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Trong b6i canh phai tim ra giai phap và sang t90, cac ca nhân và
nhiêu sang
gia dinh da thê hi~n kha nang thfch nghi rat cao và

ca

kién. 86i vdi Nhà m/éfc, do nhung d6i thay, vj tri và vai tro cua Nhà
m/éfc da không con nhU' trliéfc, Nhà nU'éfc và cac

cd

quan buçk phai

thich nghi vdi b6i canh méfi mà chfnh Nhà nU'éfc và cac

cd

quan da

gap phlm t 90 ra. Cau hinh mdi cua giao dl,lc không con bM ngu6n
tù ké h0 9ch cua trung U'dng mà là tu phân cap rQng rai cho vùng và
tù không gian nhu c~u cao và da d 9ng cua xa hQi rQng md. Cung

Nhà nU'éfc c~n thfch

(mg

vdi nhu c~u giao dl,lc méfi này và W xac djnh

cho rt1inh vj tri 50 vdi cung cua cac t6 chÛ'c tU' nhân. Où dU'Çfc ung hQ,
dù là chuyên hU'éfng hay u6n niin, cac chién IU'ÇfC cua cac

cd

quan

Nhà nU'éfc chu yéu là cac chién lU'ÇfC nhtJm thich nghi vdi nhu c~u. 86i
vdi doanh nghi~p, ml,lC dich tim kiém hi~u qua kinh té làm cho doanh
nghi~p luôn tim cach gibm chi phi, kê ca chi phi dào t90. Cac chién

lU'ÇfC này thay d6i tùy theo doanh nghi~p-gia dinh, tU' nhân, t~p thê,
Nhà nU'éfc- và phân tich cua cac doanh nghi~p cho phép h9 nhan
m9nh dén xu thé phal triên, vê mi:lt vi~c làm, ntJm trong khuôn kh6
do Nhà nU'éfc diêu hành tù xa, thông qua cac chinh sach
Lu~t

lao dQng.

vi~c

làm và
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Cung giao

d~c

Trong khuôn kh6 du'à'ng 16i d6i mm, là ngu'di chu tri và t6 chu'c
công tac giao d\lc, vai m\lc tiêu chung là cai tié"n và da dq.ng hoa cung
giao d\lc dEi ph\lc VI,l nhân dân, Nhà nu'ac da phat triEin cac chié"n Iu'Çfc
d nhiêu cap h9C. Phétm vi cua cuÇ>c khung holmg giao d\lc, cac hinh
thûc bi~u hi~n cua cuÇ>c khung holmg và nhüng cap h9C bj anh
hu'dng da chI ra nhüng nÇ>i dung cân quan tâm và cân t?P trung c6
gang. Chat Iu'Çfng thap, phu'dng ti~n nghèo nàn và qua cung nhac là
nhüng nét chu yé"u. Vi~c thljc hi~n nhüng giai phap co tac dÇ>ng tûc
thdi và nhüng glai phap co tac dÇ>ng khac nhau da anh hu'dng tm
t6ng th~ bÇ> may và da tétO cd sd cho vi~c t6 chûc léti toàn bÇ> h~ th6ng
giao d\lc trong do co cung giao d\lc.
B6n nÇ>i dung thay d6i chinh du'ÇfC quan tâm: cai thi~n và da dq.ng
hoa cac nguon kinh phi, cai tié"n t6 chûc và diêu hành, cai tié"n chat
Iu'Çfng giang déty và cu6i cùng là d6i mai nÇ>i dung. Chinh nhüng giai
phap tài chinh là quan tr9ng hdn ca và là nhüng glai phap co tac
dÇ>ng nhanh nhat. Ngân sach Nhà nu'ac trung u'dng giành cho giao
d\lc tang mÇ>t cach dêu di;ln. Tü nâm 1990 Mn 1997, ngân sach tâng
tü 8,90% lên 10,28% t6ng ngân sach. Tié"p do, nhd vi~c phân cap
cho t1nh quan Iy cac cap tiEiu h9C và trung h9C, cac t1nh/thành ph6,
huy~n/qu?n và xa/phu'à'ng dong gap phân cua minh chu'a kEi h9C phi
và cac khoan dong gap khac do dân dam nhi~m. Nhu' V?y, tü khi d6i
mm, cac phu'dng ti~n vê tài chinh cua giao d\lc da co bu'ac tié"n dang
k~ [World Bank, 1996: 41), chat Iu'Çfng giang dq.y chung, nghia là cac
diêu ki~n vçlt chat và trinh dÇ> cua giao viên, trong do Iu'dng cua h9
chié"m phân da c:.ua ngân sach trung u'dng cüng du'ÇfC cai thi~n rô r~t.
Cac dau hi~u trên là chinh xac, hiE?U qua nÇ>i bÇ> cua hE? th6ng du'ÇfC
cai thi~n mÇ>t cach dêu di;1n d tat ca cac cap h9C vê mÇit giam tY I~
hm ban và bo h9C, tltc là vi~c quan Iy cac lûa tu6i di hQC t6t hdn.
Theo cach nhin nh?n nhu' V?y thi giao d\lc rô ràng da vu'Çft qua cuÇ>c
khung hoang 1989. Tuy nhiên, cung giao d\lc chi it bj hétn ché" d hai
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linh \l\!c. Linh \l\!c thlt nhat là vi~c di hQc cua cac "dân tçc thiêu s6"
chI tié'n rat chÇim m~c dù da co 220 ky tuc xa dang hOë;lt dçng. Linh
\l\!c thlt hai là tién lu'dng cua giao viên, mltc lu'dng d~t ra rat thap dé'n
mltc gây kho khan trang vi~c tuyên giao viên (s6 giao viên thié'u u'dc
tinh là 120000) và hàng nam co nhiéu giao viên bé> nghé.
Trang khi Nhà nu'dc tié'p h:lC cai tié'n cung, Nhà nu'dc cho phép
nhiéu tac nhân khac cùng th1,1'c hi~n và do do da dq.ng hoa bltc tranh
giao dl,lc thông qua mçt "cung" mÛ' rçng hdn. Tru'dc d6i m6'i chI co
mçt loq.i tru'à'ng, do là tru'à'ng công lÇip, tru'à'ng công lÇip don nhÇin
mQi ngu'à'i t6'i hQc. Nay co b6n loq.i tru'à'ng: tru'à'ng công lÇip do Nhà
nu'dc (trung u'dng và âja phu'dng) thành lÇip, diéu hành và cap kinh
phi; tru'à'ng ban công do Nhà nu'dC thành lÇip và diéu hành nhu'ng tl,l'
chu vé tài chinh; tru'à'ng "dân lÇip" do cac t6 chltc, hçi co tu' cach
phap nhân thành lÇip, diéu hành, quan ly và t1,1' chu vé tài chinh; cu6i
cùng là tru'à'ng tu' thl,lc do cac ca nhân thành lÇip và diéu hành co t1,1'
chu vé tài chinh. Cac tru'à'ng "dân lÇip" co thê du'ÇfC phép mÛ' tru'à'ng
Û' tat ca cac cap hQC cua h~ th6ng giao dl,lc. Cac tru'à'ng tu' thl,lc du'ÇfC
phép mÛ' tru'à'ng Û' tat ca cac cap tru cap tiêu hQc và trung hQc cd sÛ'.
Ngoài vi~c gi6'i hq.n cap hQC d6i vdi tru'à'ng tu' thl,lc, trang th1,1'c té', s1,1'
phân bi~t giUa hai loq.i tru'à'ng cu6i cùng van càn là diéu té' nhj. Où
sao di nua, dê dap ung nhu câu ngày càng tâng, hai loq.i tru'à'ng này,
"dân lÇip" và tu' thl,lc, ngày càng phat triên mq.nh Û' tat ca cac cap tru
tiêu hQc là cap chI co 10/0 cac tru'à'ng loq.i này. Giai quyé't du'ÇfC cac
van dé chi tiêu dn thié't dê thành lÇip mçt ngôi tru'à'ng, làm cho
tru'à'ng hoq.t dçng gàn lién vdi mçt nhu câu giàu tiém nang vé tài
chinh, nhühg tru'à'ng t6t nhat thuçc loq.i tru'à'ng này s~m sàng cung
cap nhühg d,ch Vl,l giao dl,lC co du kha nang cq.nh tranh vdi cung giao
dl,lc cua khu \l\!c Nhà nu'dc. Cac tru'à'ng này da co thê dam bao cho
giao viên cua minh - mçt phân trang s6 cac giao viên này du'ÇfC tuyên
tu h~ công lÇip trên danh nghia du'Çfc phép làm "vi~c làm thlt hai"nhühg mltc thù lao co kha nang hap dan nhühg nhà chuyên môn co
chat Iu'Çfng. Cac tru'à'ng này cüng co kha nang dam bao mçt cd sÛ' vÇit
chat và nhühg thié't bj giang dq.y (hQc Cl,l) hap dan hdn. Cu6i cùng,
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cac tntdng này n~m b nhCtng khu ph6 du9'c h,ta chQn b nhCtng thành
ph6 IOn hay b nhCtng khu co nhiéu

cd

sb công

nghi~p. Vi~c

cq.nh

tranh này dien ra ngay b nguémg cUa cua h~ th6ng hQc dUdng vdi
giao dl,lc mau giao và b hai câp hQc cao nhat là phÔ thông trung hQc
và dq.i hQc/cao dâng. HQc phi phai tra b nhCtng trudng này không
làm cho nhu câu nan làng vi nhu cau ngày càng tango MÇic dù 56 tién
này cao hdn rat nhiéu 50 vdi hQc phi b cac cd sb công IÇlp. 6 mau
giao, riêng hQc phi là 15 000 d/thang vào nam 1996 không kê
nhCtng chi phi khac. 56 tién này gap tù' 10-20 lan b cap trung hQC
phÔ thông và dq.i hQc/cao dâng [World Bank, 1996: 36].' Nam
1995-96, cung ngoài công lÇlp cap b trung hQC cd sb chi co b 29
tlnh/thành ph6 (7 b phia Bb.c) trên tÔng 56 53 và da tiép nhÇln trong
nam hQc này là 201 912 hQc sinh 50 véfi 131 919 cua nam hQc

6

truéfc.
trung hQc phÔ thông, phan cung này du9'c phân b6 trên
toàn qu6c m9t cach déu hdn, co b 42 tlnh/thành ph6 (18 b phia
Bb.c) trên tÔng 56 53 tlnh/thành ph6 và 56 IUQ'ng tiép nhÇln tang tù'
76 344 hQc sinh (1994-95) lên 259 858 (1995-96).

Cung dào

t~o

Cüng nhu d6i véfi giao dl,lc, bûc tranh cua cung dào tq.o Nhà nuéfc
và tu nhân, tq.i cd sb cüng nhu không tq.i cd sb, da tién triên nhiéu.
Tuy nhiên ngoài dq.i hQc và cac trudng cao dâng ky thuÇlt, nghiçp

VI,l

ra, nhCtng thay dÔi bM nguÔn tù' môi trUdng ngoài hQc dUdng nhiéu
hdn. Néu nhu dq.i hQc/cao dâng Nhà nuéfc phM triên mq.nh thi giao
dl,lc trung hçc chuyên nghi~p Iq.i không du9'c b cùng mÛc d9 phM
triên nhu vÇly. Nhltng nhu ta da thay, da co nhiéu sang kién cua Nhà
nuéfc cüng nhu tu nhân dê dap (mg nhu cau ngày càng tang bM
nguÔn tù' vi~c tÔ chûc lq.i nén kinh té.
- Vai trà chu tri cua cung Nhà nuéfc vé dào tq.o nghé là B9 chiu
trach nhi~m vé giao dl,lc-dào tq.o. B9 dam bao tn,tc tiép cac loq.i khoa
dào tq.o trong h~ th6ng hQc dUdng b ba cap, sau tiêu hQc (méfi vào
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nghê), sau trung hQc ca sd (dào t90 công nhân ky thu~t) và sau ph6
thông trung hQc (dào t90 ky thuçlÎ viên). B<) cüng giam sM công tac
dào t90 cua cac b<) ky thuçlÎ, nghi~p VI,! (xây dljng, giao thông vân tai,
y té'...). Vê Iy thuyé't, hai cap dâu tiên cô mi;\.t d tat ca cac t1nh/thành
ph6 và coi nhti dam bao trên m<)t ph9m vi rat r<)ng cac khôa dào t90
nhâm phl,lc VI,! cMu ki~n thljc té' riêng cua tùhg t1nh/thành ph6 cô
liên quan. H~ th6ng này, th6ng nhat ca vê mi;\.t t6 chuc và vê n<)i
dung, da dtiÇfC S09n thao d~ dap ling ca nhu câu cua dia phtio'ng và
trung tio'ng. Khi thljc hi~n vi~c t6 chuc 19i nên kinh té', h~ th6ng này
té ra cô nhiêu bat CÇlp vê ml,lc tiêu và vi~c diêu hành cac ca sd này
Iiên quan dé'n cac cap cô thgm quyên trljc tié'p (qu6c gia, t1nh/thành
ph6, quÇln/huy~n). Phtio'ng thuc ph6i hÇfp cua cac cap cô thgm
quyên này xac dinh kha nang cua ca sd trong vi~c ra quyé't dinh,
trong vi~c thich nghi v&i môi truè'ng kinh té'-xa h<)i và khi dn thié't
thay d6i cac ml,lc tiêu cua minh. Cu<)c khung hoang cua cac ca sd
này xuat phM tù' khô khan trong vi~c thich nghi vm b6i canh mm,
m<)t mi;\.t do ca câu diêu hành cling nhik và ca ché' câp bâng/ chling
chi cho nhùng khôa dào t90 (bâng/ chUhg chi qu6c gia) và mi;\.t khac
do quan h~ g~n bô v&i m9ng lti&i cac doanh nghi~p Nhà nti&c t9i dia
phtio'ng (dâu ra chînh cua nhùng ngtià'i cô bâng/ chUhg ch!), ban
thân doanh nghi~p nhiêu khi cüng trong tinh tr9 ng bi dinh d6n. Tàn
dti cua phân cung cUhg nh~c và nay 19i không con phù hÇfp da gây

h'd ng9i cho vi~c d6i mm cua cac ca Sd này.
Dù sao, cung công IÇlp và ban công IÇlp cua nhùng khôa dào t90
bên ngoài h~ th6ng hQc dtiè'ng, linh ho 9t ho'n, dtiÇfC phân cap nhiêu
ho'n, quan tâm chu y I~ng nghe nhu câu nhiêu ho'n, dé thich nghi
ho'n, t6 chuc ca nhùhg khôa ng~n h 9n và dài h 9 n, cüng cô bti&c khà'i
dâu hlÎa hçn. Trong khi quân d<)i, trtidc dây dông vai tro rât quan
trQng trong công tac dào t9o, da t9m thà'i giam bdt quy mô dông gôp
thi cac ca quan Nhà nti&c van tié'p tl,lC hay bat dâu di vào dam nhi~m
công tac dào t90. Cac trung tâm dào t90 cua cac b<) chuyên ngành
và cua cac ca quan Nhà nti&c (Buu di~n, Hai quan, Dtiè'ng sat, ... ) tié'p
tl,lC dào t90 d~ phl,lc VI,! nhu câu riêng cua minh. Nhiêu ca quan khac
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cüng co vi tri ngày càng quan tr9ng. Tniâc tiên là nhüng co quan âia
phuang (tlnh/thành ph6, qu~n/huy~n) bàt ââu téfo ra mçt chinh sach
cung nang âçng vê âào téfo thich hQ'p vâi thanh niên mâi ra khoi h~
th6ng giao dl,lc ph6 thông. Do cüng là cac Trung tâm Xuc tiên vi~c
làm. Cac trung tâm này do Bç Lao âçng-Thuang binh và Xâ hçi
thành I~p trong khuôn kh6 Chuang trinh Qu6c gia vê vi~c làm, cac
trung tâm này, linh hOéft, phân b6 trên toàn qu6c, t6 chuc nhiêu khoa
âào téfo thuçc nhiêu nghê vâi thèfi gian âào téfo rat khac nhau âê
phl,lc VI,l cha vi~c tim mçt vi~c làm hay âê nâng cao tay nghê hay âê
âi làm vi~c b nuâc ngoài, cac trung tâm này thu âU<;1c kêt qua ngày
càng ta lân â6i vâi lua tu6i 15-29 [Henaff, Martin, 1999].
Do tac âçng méfnh mé cua ellc trung tâm âào téfo tu nhân, buc
tranh âào téfo nghê cüng thay â6L Nam 1997, cac trung tâm tu nhân
ââ tiêp nh~n han mçt nlia s6 âU<;1c âào t~o thuçc âç tu6i 20-24. Dê
hOéft âçng, cac trung tâm này cân phai âU<;1c hQ'p phap hoa thông
qua mçt t6 chuc hay mçt co sb co âang ky ("trung tâm dân l~p") hay
thông qua mçt ca nhân ("trung tâm tu nhân") âê co âU<;1c giay phép
hOéft âçng do Sb Giao dl,lc-Dào téfO âia phuang cap. Vi~c âU<;1c công'
nh~n dJ.inh thuc là cân thiêt âé trung tâm âU<;1c phép co mçt con dau
và mçt tài khoan b ngân hàng mang tên cua trung tâm, tü âo trung
tâm co thé tht!c hil%n âU<;1c hOéft âçng cua minh. Cac trung tâm này
hOéft âOng nhu nhüng doanh nghil%p âào téfO. Do phai âam bao toàn
bo kinh phi cha hOéft âçng cua minh nên st! t6n téfi cua trung tâm
phl,l thuçc trt!c tiêp vào vil%c c6 khach hàng hay không và vil%c trung
tâm co âap ling âU<;1c nhu câu cua khach hàng hay không. Dau sao,
cac trung tâm này cüng phai bao cad âêu âçln vâi co quan giao dl,lcâào téfo và co quan thuê. Cac trung tâm này hêt suc phM trién vê mçJ.t
nçi dung cac kh6a âào téfo và vê cac m6i quan hl% giua cac trung tâm
này vâi cac co quan âào téfo cua Nhà nuâc- nhu cac trlidng âéfi h9C
- vê cac bç môn âÇlc bil%t (ngoéfi ngu, kinh tê... ). Tat ca nhüng âiêu
â6 cha phép cac trung tâm c6 thê làm ca công tac b6i du6'ng can bç,
nâng cao trinh âç cha lao âçng tre hay chuân bi cha vil%c tht!c hil%n
mçt nghê â6i vâi nhüng nguèfi chLia c6 vi~c làm. Mçt vài trung tâm
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cüng bM dàu chuyên thành nhühg tnidng chuyên nghi~p ky thu~t hi
nhân, và nhli v~y gop phàn làm tang thêm cung vê dào tÇlO ban dàu.
Ngliqc lÇli cac doanh nghi~p vù'a và 16'n không ta ra là nhühg cd sb

dong vai tro chu tri mQt cach co h~ thong trong vi~c dào tÇlO nghê
trong qua trlnh dang làm vi~c tÇli cd sb. Thvc ra khi tuyên dl,mg cüng
co nhühg thèl'i kY dành cho vi~c thich nghi vdi vi~c làm, trong nhühg
thèl'i kY này cüng co t6 chUc dào tÇlO phàn nào. Tuy nhiên, thlidng dây
chi là dào tÇlO gilm ddn theo hlnh thûc vù'a hQc vù'a làm hay làm quen
vdi công vi~c khi dm thiét cüng nhli khi co diêu ki~n và rat hiém khi
co t6 chûc dào tÇlO bô sung. MQt cUQc diêu tra doanh nghi~p theo mâu
qu6c gia1 cho thây chI co 26% doanh nghi~p dam bao t6 chûc dào tÇlO
trong nam 1998 và 1999, cac doanh nghi~p khac kh~ng Ô!nh r[mg hQ
không thay càn thiét (85%) hay không co phlidng ti~n, dieu ki~n dê
làm (14%). Ngoài ra 86% doanh nghi~p không tuyên hQc vi~c và 76%
không tuyên thvc tÇip sinh. Co thê giai thich tlnh hlnh này theo nhieu
cach khac nhau. Diêu thû nhat mà ta thiên nghï tdi là trinh d9 công
ngh~ stt dyng trong san xuat. Trlnh dQ công ngh~ này co thê doi hai
nhühg nglièl'i dà qua mQt hành trinh hQc van dài nhuhg IÇli không càn
dliqc dào t<;lO nghe mQt cach tinh vi. Vi dy, cac doanh nghi~p Nhà nlidc
cüng nhli cac doanh nghi~p tli nhân hay nlidc ngoài ta ra hài long ve
nhühg gi h~ thong giao dyc-dào t<;lO quoc gia co thê cung cap cho hQ,
hQ nham tntéfc tiên cot làm sao dê tÔn tÇli trên cd sb dÔng llidng thâp
và ft gia trj gia tango LOÇli san ph~m xuat kh~u là mQt minh chUhg.

Cung

Vi~c

làm

Cac du li~u hi~n co không cho phép danh gia tàm quan trQng cua
vi~c thành l~p hay dong clta doanh nghi~p theo dong thèli gian.

1.

CUQC âiéu tra này do BLD-TB-XH, [RD và lUED cùng tién hành và do Ngân hàng
Thé Gi6'i tài trq <la thl/c hi~n vào thang 10 nam 1999. Quy mô mau dl/ kién là 300
doanh nghi~p co it nhat 10 ngu'èIi lao dQng, trong 9 t1nh cua Vi~t Nam, tri! cac
doanh nghi~p hQ gia âinh.
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NguQ'c lçlÏ, cac du li~u này cho phép ta suy nghï téii sl/ thay â6i rat léin
vé 56 IU9'!1g cac doanh nghi~p và ca vé nhù'ng van âé âÇlt ra khi theo
doi. Trong qua trinh thl/c hi~n cUQc <liéu tra doanh nghi~p do BLDTB-XH, IRD, và IUED thl/c hi~n, cac truètng hQ'p thay thé' (sau khi rut
mau theo nhù'ng danh sach lÇlp trên

C(j

sc! thong tin do cac sc! Lao

âQng, bQ Tài chinh và bQ KH-DT cung cap) cho thay 56 doanh
nghi~p ngling

hoàn toàn hay ngling tÇlm thèti hOÇlt âQng chié'm téii 32

% Iy do thay thé', cac tniètng hQ'p méti bflt ââu hay méii phyc hoi hOÇlt
âQng hOÇlc co âtmg ky nhLing thl/C té' chua hOÇlt âQng chié'm Il %.
Ngoài ra 37% 56 thay thé là do 56 lao âQng qua it, khong âu, cac
doanh nghi~p này Slt dyng duéii 5 lao âQng. Nhù'ng truètng hQ'p thay
thé do ngling hoçlt âQng hay méii b~t ââu hOÇlt âQng hOÇlC qua it lao
âQng thuètng là nhù'ng doanh

nghi~p tu

nhân và cong ty TNHH trong

khi cac truètng hQ'p thay thé' C! cac hQ'p tac xli IÇli chu yé'u do âong
clta. So sanh cac cUQc âiéu tra do SIDA và MOLISA thl/c hi~n trong
thèti gian tü 1991-1997 cüng cho thay
nghi~p

tY

I~ chét cua cac doanh

trong thèti ky này cüng léin.
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không phan imh qua trinh diên bién cua viçc làm vi qua trinh diên
bién này cüng phI,! thu(>c vào 56 lliçJng doanh nghiçp, và biêu do này
cüng co nhli<1c diêm là chi phan anh dli<1c qua trinh tién triên cua cac
doanh nghiçp ho;;ü d(>ng cu6i 1999, tri! nhüng tntèmg h<1P dà ngÙ'l1g
hoçt d(>ng. Tuy nhiên, biêu do cüng cho thay sau m(>t thà'i ky tang
56 lliçJng lao d(>ng cua m(>t 56 ngày càng nhiêu doanh nghiçp trong
thà'i ky 1990-95 thi xu thé hiçn nay là tién tm 6n djnh, s6lliçJng cac
doanh nghiçp co 56 lao d(>ng ngày càng giam cüng giam di m(>t cach
dêu dÇ"m tù' nam 1990 trong khi 56 lliçJng cac doanh nghiçp tuyên
dl,!ng lao d(>ng cüng giam di tù' 1995. Theo giac d(> này thi không c6
gi khac biçt giUa doanh nghiçp mm di vào hoçt d(>ng rat gan dây và
cac doanh nghiçp khac. Tuy nhiên, néu lao d(>ng trong cac doanh
nghiçp co xu thê 6n djnh thi thai d(>, cung cach khi tuyên dl,!ng và
công tac quan Iy lao d(>ng lçi thay d6i tùy theo loçi doanh nghiçp.
CUÇ>c diêu tra do MOLI5A và IRD thl/c hiçn nam 1997 cho thay
phân d6ng gop cua doanh nghiçp gia dinh vào t6ng viçc làm van càn
16'n. Khu Vl/c này v6'i 66% t6ng viçc làm, là nglià'i sil dl,!ng lao d(>ng
56 1 éJ Vii?t Nam. Diêu này chu yêu là do phân lân cac doanh nghii?p
gia dinh là cac cd séJ nông nghii?p, éJ Vii?t Nam cüng nhli éJ ndi khac,
cd séJ nông nghii?p van càn là hinh thuc lâu dà'i nhat và ph6 biên
nhat. Trong dçi da s6 cac tnièmg h<1P, cac doanh nghii?p gia dinh
không dùng bat cu m(>t nhân công nào ngoài hÇ> gia dinh. D6i v6'i
công nghii?p và nhat là thtidng mçi và djch VI,! thi diêu này chtta th~t
dung cho lam vi 21% và 24% (tlidng (mg) cac doanh nghii?p cua 2
ngành này co nglià'i làm thuê là nhüng ngtià'i không thu(>c h(> gia
dinh. Nhung chi co 8,2% doanh nghii?p gia dinh co hoçt d(>ng
thtidng mçi và djch VI,! và 2,8% co hoçt d(>ng công nghiçp. Diêu rô
ràng là, m(>t mÇ"ü, doanh nghii?p h(> gia dinh tço ra rat it vii?c làm
trong công nghii?p, thlidng mçi và djch VI,!, mÇ"ü khac, vii?c làm do cac
doanh nghii?p này tço ra ttidng (mg chu yêu vm tif tço vii?c làm.
Trtièmg h<1p cua cac h<1p tac xà lçi trai ngti<1c vê phân d6ng g6p

vào t6ng vii?c làm. Thljc v~y, khu Vl/c t~p thê chi chiêm không dây
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1% t6ng viE?c làm cua nam 1997. 5au khi mÇ>t s6 hiçmg lân cék h9'P
tac xa ngltng hoçt dÇ>ng do không càn chê dÇ> bao cap, tinh hinh
cac h<Jp tac xa hinh nhu co chiêu huâng 6n djnh nhu'ng dÔng thdi
cûng trO' nên phÛ'c tçp do c6 phân hoa và do cac thai dÇ> phat sinh
bat nguÔn W ban thân nhii'ng d~c tinh riêng cua 100,li hinh t6 chÛ'c
này. mmg cach thich nghi voi qua trinh phat tridn cua thj truèmg,
mÇ>t s6 h<Jp tac xa da dÛ'ng vû'ng [Ronnas và Ramamurthy, 2000].
Qua trinh c6 phân hoa chua kêt thuc, nhu'ng theo H9i dÔng T rung
Udng Liên minh cac H<Jp tac xa ViE?t Nam da co hdn 4 300 h<Jp
tac xa, chiêm 90% t6ng s6, da c6 phân hoa vào nam 1999. CUÇ>c
diêu tra doanh nghiE?P nam 1999 cho thay, nêu nhu 2/3 s6 h9'P
tac xa du9'c thành lÇip truoc nam 1986, thi s6 1/3 càn (çi da du9'c
thành lÇip sau do kd

ca vào

nhii'ng nam rat gân dây. Là loçi hinh

hêt sÛ'c không dÔng nhat, cac h<Jp tac xa rat khac nhau ca vê s6 xa
viên [lm v6n. 56 xa viên nam trang mâu thay d6i W 10 dên 3 700
nguèJi. Phudng thÛ'c thành lÇip và quy trinh cung cach tuydn dl,mg
lao dÇ>ng cûng rat khac nhau.
Danh sach cac doanh nghiE?P cua bÇ> Tài chinh và cua cac sO' Tài
chinh cac t1nh/thành ph6 cho thay nhiêu h<Jp tac xa, nhat là cac h<Jp
tac xa vÇin tai, chi là tÇip h<Jp nhû'ng lao dÇ>ng ca thd sU' dyng phUdng
tiE?n riêng cua minh và dong thuê riêng lé. M6'i thành IÇip hay thành
IÇip W lâu, cac h<Jp tac xa này dêu co mÇ>t s6 di~n thoçi, mÇ>t dja chi
và mÇ>t chu nhiE?m, nghïa là co mÇ>t van phàng dçi diE?n chung, cho
phép co mÇ>t phçm vi hoçt dÇ>ng giao d!ch rÇ>ng lân nhu'ng lçi duy tri
mÛ'c chi phi thap nhat cho bÇ> may và dÔng thdi lçi rat Iinh hoçt vê
mÇit t6 chÛ'c lao dÇ>ng. PhUdng ti~n vÇin tai (xe) là phân dong gop cua
mÔi xa viên.
Ngày nay luÇit cho phép cac h<Jp tac xa tuydn lao dÇ>ng là ngudi
không phai là xa viên. Do do, 43% s6 h<Jp tac xa sU' dyng hdn mÇ>t
nU'a s6 lao dÇ>ng cua h<Jp tac xa theo h<Jp dÔng co thdi hçn. Trang
gân 20% cac trlièmg h<Jp thi h0l 3/4 lao dÇ>ng là h<Jp dÔng ng~n
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hçm. Trang s6 doanh nghi~p slt d\mg lao dÇ>ng theo hQ'p dÔng co thèli
hq,n thi 21 % tuyên dvng hàn 75% IOq,i lao dÇ>ng thea hQ'p dÔng tù 1
Mn 2 nam và hàn 29% theo hQ'p dÔng duéfi 1 nam. Ngoài ra 12,5%
slt dvng dêu dÇ'm lao dÇ>ng tq,m thèli và 23% slt dvng lao dÇ>ng khi dm
thié't. NhÜ'ng s6 li~u này cha thay hQ'p tac xa rat da dq,ng, nhÜ'ng hQ'p
tac xa truyên th6ng co phUàng thûc t<s chûc hinh nhu chi càn du âm
cua phuàng thûc qulm ly tÇlp thê. Duéfi danh nghi'a hQ'p tac xa, ta
cüng thay co nhiêu ddn vj cua hQ'p tac xa co nhÜ'ng nét gi6ng v6'i
doanh nghi~p tu nhân hay t<s hQ'p chuyên ngành. Tuy nhiên cüng co
mÇ>t khoang cach 100 giCia xa viên hQ'p tac xa và lao dÇ>ng do hQ'p tac
xa tuyên dvng. MÇ>t khoang cach vê t1nh <Sn djnh trang công vi~c và,
không nghi ngèl gi, do là mûc chênh l~ch tiên công mÇic dù cUÇ>c (Mu
tra không cha phép tim hiêu sâu vê van dê này.

Bang 4.1. Phân h6 doanh nghi~p theo khu V1f.c
và quy mô vi~c làm

sa lao dqng
:": 25
25-100
>100
cÇ>ng

Khu vrf.c Nhà nudc

Khuvrf.c HTX

Khu Vrf.c tu nhân
không thu9c kinh
tê' gia dinh

9,7
33,9

32,2
54,6

51,1
33,8

56,4
100,0

13,2
100,0

15,1
100,0

J

Bang 4.2. Phân h6 cac doanh nghi~p theo khu vlf.c theo %
s6 lao dé?ng làm vi~c theo h~p dÔng vô thdi h~n

Khu vrf.c

% cua 56 lao dqng làm viçc theo h<Jp dÔng
vô thm h~.m
> 75%

41,3
Khu vve Nhà mJélc
KhuHfX
21,1
Khu vve tu nhân kh6ng
11,5
thu9c kinh té' gia âmh

:": 25%

C{)ng

50-75%

25-75%

9,9
6,2

16,7
7,3

32,1
65,4

100,0
100,0

0,9

1,5

86.1

100,0
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Bimg 4.3. Phân hÔ theo khu v'!c cua cac doanh nghi~p stt
dyng tao dqng theo h9P dÔng co thdi h~n
% eùa s6 Iao d{)ng Iàrn vi~e theo bcw dông du'di 1

Khu vJ!.e
Khu vvt Nhà mtélc
KhuHTX
Khu vvt tli nhân
không thuÇ>c kinh té
gia dinh

nam

> 75%

50-75%

25-75%

:5::25%

18,5
44,4

12,8
10,0

0,0
3,1

68,7
42,4

100,0
'100,0

34,2

3,2

0,8

61,7

100,0

C{)ng

Khu vt!c tu nhân (không thuQc khu vt!c kinh tê' gia dinh và t~p
thê) g6m doanh nghi~p nhû tu nhân, công ty trach nhi~m hw hçn
và cac công ty. Phtm Idn cac doanh nghi~p này ra ddi sau khi co
chinh sach d6i méfi, cac doanh nghi~p này da thê hi~n ra tlnh nang
dQng trong slm xuat nhu'ng cho dê'n nay chua ra nét vê mÇit tço vi~c
làm, ngay
theo giac dQ vi~c làm phi nông nghi~p. Bang 4.1 cho
thay ra
khac nhau vê quy mô lao dQng giùa cac khu vt!c. Thvc
tê' doanh nghi~p khu vt!c tu nhân co quy mô noi chung nhû hem
doanh nghi~p khu vt!c Nhà nuéfc. Cüng chinh khu vt!c này co it h9'P
dong lao dQng vô thdi hçn hem
(bang 4.2). Tuy nhiên ta cüng
thay hdn Il % cac doanh nghi~p không thuQc kinh tê' hQ gia dinh
sU' dl,lng hdn 3/4 lao dQng theo hÇ>'p dong vô thdi hçn. Ty I~ này
dçt téfi 16% trong truèmg hÇ>'p công ty trach nhi~m hw hçn. Ngu9'c
lçi, chinh là cac doanh nghi~p khu vt!c tu nhân không thuQc kinh
tê' gia dinh và khu vt!c h9'P tac xa thuèmg sU' dl,lng nhiêu hÇ>'p dong
ngân hçn hdn ca (bang 4.3).

sv

ca

ca

Tuyên dl,lng tçm thà'i là ca bi~t, 69% doanh nghi~p cho biê't chua
hê tuyên dl,lng tçm thà'i. Tuy nhiên, doanh nghi~p Nhà nuéfc thuèmg
hay sU' dl,lng nhiêu hdn là cac Joçi doanh nghi~p khac. Khoang 16%
doanh nghi~p Nhà nuéfc cho biê't thuèmg sU' dl,lng dêu dÇin lao dQng
tçm thdi 50 véfi 12,5% doanh nghi~p khu vt!c hÇ>'p tac xâ và chi co
4% doanh nghi~p khu vt!c tu nhân.
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Nêu nhu hÇ>'p ô6ng vô thà'i hq.n van con là m9t quy ôjnh trong khu
Vl/c Nhà nuO'c thi vi~c sa dl,lng lao ôç>ng tq.m thà'i hay tuyên dl,mg theo
hÇ>'p ô6ng ngan hq.n là m9t thl,ic tê phÔ biên. Ta co thê tl,i hoi nêu
nhu, noi gUdng cac nuO'c khac, kê ca cac nuO'c công nghi~p hoa, khu
Vl/c Nhà nuO'c linh hoq.t không tq.o ra m9t loq.i lao ô9n9 mong manh
vi h9 châng ôUÇ>'c âàm bao vi~c làm Ôn ôjnh, châng ôUÇ>'c hUOng cac
u'U ôai vê xa h9i kê ca trÇ>' cap hu'U tri gan liên v6'i hÇ>'p ô6ng lao ô9n9
vô thà'i hq.n. Ta ding co thê tl,i hoi li~u qua trinh tÔ chuc Iq.i khu Vl/c
Nhà nuO'c hi~n ôang tiêp diên dl,i kiên cho nghl vi~c m9t so luçmg 16'n
ngum lao ô9n9 không làm cho hi~n tUçmg này trÛ' nên phÔ biên. Khi
ôo van ôê cac moi quan h~ lao ô9n9 và bao ôam xa h(>i së ôugc ô~.t
ra không con là ôoi v6'i khu Vl/c Nhà nuO'c/tu nhân, nhu trong qua
khu mà là van ôê ngum làm công an IUdng ôugc bao v~ và nguà'i làm
công an IUdng mong manh ôây rUi ro. Hdn nÜ'a, qua trinh phat triên
cua khu Vl/c' tU nhân cho thay vi~c làm trong khu Vl,ic này co xu
hu6'ng Ôn ôjnh và trü m9t so cac doanh nghi~p co lao ô9n9 là lao
ô9n9 tq.m thm, thl,ic ra cüng ôang kê, vi~c sU' dl,lng hÇ>'p ô6ng lao ô9n9
vô thà'i hq.n cüng phÔ biên trong khu Vl/c này. Gia thiêt rang hÇ>'p
ô6ng lao ô9n9 vô thm hq.n co chuc nang giù lq.i trong doanh nghi~p
lao ô9n9 co tay nghê cao nhat thi co thê co chiêu hu6'ng buông trôi
theo hu6'ng m9t thi trlidng lao ô9n9 co ôây ôu cac ô~c trung cua m9t
thj trlidng tay ôôL

Kê't

lu~n

Vê m~.t giao dl,lc ding nhu ôào tq.o, trong cd chê kê hoq.ch hoa
tÇlp trung, Nhà nuO'c ôa làm chu cung cüng nhu câu. DÔi m6'i dâ co
hai tac ô9n9 lên cung cua Nhà nuO'c. M9t m~t cau ôUÇ>'c giai phong,
m~t khac cùng v6'i Nhà nuO'c, nhiêu tac nhân ôong vai tro chu chot
m6'i vê cung xuat hi~n, và khi co dip, Nhà nuO'c dl,l'a vào cac tac nhân
ôong vai tro chu chot này. Trong l'inh Vl/c giao dl,lc và ôào tq.o, âiêu
này là hoàn toàn co thl,ic, không nhühg Nhà nuO'c ôa cho phép nhu
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câu xuat hi~n mà càn chap nh~n cho nhu câu này tÇlO ra cung dap
Uhg cho câu này và mÔ' rçmg phÇlm vi cung giao dl,lc cua dat nt/dc.
Oôi khi cÇlnh tranh nhau, dôi khi b6 sung cho nhau, cung công I~p
và cung tu nhân da trlü qua mç,t qua trinh âiêu chlnh qua !;::IÏ. Giành
cho minh mç,t s6lïnh Vljc vê cung giao dl,lc, nhàm duy tri vai trà làm
chu h~ th6ng giao dl,lc, Nhà nudc buç,c phai nâng cao chat IUQ'ng cac
djch VI,l giao dl,lc cua minh. Vê m~t vi~c làm, d6i vdi toàn dân, Nhà
nudc da hoan nghïa VI,l dam bao vi~c làm cho m9i nguà'i. Nhu v~y,
Nhà nUdc biü dâu diêu chlnh cd cau tÇlO diêu ki~n cho phép cÇlnh
tranh v6'i khu Vljc ngoài qu6c doanh Ô' trong nuôc và nudc ngoài. Kêt
qua là Nhà nUdc, ngudi dam bao vê m~t phap 19 cho vi~c ap dl,lng
Lu~t lao âç,ng, trong thai dç, và cung cach Uhg xli cua minh ngày
càng co cac Uhg xli và thai dç, nhu khu vl,I'c tu nhân v6'i tu cach là
ngudi sli dl,lng lao dç,ng. Oiêu càn IÇli là Nhà nudc xac âjnh cac u\.i
tiên trong công tac giao dl,lc, dào t90 và vi~c làm dê d6i m~t v6'i
nhühg thach thlic ngày càng lôn cua mç,t qua trinh toàn câu hoa, kêt
qua cua ch[nh sach mÔ' clia.
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