hQc ph6
thông li!i ôi theo con ôuà'ng hinh sin. Cap trung hQc ph6 thông tang
mi!nh tU nam 84-85 ôén 87-88 (107%), Ii!i giam ôi vdi cùng nh\p ôQ
nhu khi tang cho t6'i nam 91-92 (66%), cap này cüng chiu anh hUCJng
cQng don cua cap tiêu hQc và cap trung hQc

ca sCJ,

và sau ô6 1<;1Î tiép

tvc mQt câch suôn sè (129% vào nam 95-96). Dê5i Vdi giâo dvc ôi!i
hQc/cao ôàng, ôuà'ng cong cho thay cap này diên bién mQt câch trâi
nguÇ1c. Trong khi câc cap hQC Ôi!t ôUÇ1c tién bQ thi ôi!i hQc/cao ôfmg
[9i giam vào nam 85-86 (98%), chÜ'l1g li!i chut it vào nam 88-89 và
bat ôau Won lên tU nam 89-90 mQt câch khâc thuà'ng (334% vào
nam 95-96).
Bi~u dÔ 1.2. Di~n bién theo trinh d{> dào t~o
(GÔc 100 vào 1984)
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Ngu6n : Be? giao dl;lC-dào tao lJà Ngân Hàng TM' Giai, 1996
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Ngoài ra, mâu giâo, nhà tré và dÇlY nghê trong nhà tntèmg cüng
chju nhÜ'ng mut dÇ> anh hu'émg khâc nhau tntÛ'c nhÜ'ng thay d6i và
cuÇ>c khung hoang. Ng9n roi do hQp tâc xa không càn tôn tçtÎ da
giâng xuong mâu giâo và nhà tré. Vào nam 95-96, nhà tré chi càn
38%

kY

50

vÛ'i con sa ban dâu (mac), mâu giâo gibm liên tl,Jc trong thdi

tu 1989-1992 và khé khan I~m mÛ'i dÇlt du'ÇfC muc 1988. DÇlY

nghê dâng dê ta quan tâm (biêu dô 1.2), dé là trung cap dÇlY nghê
(dào tÇlO công nhân ky thuÇit) và trung cap ky thuÇit (dào tÇlO ky thuÇit
viên trung cap) và dÇli h9c/cao dlmg (ky thu~t viên cao dàng, ky su',
cân bÇ». Anh hu'émg cua cuÇ>c khung hoang và cua nhÜ'ng thay d6i
kinh tê doi v6'i câc cap h9C này cüng khâc nhau mÇ>t câch rô ràng,
tùy thuÇ>c vào thdi gian dào tÇlO và trinh dÇ> dÇlt du'ÇfC sau khi tot
nghi~p. Do dé dÇlY nghê bi rung chuyên ngay tù' nam 85-86 và tiêp

tl,lC giam gân nhu' dêu d~m. Trung cap ky thuÇit doi phé khâ hO'n
nhu'ng diên biên cua né cüng chi là phl,lc hôi du'ÇfC mûc dQ tnt6'c dây
cua ban thân né mà thôi. Càn dÇli h9c/cao dàng, ban thân né bay
b6ng, nhu' ta da nhan mÇlnh.
NhÜ'ng diên biên khâc nhau, thÇim chf trâi ngu'Çfc nhau, cua câc
bÇ> phÇin cau thành h~ thong h9C du'èmg, biêu hi~n nhÜ'ng xu thê hinh
thành cau hinh giâo dl,lc mÛ'i. Xu thê quan tr9ng nhat là phl,lc hôi
du'Çfc t1nh nang dÇ>ng cua h9C du'èmg v6'i cap tiêu h9C du'Çfc cung co
và nhat là vi~c kéo dài thêm cap tiêu h9C cüng nhu' cap trung h9C
ph6 thông. Chfnh sâch giâo dl,lc cua de5i mai, sau khi vu'Çft qua giai
dOÇln bat 6n djnh, rô ràng da thành công trong vi~c hàn gan moi
quan h~ cung câu trong bai canh chung cua nên kinh tê cua dat nu'Û'c
da phl,lc hôi. Tu câc bài h9C rut ra qua t6ng kêt hi~n trÇlng nguy kjch
cua h~ thong giâo dl,lc [BÇ> GD-DT, UNDP, UNESCO, 1992], bM
dâu tu nam 1992, câc

cd

quan Nhà nu'Û'c da thl/c hi~n ba u'U tiên:

cung co quan h~ giua giâo dl,lc, dào tÇlO và phât triên kinh tê-xa hÇ>i;
mb rÇ>ng

cd

sb câc nguôn II/c cua giâo dl,lc và dào tÇlO; cai thi~n và

mb rÇ>ng giâo dl,lc

cd

ban. Tinh hinh chung cua nên kinh tê du'ÇfC cai
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thi~n

t90 dà cho vi~c da d9ng Ma và mb rçmg cac ngu6n tài chinh
giành cho nhà tntèmg. Ngân sach giao dl,lc tang cho phép cai thi~n
chat luc.mg cua d,ch

VI,I

giao dl,lc và nhu vÇiy giam duÇ1C tinh tr9ng bo

hQc và cac truèmg hÇ1p ltiu ban b cap tiéu hQc và trung h9C. Chinh
5ach xà h(>i hoa giao dl,lc nhllm tim ra nhÜ'l1g giai phap thay thê và
bù dap cho nhÜ'l1g hÇ1p tac xà da không càn t6n t9i ho~c cho nhÜ'l1g
doanh nghi~p Nhà nuéic hi~n không càn "duÇ1c bao cap" nhllm heS
trÇ1 công tac giao dl,lc, chinh sach này dà thành công trong vi~c huy
d(>ng cac tlnh, cac quÇinlhuy~n, cac xà/phuèmg, cac h(>i, cac t6 chuc
quan chung và "Nhân dân" tham gia vào công tac giao dl,lc.
Hdn nùa, cau "không miên phi" co thé dUÇ1C thé hi~n, dên muc
co thé t90 ra duÇ1c cung ban thân cho minh thông qua vi~c thành I~p
ngày càng nhiéu truèmg tu thl,lc. Cu6i cùng nhÜ'l1g dféu kho dl,l' kiên
trudc, nay 5inh do giam biên chê hàng 109t và do không càn m6i

quan h~ tI,I' d(>ng giùa dào t90-vi~c làm, và trong khi meSi ca thé can
tim cho ban thân minh giai phap cho nhÜ'l1g kho khan cua chinh
minh, thi d6i vdi 56 dông (ca nhân và gia dfnh) 19 i biên thành nhÜ'l1g
h,ta chQn m9nh d9 n cho ttidng lai thông qua vi~c dau tu dài hdi cho
giao dl,lc. Vi~c dau tu này huéing theo con duèmg hQc van co nhiéu
kha nang mang 19 i van bllng cao nhat phl,lc VI,I cho vi~c làm t6t nhat,
nghîa là hành trinh hQc van dài nhat và d9t muc cao nhat.
Càn d6i vdi trung cap d9y nghé và trung cap ky thuÇit, trung cap
d9y nghé và trung cap ky thuÇit 19i không theo xu huéing chung cua
giao dl,lc ph6 thông. Do trong da 56 tntèmg hÇ1p là ch~ng cu6i cùng
cua hành trinh, meSi cap này (d.i;ly nghé và

kY thuÇlt) không càn là cUu

canh cho nhÜ'l1g ai tham gia vào nac thang hQC van. Do do, cac cd
quan Nhà nuéic g~p nhiéu kho khan trong vi~c hi~n d9i hoa cüng nhu
cai cach dé làm cho no co hi~u qua hdn và hap dan hdn trong b6i
canh kinh tê méii. Thl,l'c vÇlY, trung cap d9y nghé chlia dl,lT1g n(>i dung
phl,lc

VI,I

cho nhÜ'l1g tiu tiên kinh tê cü, nllm trong khuôn kh6 cua

nhÜ'l1g m6i quan h~ cü gan bo vdi cd chê kê h0 9ch hoa tÇip trung và
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thap. Không dliÇ1c

phù h9'[J l~m vé1i khuôn kh6 hQc dlidng, cap hQC này càn bj "cung"
công l~p và tli nhân nhanh nhçy hem, sat v6'i nhu câu hem cçnh tranh
[Henaff, Martin, 1999]. Do

v~y,

chînh sach dào tço càn là mQt van

dê cân giai quyêt d6i mi;it vé1i nhühg kêt qua thu dliÇ1c thông qua cUQc
t6ng diêu tra dân 56 1999 liên quan dên trinh dQ nghê nghi~p da
dliÇ1C cap chung chI hay co van bâng cua dân 56 trong dQ tu6i tü 13
trb lên (bang 1.2).

Bang 1.2. Trinh dQ tay ngh~ cua dân sÔ
trong dQ tuÔi lao dQng
Trinh di)

Không

co tay ngh~
92,5

%

CNKT

2,5

Ky thu~t viên
2,8

D~i

h9C/CD

2,5

Nguon: TCTK, T6ng diéu tra dân 561999

Do v~y, nhühg u6n n~n, diêu chlnh trong chînh sach giao dl,lcdào tço nâm trong khuôn kh6 cua d6i m6'i, sau mQt thà'i gian bat 6n
djnh, da gop phân phl,lc h6i nên tang cua h~ th6ng hQc dlidng. Tuy
nhiên, diên biên cua no co xu htié1ng làm thay d6i gliemg mi;it cua h~
th6ng hQc dlidng thông qua vi~c mb rQng clta hem nUa cho cac cap
hQc cao hem trong h~ th6ng giao dl,lc ph6 thông và dçi hQc/cao
dâng, nhuhg cüng buông long giao dl,lc chuyên nghi~p trung cap.

Chinh seich

vi~c

làm

DIiÇ1C thüa nh~n ngay tü ban dâu nhli mQt quyên
cua lao dQng da thay d6i theo dàng d6i thay

cd

cd

blm, vj thê

ban cua I!ch slt nli6'c

Vi~t Nam dQc l~p. Vi~c t6 chuc lçi h~ th6ng san xuat và vi~c chuyên

nên kinh tê sang mQt nên kinh tê th! trlidng da bUQc Nhà nlié1e

Vi~t

Nam xac djnh lçi nhühg thê thuc tham gia cua Nhà nli6'c trong linh
Vlj.c vi~c làm, mQt linh Vlj.c m6'i me chlia titng diên ra vê quy mô khi
chuyên sang

cd

chê phân cap kê hoçch hoa.
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Vj thê cua lao dçmg da thay d6i theo Ijch stt cua dat mi6'c thông
qua b6n giai doq.n Ijch stt. Hiên phap dau tiên cua mi6'c Vi~t Nam
Dân chu cÇmg hàa, Hiên phap nam 1946 di;it nên m6ng cho mÇ>t
mi6'c Vi~t Nam dÇ>c lÇip và dân chu, quan tâm bao v~ công dân, nghïa
VI,!

cua công dân là bao v~ T6 qu6c, tôn trQng Hiên phap, tuân theo

phap luÇit và thl,ic hi~n nghïa

VI,l

quân sl,i. LuÇit phap bao dam quyên

lQ'i cua ngtià'i lao dÇ>ng. Giai doq.n thli hai là giai doq.n cung cO' miên
Bilc. dtta miên Bilc tiên lên chu nghïa xa hÇ>i và tiêp h,lC CUÇ>C dau
tranh hàa binh th6ng nhat T6 qu6c và hoàn thành cuÇ>c cach mq.ng
dân tÇ>c dân chu trong ca nti6'c [Hiên phap 1959: Là'i n6i dau). Nam

1950 Dang CÇ>ng san Dông DtiO'ng d6i tên thành Dang Lao DÇ>ng
Vi~t

Nam nhàm tÇip hqp toàn dân, huy dÇ>ng mQi Il,ic ltiQ'ng vi th6ng

nhat dat nti6'c, lan dau tiên Hiên phap 1959 xac djnh lao dçmg là
mÇ>t quyên I<;>,i, mÇ>t nghïa

VI,l

và mÇ>t vinh dl,i. Nhà nti6'c cam kêt dam

bao vi~c làm day du thông qua

cd

chê kê hoq.ch h6a tÇip trung. Giai

doq.n thli ba là giai doq.n tiên lên xa hÇ>i chu nghïa trên phq.m vi toàn
qu6c [Hiên phap 1980: Lèfi noi dâu). Hiên phap 1980 danh dau vi~c
th6ng nhat công tac kê hoq.ch hoa nên kinh tê trên phq.m vi ca nti6'c
và nêu rô vai trà cua Nhà nti6'c, "Nhà nti6'c dl,ia vào kê hoq.ch phat
triên kinh tê và van hoa mà tq.o thêm vi~c làm, b6 tri công tac can
cli vào nang Il,ic, nguy~n vQng ca nhân và nhu cau cua xa hÇ>i, nâng
cao trinh dÇ> nghê nghi~p, boi dtiëtng slic lao dÇ>ng, không ngù'ng cai
thi~n

diêu ki~n làm vi~c cua lao dÇ>ng chân tay và lao dÇ>ng tri oc."
[Hiên phap 1980, diêu 58).
Hiên phap nam 1992 danh dau giai doq.n d6i m6'i [Hiên phap

1992: Là'i noi dâu). Nhà nti6'c khôr1g huy dÇ>ng nua. Nhà nti6'c quan
Iy, phân b6, phân cap, diêu hàa... [Hiên phap 1992, diêu 26). Cùng
v6'i vi~c ban hành dtidng 16i dcSi méti, h~ th6ng dl,ia trên kê hoq.ch hoa
tÇip trung không càn nua. Vê mi;it vi~c làm co ba hÇiu qua chinh. MÇ>t
là, vi~c làm day du cho mQi công dân không càn nUa. Trang khuôn
kh6 cua cd chê kê hoq.ch hoa tÇip trung, Nhà nti6'c không thl,ic hi~n
chinh sach vi~c làm theo dung nghïa cua no mà là thl,ic hi~n mÇ>t
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chinh sach ngu6n nhân h,tc nhàm dào tqO và b6 tri toàn bÇ> lao dÇ>ng
phl,lc

VI,l

cac ml,lc tiêu khac nhau cua slm xuat. Trong h~ th6ng này,

vi~c làm dây du là mÇ>t dù Ii~u. Cùng vdi d6i mdi, vi~c làm dây du trb

thành mÇ>t ml,lc tiêu. Hai là, diêu này là h~ qua tn,tc tié"p cua vi~c
không con vi~c làm dây du, do là sl,l' xuat hi~n cua nhÜ'l1g ngtidi stt
dl,lng lao dÇ>ng ngoài khu vI,l'c Nhà ntidc. Nhà ntidc không co (Mu
ki~n dam bao mÇ>t vi~c làm cho m9i ngtidi lao dÇ>ng, phai chap nh~m

d~ nhân công này tI,l' t6 chuc d~ tim dtiÇ1C vi~c làm cho ban thân vi

cuÇ>c s6ng cua chinh minh. Btidc dâu, tI,l' tqO vi~c làm phat triên rat
mqnh, nhat là trong nông nghi~p, khoan san phâm trong nông
nghi~p cho phép ngtidi nông dân tI,l' t6 chuc Iqi thành cd sb gia dinh,
và ca b ngoài ngành nông nghi~p cüng v~y. Vi~c thl,l'c hi~n cac quyé"t
djnh 176 và 111 1 da tqo ra nhÜ'l1g thay d6i vê vi~c làm, bi~u hi~n cua
nhÜ'l1g thay d6i do là, trong thl,l'C té" da s6 cac trtièing hÇ1p chuy~n
thành tI,l' tqO vi~c làm, nhat là trong thtidng mqi và djch VI,l' MÇ>t m~.t,
vi~c thù'a nh~n mÇ>t nên kinh té" nhiêu thành phân cho phép khu VI,l'c
hi nhân ra ddi và phat tri~n, mi;lt khac, vi~c mb ctta ra ntidc ngoài sé
cho phép dâu tti ntidc ngoài tn,tc tié"p vào cac doanh nghi~p co 100%
hay mÇ>t phân v6n dâu tti nt/dc ngoài. Ké"t qua là cac ngu6n vi~c làm
tiêm tàng phat tri~n và da dqng hoa. Ba là, thljc chat gân Mn v&i hai
h~ qua nêu trên: vi~c làm vïnh viên không con, di cùng vdi vi~c làm
vïnh viên là cac u'U &ii, nhti nhà b, h9C van hoa và h9C nghê, djch \IV
y té"... cho ban thân và gia dinh cua công nhân viên chuc hâu nhti
miên phI. Thl,l'c v~y, né"u nhtt công nhân viên chlic hành chinh sl,l'
nghi~p và khu VI,l'c Nhà ntidc con dtiÇ1C httCmg thl,l, chi it, ché" dÇ'> vi~c

làm vinh viên, thi cac ché" dÇ'> u'U dâi trtidc dây ap dl,lng cho ca gia
dinh h9 không con nUa. Tuy nhiên, cac quyé"t djnh 176 và 111 cüng

1

Quyét Ôjnh s6 176IHDBT ngày 9 thang 10 nam 1989 Ga. xac Ôjnh cac chfnh sach
và ciic phl1<:1ng phap chu yéu dé tht!c hi~n vi~c t6 chlic l~i lao d(Jng trong cac ddn
vi kinh té cua Nhà mJ6"c trong cac nam 1989 và 1990. Quyét Ôjnh s6 111IHDBT
ngày 12 thang 4 nam 1991 nhllm ml,lC âich giam 20% biên ché hành chfnh st!
nghi~p. [Ngân hàng Thé Gi6"i, 1993J.
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cho thay vi~c làm vinh viên vân co thê co thm hçn cua no ngay ca
khi ngum công nhân viên chuc chtta dê'n tu6i vê huu. Hdn nii'a, cac
kê' hoçch c6 phân hoa cac doanh nghi~p khu Vl/c Nhà nuâc cüng dt,i
kiê'n mÇ>t s6luÇl'l1g lân nhüng tntà'ng hÇ1p chuyên, nght công tac trong
do nguèli lao dÇ>ng không càn co kha nang dU<;1c hUÛ'ng mÇ>t khoan
tiên thuÛ'ng khi chuyên, nghi công tac nhu tntà'ng hÇ1p cua nhung
nam 1989-1994 nii'a.
Chinh là clê dap (mg nhüng h~ qua do mà Nhà nuâc Vi~t Nam da
triên khai nhüng thê thuc tham gia cua minh trong lïnh Vl/c vi~c làm.
Theo van ban Hiê'n phap, "Nhà nuâc và xa hÇ>i co kê' hoçch tço ngày
càng nhiéu

vi~c

làm cho ngum lao dÇ>ng" và "Nhà nuâc ban hành

chinh sach, chê' dÇ> bao hÇ> lao dÇ>ng" [Hiê'n phap 1992: diéu 55 và
56]. Nê'u nhum6i quan h~ phuc tçp giii'a tang tntÛ'ng, tang nang suat
và vi~c làm không dU<;1c thao lui;m, trao d6i khi chuyên tü chê' dÇ> kê'
hoçch hoa ti;lp trung sang h~ th6ng kinh tê' th, tntà'ng do Nhà nuâc
quan ly thi co lë là vi luc do van dê cap bach là dttaVi~t Nam thoat
ra khüi cuÇ>c khung holmg trâm tr9ng mà dat nuâc dang trai qua. Tuy
nhiên, sau khi da thoilt ra khüi cUÇ>c khung hoang thi vân càn mÇ>t
ml,lc tiêu là nâng cao muc s6ng cua nhân dân, ml,lc tiêu này càn phl,l
thuÇ>c v~o tang tntÛ'ng vi~c làm. Tht,ic vi;ly, trong 10 nam qua, tang
tntÛ'ng da cho phép nên kinh tê' Vi~t Nam thu hut toàn bÇ> nhung
ngum lao dÇ>ng dâ thay d6i vi~c làm, nhüng ngum lao dÇ>ng di Jàm
vi~c

co thm hçn b nuâc ngoài trb vê, nhüng ngum dâ ra di (di tan) tlt

HÔng Kông trb vê, trong do nhung ngum cu6i cùng, rat gân clây mm

trb vê Vi~t Nam. và thanh niên buâc vào tu6i lao dÇ>ng. Nhuvi;ly, mÇ>t
phân quan tr9n9 cua vai trà cua Nhà nuâc vê m~t vi~ làm thoat khüi
tâm quan ly cua BÇ> Lao dÇ>ng, và thuÇ>c phçmvi cua cac bÇ> Kê'hoçch
và cac bÇ> qulm ly nghi~p

VI,I

kY thui;lt nhu Nông nghi~p, Công nghi~p

hay ThUdng mçi.
Hoçt dÇ>ng tn,tc tiê'p vê m~t vi~c Jàm chu yê'u thuÇ>c BÇ> Lao dÇ>ng,
vâi st,i giup dà cua cac sb thuÇ>c cac t1nh/thành ph6, blm thân cac sb
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lifi co difi di~n là cac phàng Lao dçmg d cap qu?n/huy~n, phtièmg/xà
tn,tc thuQc cac UBND nhung quan h~ nghi~p VI,l m?t thiêt vé'i cac sb.
BQ may dtiqc cac t6 chuc quân chung hl> trq b6 sung hoàn thi~n (t6
chuc phl,l nu, thanh niên, cl,l\l chiên binh ... ), cac hQi này thtièmg b6
sung, thay mÇlt tifi chl> cho hOift dQng cua Nhà ntidc. Dong vai trà
mQt t6 chuc phi chinh phu - theo âjnh nghîa nhiéu hem là theo ban
chat - cac hQi này co quan h~ ph6i hqp v6'i cac cd quan ngay ca khi
Nhà ntidc quan ni~m hOift dQng cua cac h9i nhti mQt hOift dQng hl>
trq cua xà h('>i. HOift dQng này dÔng thè'i vù'a co y nghîa xuc tac,
khuyên khkh, tif0 thu?n lÇ>'i cho vi~c tif 0 vi~c làm cua nhüng ngtiè'i
sU' dl,lng lao dQng ngoài khu VI,l'c Nhà ntidc, lifi vLta co y nghîa bao v~,
khuyên khkh m9i ngtidi tôn tr9ng cac quy dinh, lu?t hi~n hành, nhat
là b('> Lu?t Lao d('>ng, và
nhûhg quy dinh liên quan dên lao dQng
tif nhüng dia phtiemg khac tdi.

ca

Vi~c khuyên khkh t'fO vi~c làm thông qua "Chtiemg trinh qu6c gia
xuc tiên vi~c làm", nguyên tb.c cua no là dl,l'a vào vi~c cap kinh phi
cho nhüng dt/ an tif 0 vi~c làm. Trang nam 1997, vi~c cap kinh phi
cho 2 467 dt/ an dà cho phép t'fO dtiqc 52 195 vi~c làm [BLD-TBXH, 1997]. Chtidng trinh cüng quan ly vi~c hl> trq kinh phi cho cac
doanh nghi~p cua thtiemg, b~nh binh và ngtidi tàn t~.t, vi~c dâu tti cho
cac Trung tâm xuc tiên vi~c làm, và ca cac chtiemg trinh ngb.n hifn
ho trq t'fO vi~c làm nhti Chtiemg trinh Vi~t-Duc nam 1997 là chtiemg
trinh tai hàa nh~p giành cho nhûhg ngtiè'i lao d('>ng tif Duc trb vé.
Cac Trung tâm xuc tiên vi~c làm và Chticmg trinh Vi~t-Duc t~p trung
hO'ft dQng cua minh vào công tac dào tifO. Hi~n cac Trung tâm xuc
tiên vi~c làm chI dong mQt vai trà rat phl,l trong vi~c làm trung gian
giùa ngtiè'i sU' dl,lng lao dQng và ngtiè'i lao d('>ng. Trên tht/c tê, quan
ni~m, nh?n thuc trang vi~c tuyên dl,lng và tim vi~c làm càn rat dè dÇlt,
bao thu, chung ta së co djp dé ~p chi tiêt hem trong chtiemg sau.
Ngtiqc l'fi, cac trung tâm dong vai trà ngày càng lan trong công tac
dào t'fO, và nhat là công tac dào t'fO phl:lc VI,l cho chuyên d6i, dào
t'fO lifi. Diéu œn lu\.t y b dây là, bên c'fnh cac Trung tâm xuc tiên vi~c

28

No/wen Hena//. Jean- Yves Martin

làm do BQ Lao dQng thành IÇip và quan ly côn co nhü'ng Trung tâm
cùng IOçi do cac t6 chut quàn chung và cac UBND quan ly, vi mçng
lti6'i cac trung tâm cua BQ côn chtia rQng khàp ca ntiélc.
Hoçt dQng cua BQ Lao dQng côn bao gÔm ca công tac dtia lao
dQng Vi~t Nam di làm vi~c éJ ntiélc ngoài và quan Iy nhü'ng ngtidi da
ra di (di tan) tréJ vê Vi~t Nam [BLD-TB-XH, 1997]. Nhti vÇiy, trong
nam 1997, Vi~t Nam da chinh thuc dtia 17 000 lao dQng di làm vi~c
éJ ntiélc ngoài, chu yé'u éJ châu A (86% trong do 51 % éJ Lào), và mQt
,
?
sô it i!J châu Phi và Trung Dông (11%).
ntiélc ngoài, nhü'ng ngtià'i
lao dQng này chu yé'u làm trong ngành xây dljng (49%), danh ca
(16%), và lao dQng ph6 thông (13%). S6ltiQ'ng ngtià'i ra di bat hÇ>'p
phap (di tan) lên t6'i 110 000 ngtidi trong khoang thdi gian tù' 19891997, và nam 1997 chI co 5 992. So véli con s6 1 400 000 vi~c
làm tço dtiÇ>'c trong nam 1997 thi s6 ItiQ'ng vi~c làm do cac chinh
sach vi~c làm tço ra là rat nhû bé. Xin lutl y, trong linh Vl/.c này, tù'
nay, Nhà ntiélc không dong vai trô chinh. Tùy theo nguÔn, cac danh
gia vê tY l~ that nghi~p i!J Vi~t Nam rat khac nhau. Trai ngtiÇ>'c véli cac
nti6'c phtidng Tây, <jlc s6 li~u tiélc t1nh chinh thuc cua cac ntiélc này
luôn cung cap cac tY l~ that nghi~p i!J mue thap hdn thi éJ Vi~t Nam,
cac tiélc tinh chinh thuc vê tY I~ that nghi~p lçi cho ta nhü'ng con s6
cao nhat. Giai thich vê nhü'ng s6 Ii~u khac nhau, ta càn quan tâm t6'i
cac thé thuc khac nhau trong vi~c thu thÇip thông tin, cach hiéu và
djnh nghia khac nhau và mong mu6n cua Nhà ntiélc là không coi
thtidng hi~n ttiQ'ng này, mQt hi~n ttiQ'ng chinh thuc xuat hi~n i!J Vi~t
Nam cùng véli dtidng 16i dt5i m6'i. Hoçt dQng cua Nhà ntiélc trong linh
Vl/.c này, mQt mç.t do cac Trung tâm xuc tié'n vi~c làm thlfc hi~n, mç.t
khac do công tac bao trÇ>' xa hQi. Thlfc vÇiy, van dê dç.t ra là phai
thành IÇip h~ th6ng bao hiém that nghi~p.

a

Nhting công tac trlfc tié'p giup dé' dé tço vi~c làm không phai linh
Vl/.c tham gia duy nhat cua Nhà ntiélc. Sc ItiQ'ng và IOçi nhü'ng ngtià'i
st! dl,mg lao dQng tang lên làm cho Nhà ntiélc nhanh chang nhÇin thay
càn thié't phai tham gia vào công tac bao v~ ngtià'i lao dQng. BQ Lu~t

Chinh sach giao d\Jc - dào
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Lao dçmg da dl1ÇfC Quoc hQi thông qua và co hiE?u hjc phap IUçlÎ vào
nam 1994. Qua trinh diên biên, cac thê thuc ap dl:lng cùa LUÇlt và
công tac kiêm tra viE?c thl,ic hiE?n Lu~t thl1Qc trach nhiE?m cùa Nhà
nl1&c, dong thèti Nhà nl1&c vÔ'i tl1 cach là ngl1èti sli dl:lng lao dQng cüng
thuQc doi tl1çtng phlli chap hành Lu~t này. Chinh thanh tra lao dQng
co trach nhiE?m kiêm tra viE?c thl,ic hiE?n Lu~t Lao dQng. HiE?n nay, vi~c
ap dl:lng LUçlÎ này con rat tùy tiE?n d ngoài khu vljc Nhà nl1&c, và dôi
khi ngay ca d trang khu vljc Nhà nl1&c. Thê nhLing Nhà nl1&c không
do dl,i nêu gl1oog. Trang khi nl1&c Phap dang tranh lu~n, dl'm v~t dê
chuyên sang chê dQ làm vi~c 35 gièt/tu~m, thi d Vi~t Nam, khu vljc
hành chinh sl,i nghiE?P da chuyên tü chê dQ làm viE?c 48 gièt/tu~m sang
40 gièt/tu~m tü thang 10/1999. Di trLidc da

50 cac nl1dc dang phM

triên vé m?t bao VE? ngl1èti lao dQng, hi~n nay Vi~t Nam chLia d?t van
dé dl1a ra trao dÔi, thao IUçm vé tinh Iinh hOÇlt cua lao dQng. Tuy
nhiên, ta co thê tl,i hoi phai chang cach doi xli cua ngl1èti sil' dl,mg lao
dQng vÔ'i ngl1rn lao dQng không khoi thôi thuc Nhà nl1dc ViE?t Nam
d~t ra thao lu~n và trao dÔi vé van dé này.

Ngl1Çfc IÇli, van dé di dan tl,i dd da dl1ÇfC d~t ra tü lâu. Où r2mg di
dân tl,i do thê hiE?n m?t xa hQi nhiéu hdn, không tranh khoi là van dé
này không dQng chÇlm tÔ'i van dé lao dçmg, khi mà cai thi~n dèti song
và tim vi~c làm là nhüng dQng cd chinh thôi thuc di dân. Nhl1 v~y,
viE?C cap giay phép lao dQng lçli chong chéo lên công tac dang

kY hQ

khau là công tac nham chù yêu vào ngl1rn. di dân tii nông thôn vào
thành pho dé kiêm mQt viE?c làm dl1ÇfC tra công, nhüng ngl1rn này
không co chÔ dl/a là nhÜ'ng ngl1rn dong hl1dng, gia dinh, hay mQt chô
dl/a nào khac. MQt cUQc diéu tra Mn hành d Hà NQi nam 1996 cho
thay, trang

50 1 080 ngtià'i tü cac dia phtidng tdi Hà NQÎ chl co 9%

co dang ky vÔ'i chinh quyén dia phtidng, phàn lan nhÜ'ng ngtià'i

1

Di dân tt! do hay tt! phat là di dân không do Nhà miéi'c t6 chlic. [Tim hiêu chi tiét
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không co giay phép lao âçmg cho' ràng thu tl,lC này là không cân
thiê't. Nhân công này chinh là nguyên nhân âa !ù'ng làm nay sinh y
djnh t6 chuc "chg lao âçmg", nay gçi là "ndi chà' vi~c", chg lao âQng
nhàm kiêm soat nhiêu hO'n là bao v~ quyên 1Q'i cua nhühg ngtià'i lao
â9n9 này.
Nhti vÇiy, cho tdi nay, dtidi giac âQ khuyê'n khfch, thôi thuc, cac
chinh sach vi~c làm b Vi~t Nam càn rat hi;1n chê', càn dtidi giac â9
bao v~, cho tdi nay, hi~u qua cüng h<;ln chê'. Do ban chat cua chinh
sach là chinh sach ngu6n nhân hIc nhiéu hO'n là chinh sach vi~c làm,
trong cd chê kê hO<;lch hoa tÇip trung, vê mi;\.t ly thuyê't, ngày nay cac
chinh sach co ml,lC tiêu là làm thê' nào âê t<;lO thuÇin lQ'i cho cung gi;\.p
câu trên th! trtidng. Diêu âo co nghia là cac chfnh sach này cân ph6
biê'n thông tin. Nhuhg âê làm âtigc nhtivÇiy, Nhà ntidc cân biê't thông
tin âê ph6 biê'n. Van âê âi;\.t ra là vi~c thu thÇip thông tin vê vi~c làm
và âào t<;lO. Cac b9, ngành, T6ng CI,IC Th6ng kê, cac UBND âêu thu
thÇip thông tin nhuhg 1i;1Î không co ph6i hgp vdi nhau theo nhühg
ml,lC tiêu ttiO'ng (mg cua b9, ngành và UBND. Thông tin này thtidng
không â6ng nhat và âôi khi mâu thuan nhau, nhiêu khi manh mun,
hiê'm khi âtigc theo dôi cÇip nhÇit, âiéu âo ngàn can vi~c âanh gia
nhühg thay â6i, và J<;Ii càn rat ft khi trao â6i vdi nhau. Ban chat cua
cac nhu câu vê thông tin vê cd ban ââ thay â6i khi chuyên tù' cd chê'
kê' hO<;lch hoa tÇip trung sang m9t nên kinh tê' th! trtidng, nhuhg cac
cd quan, t6 chuc Jq.i chua thfch nghi vdi nhühg thay â6i này.

Kê't lu~n
Tù' khi thl/c hi~n âtidng 16i d6i mai, nhühg thay â6i âây an ttiQ'ng
trong Iinh Vl/c giao dl,lc âa thê hi~n rô nét hoq.t â9n9 cua Nhà ntide,
âa thay â6i b9 mi;\.t và vai trà cua giao dl,lc trong nên kinh tê' và trong
xâ h9i Vi~t Nam. Sau m9t thà'i gian ngân Jung tung, tinh nang â9n9
cua nén giao dl,lc ââ âtigc phl,lc h6i nhuhg Iq.i theo nhühg con âtidng
mà ta không trông âQ'i. Khi thl/c hi~n chfnh sach xâ h9i h6a nên giao
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dl,lc, Nhà mié'c không càn nam vai trà dQc quyên và da mÛ' clia mÇ'1t
tr~n giao dl,lc cho nhÜ'ng d6i tac m6'i tham gia vào' phat triên st!
nghi~p giao dl,lc. Giao dl,lc ph6 thông dti9'c cung c6, nhung nhÜ'ng
tié'n bQ này không thê che giau dti9'c btié'c thoai lui cua giao dl,lc nghê
nghi~p. Vê mÇ'1t vi~c làm, hoçt dQng cua ;..Jhà ntié'c cüng c6 mQt btié'c
thoai lui 50 v6'i thà'i kY trtié'c trong d6 Nhà ntié'c, thông qua cac doanh
nghi~p và cac hqp tac xa dam bao cha công nhân viên chuc cua
minh m9i thu mà h9 và gia dinh cua h9 dm trong cUQc s6ng hàng
ngày và trong su6t cUQc dà'i cua h9. Không nhÜ'ng nên kinh té' Vi~t
Nam phai d6i m~t v6'i that nghi~p và gi'ai quyé't cac t~ nÇn xa hQi c6
thê bat nguon tlt hoàn canh nhàn roi bat dac di mà ngay ca vj thé'
cua ngtià'i làm công an lticJng cüng dm dti9'c Lu~t Lao dçng bao v~
mçt cach d~c bi~t. Tht!c v~y, d6i m6'i da thôi thuc ca mQt qua trinh
t6 chuc Içi nên kinh té' dang diên ra tlt hcJn 15 nam nay, qua trinh
này mang lçi nhÜ'ng Mt qua quan tr9ng d6i v6'i lao dçng và vi~c làm
và cùng v6'i qua trinh này là qua trinh cd cau lçi xa hQi cüng dang
diên ra.
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