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Giới và thị trường lao động ở Việt Nam*
Báo cáo phân tích dựa trên số liệu Điều tra Lao động - Việc làm
Những thông điệp chính
Tỷ lệ tham gia TTLĐ của phụ nữ ở Việt Nam ở
mức cao đáng kể. Mức độ hoạt động kinh tế cao
này ở phụ nữ có thể bị hiểu nhầm là một chỉ báo
về mức độ bất bình đẳng giới tương đối thấp ở
Việt Nam. Báo cáo này có cách tiếp cận rộng hơn
và đánh giá không chỉ khả năng tiếp cận việc làm
mà còn đánh giá cả chất lượng việc làm. Kết quả
phân tích cho thấy phụ nữ ở Việt Nam phải mang
“gánh nặng kép” một cách không tương xứng và
họ phải đối mặt với nhiều bất bình đẳng có tính
chất dai dẳng.

Đại dịch COVID-19 không chỉ làm trầm trọng
thêm sự bất bình đẳng hiện hữu trên TTLĐ, mà
nó còn tạo ra những bất bình đẳng mới. Phụ
nữ phải đối mặt với tình trạng giảm số giờ làm
đặc biệt nghiêm trọng trong quý II năm 2020. Họ
rời TTLĐ với tỷ trọng lớn hơn so với nam giới. Phụ
nữ trẻ và lớn tuổi, thường là những người phải
làm những công việc thiếu ổn định nhất, là
những đối tượng đặc biệt có nguy cơ ra khỏi
LLLĐ. Chênh lệch giới cũng xuất hiện trong tỷ lệ
thất nghiệp.

Xét trung bình, chất lượng việc làm của phụ
nữ thấp hơn của nam giới. Lao động nữ chiếm
đa số trong các công việc dễ bị tổn thương, đặc
biệt là công việc gia đình. Họ có mức thu nhập
thấp hơn nam giới, bất luận số giờ làm giữa hai
giới là tương đương và dần xóa bỏ chênh lệch giới
về trình độ học vấn. Họ cũng không đảm nhiệm
nhiều vị trí ra quyết định so với nam giới.

Trong quý III và quý IV năm 2020, những phụ
nữ vẫn có việc làm thường phải làm việc nhiều
giờ hơn so với mức bình thường. Lựa chọn này
của họ có thể xuất phát từ nhu cầu phải bù đắp
các thu nhập bị mất trong quý II. Ngoài việc tham
gia các hoạt động kinh tế gia tăng, phụ nữ cũng
dành gần 30 giờ mỗi tuần cho việc nhà. Những
yếu tố này cho thấy đại dịch có thể đã khiến cho
gánh nặng kép của phụ nữ càng nặng nề hơn so
với trước khi khủng hoảng y tế xảy ra.

Mặc dù rất tích cực tham gia hoạt động kinh
tế, nhưng phụ nữ đồng thời cũng phải gánh
vác trách nhiệm gia đình một cách không
tương xứng. Họ dành nhiều giờ gấp đôi nam giới
để phục vụ cho gia đình mình, chẳng hạn như dọn
dẹp, nấu nướng, hoặc chăm sóc các thành viên
trong gia đình và con cái. Hầu như mọi phụ nữ
đều tham gia vào các hoạt động này hàng tuần.
Tỷ trọng nam giới tham gia vào từng hoạt động
này thấp hơn và có tới gần 20% cho biết họ không
hề dành quỹ thời gian nào cho các hoạt động này.

* Báo cáo này do Valentina Barcucci, William Cole và Rosina Gammarano đồng biên soạn. Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Bà Joni Simpson vì những ý kiến đóng góp và hỗ trợ
quý báu của bà, Ông Yves Perardel về những tham mưu thường xuyên, và Ông Quentin Mathys vì những thông tin đầu vào rất hữu ích và kịp thời. Xin đặc biệt cảm ơn Bà Sara Elder
vì sự định hướng quý báu của Bà.
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PHẦN I: Giới và thị trường lao động,
trước đại dịch COVID-19
Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển
đổi cơ cấu kinh tế nhanh. Song, phụ nữ vẫn
có xu hướng tham gia các hoạt động nông
nghiệp tự sản tự tiêu cao hơn nam giới.
Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam đã kéo
theo sự chuyển dịch đáng kể trên TTLĐ. Nông
nghiệp là ngành sử dụng lao động lớn nhất khi đất
nước bắt đầu công cuộc Đổi Mới. Với sự tự do hóa và
đa dạng hóa kinh tế, tỷ trọng việc làm trong nông
nghiệp nhanh chóng bắt đầu giảm. Mười năm trước
khi bùng phát COVID-19 đã ghi nhận tổng số việc làm
trong nông nghiệp giảm 14 điểm phần trăm, cùng với
đó là sự gia tăng tương ứng về việc làm trong ngành
công nghiệp và dịch vụ. Hình 1 minh họa xu hướng
thay đổi trong phân bố việc làm của nữ giới và nam
giới theo khu vực kinh tế. Sự chuyển dịch từ nông
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, bắt đầu từ những
năm 1980, đã tiếp tục thay đổi TTLĐ trong thập kỷ qua.
Sự thay đổi trong lực lượng lao động nữ diễn ra rõ hơn
đôi chút so với nam giới trong giai đoạn này, với việc
giảm tỷ trọng việc làm nông nghiệp 15,3 điểm phần
trăm và tăng tỷ trọng việc làm trong ngành công
nghiệp và dịch vụ ở mức độ tương đương (lần lượt là
8,2 và 7,1 điểm phần trăm). Ngoài ra, việc làm của phụ
nữ trong ngành dịch vụ phi thị trường tăng 2,3 điểm
phần trăm, trong khi thay đổi về việc làm của nam giới
trong ngành này không đáng kể.
Hiện nay, phụ nữ có tỷ lệ làm việc trong nông
nghiệp tự sản tự tiêu cao hơn so với nam giới. Chỉ
10 năm trước, việc làm nông nghiệp chiếm đến hơn
nửa số lao động nữ ở Việt Nam. Nhưng giờ đây, điều
này không còn đúng nữa. Năm 2019, nông nghiệp
chiếm 36,1% việc làm của nữ giới. Dịch vụ (cả thị
trường và phi thị trường gộp lại) là ngành có tỷ trọng
việc làm của nữ giới lớn nhất so với các ngành khác
(36,8%), trong khi khoảng 1/4 (25,4%) nữ giới làm việc
trong ngành công nghiệp, mà hầu hết là trong lĩnh vực
sản xuất.1 Mặt khác, việc làm của nam giới được phân
bổ đồng đều hơn, với mỗi lĩnh vực sử dụng gần đúng
1/3 LLLĐ nam. Điều này có nghĩa là, bất chấp các xu
hướng được mô tả ở trên, phụ nữ có việc làm có xu
hướng làm trong ngành nông nghiệp cao hơn nam
giới, cho dù chỉ là chênh lệch chút ít. Tuy nhiên, có sự
khác biệt quan trọng về tình hình việc làm giữa nam và
nữ trong ngành này. Phần lớn (85,9%) phụ nữ làm việc
trong ngành nông nghiệp trên thực tế tham gia vào các
hoạt động nông nghiệp tự sản tự tiêu. Tỷ trọng tương
ứng trong việc làm nông nghiệp của nam giới là 59,2%.
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Hình 1: Thay đổi trong phân bổ việc làm theo khu
vực/ngành kinh tế (2010-2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Chú thích: Dựa trên Phân loại Ngành Kinh tế theo Tiêu chuẩn Quốc tế lần
thứ 4 (ISIC Rev.4). Theo đó, Nông nghiệp ứng với Nhóm A; Công nghiệp ứng
với các Nhóm B-F; Dịch vụ thị trường ứng với các Nhóm G-N; và Dịch vụ phi
thị trường ứng với các Nhóm O-U.

Hình 2: Phân bổ việc làm theo khu vực/ngành
kinh tế (2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Chú thích: Dựa trên Phân loại Ngành Kinh tế theo Tiêu chuẩn Quốc tế lần
thứ 4 (ISIC Rev.4). Theo đó, Nông nghiệp ứng với Nhóm A; Công nghiệp ứng
với các Nhóm B-F; Dịch vụ thị trường ứng với các Nhóm G-N; và Dịch vụ phi
thị trường ứng với các Nhóm O-U.

Hầu hết phụ nữ (91,2%) trong ngành công nghiệp đều làm việc trong lĩnh vực sản xuất, so với chỉ hơn một nửa (54,5%) nam giới. Phụ nữ cũng chiếm 54,5% việc làm của ngành này.
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Phụ nữ Việt Nam tham gia LLLĐ với tỷ lệ
cao hơn mức trung bình của toàn cầu và
khu vực.
Tỷ lệ tham gia TTLĐ của phụ nữ Việt Nam ở mức cao
đáng kể. Năm 2019, 70,9% phụ nữ Việt Nam trong độ
tuổi lao động tham gia LLLĐ. Tỷ lệ tương ứng ở cấp độ
toàn cầu là 47,2%, và tỷ lệ ở Châu Á - Thái Bình Dương
thậm chí còn thấp hơn, ở mức 43,9%. Ngoài ra, tỷ lệ
tham gia LLLĐ của phụ nữ Việt Nam không chỉ cao
theo nghĩa tuyệt đối mà còn cao khi tương quan với tỷ
lệ tham gia của nam giới. Chênh lệch về tỷ lệ tham gia
giữa nam và nữ ở Việt Nam đạt trung bình 9,5 điểm
phần trăm trong thập kỷ qua. Trong toàn khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương, mức trung bình trong cùng thời
kỳ là trên 32 điểm phần trăm.
Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch giới trong tỷ lệ tham
gia LLLĐ ở Việt Nam dù hẹp hơn so với mức trung
bình của khu vực và toàn cầu. Tỷ lệ phụ nữ tham gia
LLLĐ thấp hơn nam giới và lý do đằng sau sự chênh
lệch này có thể là do sự phân bổ trách nhiệm gia đình
không đồng đều trong xã hội Việt Nam. Điều tra Lao
động - Việc làm năm 2018 cho thấy 47,5% phụ nữ lựa
chọn không hoạt động kinh tế là vì 'Lý do cá nhân hoặc
liên quan đến gia đình'. Trong khi đó, chỉ có 18,9% nam
giới không tham gia hoạt động kinh tế viện dẫn lý do
này. Mặc dù có tỷ lệ tham gia TTLĐ nói chung cao
nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn phải đối mặt với sự bất
bình đẳng về cơ hội tham gia vào hoạt động kinh tế so
với nam giới.
Hình 3: Tỷ lệ tham gia LLLĐ theo giới tính ở Việt
Nam, khu vực và thế giới (2010-2019)
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Ở TTLĐ của Việt Nam trước COVID-19, không có sự
chênh lệch đáng kể về giới tính trong tỷ lệ thất
nghiệp.3 Phát hiện này rất quan trọng vì nó góp phần
hoàn thiện bức tranh về tỷ lệ tham gia LLLĐ. Như
chúng tôi đã nói ở trên, phụ nữ gia nhập LLLĐ khá
thuận lợi so với các nước khác (mặc dù không thuận lợi
như nam giới). Tuy nhiên, LLLĐ bao gồm hai nhóm đối
tượng trong độ tuổi lao động: người có việc làm và
người thất nghiệp. Điều quan trọng ở đây là phải tìm
hiểu xem có bất kỳ mối liên hệ mang tính hệ thống
giữa giới tính và xác suất thất nghiệp hay không. Hình
4 đã cho chúng ta thấy rõ hơn vấn đề này. Trước năm
2019, phụ nữ ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp và cũng
không có xu hướng rõ rệt nào về chênh lệch giới trong
tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp của nữ cao hơn tỷ lệ
của nam trong một số năm và thấp hơn ở những năm
khác, nhưng chênh lệch cũng không lớn.
Hình 4. Tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính3 (2010-2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Tỷ lệ tham gia LLLĐ cao và tỷ lệ thất nghiệp
thấp đã che lấp chất lượng việc làm tương
đối kém hơn ở phụ nữ.
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Tuy nhiên, không nên coi những phát hiện này là chỉ
báo cho thấy nữ giới được hưởng cơ hội bình đẳng
trên TTLĐ của Việt Nam. Nền kinh tế phi chính thức
với quy mô tương đối lớn của đất nước đóng một vai
trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận
các cơ hội tạo thu nhập cho phụ nữ và nam giới, góp
phần vào mức độ hoạt động kinh tế cao và tỷ lệ thất
nghiệp thấp, như đã được thảo luận ở trên. Việc làm
trong khu vực kinh tế phi chính thức không được bảo
vệ, và lao động phi chính thức phải đối mặt với tình
trạng nghèo đói và rủi ro nghề nghiệp lớn.4

Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam và ước lượng trên mô hình của ILO
(2020).
Báo cáo này áp dụng định nghĩa của Việt Nam về thất nghiệp. Định nghĩa được quốc tế thống nhất về thất nghiệp (được thông qua tại Hội nghị Thống kê Lao động Quốc tế lần thứ
19 năm 2013, viết tắt là ICLS19) xác định người thất nghiệp là tất cả những người trong độ tuổi lao động không có việc làm, đang chủ động xúc tiến các hoạt động tìm kiếm việc làm
và sẵn sàng đi làm ngay. Định nghĩa quốc gia của Việt Nam về thất nghiệp bao gồm, ngoài các nhóm đối tượng được xác định trong định nghĩa được thống nhất quốc tế nêu trên, cả
những người không có việc làm và sẵn sàng đi làm ngay nhưng không chủ động tìm kiếm việc làm do các nguyên nhân như trái mùa, thời tiết xấu, ảnh hưởng của môi trường, phải
đảm nhiệm nghĩa vụ gia đình, thư giãn, bệnh tật hoặc thương tật tạm thời và các lý do khác.
3
Chỉ số SDG 8.5.2.
4
OECD/ILO, Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris, 2019.
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Mặt khác, lao động tự làm và lao động gia đình phải
đối mặt với rủi ro kinh tế lớn hơn.8 Lao động tự làm
là những người nắm giữ một công việc tự mình tạo ra
và không có nhân viên. Thu nhập của họ phụ thuộc
trực tiếp vào lợi nhuận do đơn vị kinh tế của chính họ
tạo ra. Hơn 92% lao động tự làm ở Việt Nam không
được tiếp cận dịch vụ bảo trợ xã hội. Mặt khác, lao
động gia đình là người giúp việc cho một thành viên
của hộ tại cơ sở SXKD theo định hướng thị trường. Họ
không nhận được các khoản thanh toán thường xuyên
cho công việc mà họ đã thực hiện, và theo định nghĩa
họ chính là lao động phi chính thức. Gộp chung lại, hai
nhóm lao động này cấu thành nhóm việc làm dễ bị tổn
thương. Trên Hình 5 nhóm lao động dễ bị tổn thương
có màu xanh lam. Rõ ràng là phụ nữ đối mặt với khả
năng làm việc dễ bị tổn thương cao hơn nam giới. Nếu
phân tích riêng 2 nhóm của việc làm dễ bị tổn thương,
chúng ta có thể nhận thấy rằng lao động tự làm ở nam
giới và nữ giới của Việt Nam là tương đương nhau. Tuy
nhiên, phụ nữ có nguy cơ trở thành lao động gia đình
cao hơn gấp đôi so với nam giới. Năm 2019, 65,8% lao
động gia đình ở Việt Nam là phụ nữ. Họ chiếm gần 1/4
(24,1%) việc làm của phụ nữ nông thôn, so với chỉ 1/10
(10,7%) việc làm của nam giới ở nông thôn.

Ở Việt Nam, nam giới có xu hướng làm việc phi chính
thức nhiều hơn nữ giới (tỷ lệ làm việc phi chính thức
năm 2019 là 67,2% ở nữ và 78,9% ở nam).5 Tuy nhiên,
phụ nữ lại chiếm đa số trong nhóm lao động phi chính
thức đặc biệt thiệt thòi, đó chính là lao động gia đình.
Nội dung tiếp sau đây sẽ tập trung phân tích về một chỉ
số quan trọng về chất lượng công việc, đó là vị thế việc
làm nhằm làm sáng tỏ các nhận định trên.
Phân tích vị thế việc làm cho thấy những bất lợi
đáng kể của phụ nữ. Chỉ số này6 cung cấp thông tin về
mức độ rủi ro kinh tế liên quan đến các loại hình việc
làm khác nhau: chẳng hạn, liệu người lao động (NLĐ)
có đối mặt với mức thù lao không đáng tin cậy hay
không, hoặc không hề nhận được thù lao.7 Có một mối
liên hệ chặt chẽ giữa vị thế việc làm và chất lượng việc
làm. Chẳng hạn, địa vị của lao động làm công ăn lương
thường được liên hệ với mức độ ổn định của công việc
do sự gắn bó với người sử dụng lao động. Lao động làm
công ăn lương còn được gọi là lao động được trả lương,
vì NLĐ làm công ăn lương cũng có thể dựa vào một
mức độ ổn định của thu nhập, do thu nhập của họ
thường không hoàn toàn phụ thuộc vào lãi hoặc lỗ của
đơn vị kinh tế tuyển dụng họ vào làm. Như được thể
hiện trong Hình 5, 43,1% phụ nữ có việc làm là lao động
làm công ăn lương, so với 51,4% nam giới có việc làm.
Hình 5. Phân bổ việc làm theo vị thế và giới tính
(2019)
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Chênh lệch giới trong việc làm dễ bị tổn thương vẫn
giữ ổn định theo thời gian. Như đã thảo luận ở trên,
kể từ sau Đổi Mới, sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt
Nam đã kéo theo tỷ trọng việc làm trong ngành dịch vụ
và sản xuất ngày càng tăng. Việc làm hưởng lương ngày
càng được mở rộng một cách ổn định, trong khi việc
làm dễ bị tổn thương lại có xu hướng giảm. Chỉ trong
thập kỷ qua, tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương trong
tổng việc làm giảm 13 điểm phần trăm, trong khi việc
làm hưởng lương tăng 14 điểm phần trăm. Tuy nhiên,
Hình 6 chỉ ra rằng xu hướng này không ghi nhận việc
giảm tương ứng về chênh lệch giới. Xu hướng nam giới
làm công việc được trả lương và nữ giới làm công việc
dễ bị tổn thương vẫn duy trì ở mức cao kể từ năm 2010.
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family
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Chú thích: Dựa trên Phân loại quốc tế về vị thế việc làm năm 1993 (ICSE-93).
Loại vị thế việc làm thứ 4 trong ICSE-93 (xã viên hợp tác xã sản xuất) không
được đưa vào Biểu trên do nhóm này chỉ chiếm dưới 0,2% tổng số việc làm
trong tất cả các năm thuộc phạm vi phân tích.

Báo cáo này áp dụng định nghĩa quốc tế về việc làm phi chính thức. Định nghĩa của Việt Nam không bao gồm việc làm nông nghiệp hộ gia đình.
Phân loại quốc tế về vị thế việc làm năm 1993 (ICSE-93) phân loại việc làm thành 5 loại chính: lao động làm công ăn lương, chủ cơ sở SXKD, lao động tự làm, lao động gia đình và xã
viên hợp tác xã sản xuất.
7
ILO, 20th International Conference of Labour Statisticians, Resolution concerning statistics on work relationships, Geneva, 2018.
8
Lao động tự làm nắm giữ một công việc tự mình tạo ra và không có nhân viên. Lao động gia đình là người giúp việc cho một thành viên của hộ trong một doanh nghiệp định hướng
thị trường và không nhận được các khoản chi trả thường xuyên cho công việc mà người này đã thực hiện.
5
6
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Hình 7. Mức lương trung bình hàng tháng của lao
động LCAL và chênh lệch tiền lương theo nghề
nghiệp (VNĐ, 2019)
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Xét trung bình, phụ nữ ở Việt Nam có mức thu
nhập thấp hơn so với nam giới. Nguyên tắc trả lương
bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau là một
khía cạnh quan trọng của bình đẳng trong thế giới việc
làm, như chỉ tiêu SDG 8.5 đã nhấn mạnh. Việt Nam đã
cam kết theo đuổi nguyên tắc này khi phê chuẩn Công
ước số 100 về Trả lương bình đẳng. Năm 2019, chênh
lệch thu nhập theo giới tính tính theo phương pháp
trung bình trọng số9 dựa trên tiền lương hàng tháng là
13,7%. Đây là mức chênh lệch tương đối thấp so với
con số toàn cầu mới nhất (20,5%).10 Tuy nhiên, cần lưu
ý 3 phát hiện sau đây. Thứ nhất, chênh lệch tiền lương
của Việt Nam, sau xu hướng giảm dần cho đến năm
2015, đã tăng trung bình 1,2 điểm phần trăm mỗi năm
trong giai đoạn 2016 - 2018, trước khi giảm vào năm
2019. Thứ hai, việc phân tổ chênh lệch thu nhập theo
giới tính tổng thể dựa trên mức lương hàng tháng theo
nghề nghiệp cho thấy những lĩnh vực bất lợi của phụ
nữ vượt ra ngoài thang đo của chỉ số quốc gia. Hình 7
chỉ ra rằng lao động LCAL nữ trong hầu hết các ngành
nghề phải đối mặt với mức chênh lệch tiền lương cao
gấp đôi so với giá trị tổng hợp.

30
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2 -môn
Professionals
2 - Nhà chuyên
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Chú thích: Dựa trên Phân loại quốc tế về vị thế việc làm năm 1993 (ICSE-93).
Việc làm hưởng lương ứng với Nhóm 1 ICSE-93: Lao động LCAL. Việc làm dễ bị
tổn thương ứng với Nhóm 3: Lao động tự làm và Nhóm 5: Lao động gia đình.

Total
wage
Tổngmonthly
tiền lương

hàng tháng

0 - Armed
occupations
0 - Lựcforces
lượng
quân đội

40

9-9
Elementary
occupations
- Lao động
giản đơn

50

88- -Plant
and
assemblers
Thợ and
vận machine
hành và operators,
lắp ráp máy
móc
thiết bị

60

7 - Lao động thủ công và các nghề nghiệp
7 - Craft and related trades workers
khác có liên quan

70

6 - Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp,

80

Quan sát thứ ba là nhóm lao động LCAL, như đã thảo
luận ở trên, là nhóm có mức độ rủi ro kinh tế tương đối
thấp hơn và mức thu nhập tương đối ổn định, so với các
loại hình lao động khác. Để có một bức tranh toàn diện
hơn về chênh lệch tiền lương trên cơ sở giới, chúng ta
cũng cần phải phân tích thu nhập của lao động tự làm.
Nhóm này hỗn tạp hơn nhiều, và nó bao gồm cả lao
động dễ bị tổn thương. Chính vì vậy, đây cũng là nhóm
chiếm phần nhiều LLLĐ của Việt Nam. Hình 8 cho thấy
sự chênh lệch về thu nhập giữa phụ nữ và nam giới tự
làm ở Việt Nam, đặc biệt là trong những nghề gắn với
trình độ học vấn thấp. Điều thú vị là khi phụ nữ điều
hành doanh nghiệp của chính họ với tư cách là người
quản lý, thì mức thu nhập, vốn dĩ trong nhóm lao động
tự làm có thể được coi là sự phản ánh của lợi nhuận
kinh doanh, lại cho thấy ưu thế hơn so với nam giới.
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and fishery
workers
lâm nghiệp
và thủy
sản

Hình 6. Tỷ trọng việc làm hưởng lương và việc làm
dễ bị tổn thương (2010-2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

9
Chênh lệch thu nhập theo giới tính thô là sự chênh lệch về tiền lương giữa phụ nữ và nam giới tại một thời điểm cụ thể. Trong khi đó, phương pháp tính chênh lệch thu nhập theo
giới tính có gắn trọng số theo nhân tố là phương pháp trong đó sắp xếp phụ nữ và nam giới thành các phân nhóm đồng nhất, rồi sau đó ước tính chênh lệch thu nhập theo giới tính
trong mỗi phân nhóm, để xây dựng trung bình trọng số của tất cả các phân nhóm. Phương pháp này làm giảm tác động của các hiệu ứng thành phần. Các phân nhóm được sử dụng
trong trường hợp này là trình độ học vấn (4 mức), độ tuổi (4 mức), thời gian làm việc (toàn thời gian hoặc bán thời gian) và khu vực thể chế việc làm (nhà nước hoặc tư nhân). Kết hợp
những nhân tố này lại cho ra 64 phân nhóm.
10
ILO, Global Wage Report 2018/19: What lies behind chênh lệch thu nhập theo giới tính, International Labour Office, Geneva,2018
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Tuy nhiên, những phát hiện về chênh lệch thu nhập
trên cơ sở giới dựa trên thu nhập hàng tháng có thể
rất dễ gây hiểu sai, vì nó không xét đến chênh lệch
về số giờ làm. Trên toàn thế giới, phụ nữ có xu hướng
làm công việc của họ ít giờ hơn so với nam giới, do họ
tham gia nhiều hơn rất nhiều vào công việc không được
trả lương ở nhà. Để loại bỏ ảnh hưởng của những chênh
lệch này về số giờ làm, Hình 9 và Hình 10 dưới đây trình
bày bức tranh về mức thu nhập theo giờ11 được phân
tách theo giới tính, thay vì theo tháng. Nếu so sánh Hình
7 và Hình 9, chúng ta có thể thấy rõ xu hướng giảm
trong chênh lệch tiền lương, nhưng giữa các ngành
nghề thì không rõ ràng. Điều này cho thấy rằng số giờ
làm không phải là nguyên nhân chính cho sự chênh lệch
thu nhập theo giới tính giữa các lao động LCAL.
11

Chỉ số SDG 8.5.1.

Hình 9. Mức lương trung bình theo giờ của lao
động LCAL và chênh lệch tiền lương theo nghề
nghiệp (VND, 2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
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Chúng ta có thể thấy rõ hơn biên độ dao động về
chênh lệch thu nhập hàng tháng và hàng giờ khi nhìn
vào những lao động tự làm. Các giá trị tương ứng được
thể hiện trong Hình 10. Điều này không có gì đáng
ngạc nhiên, khi mà chúng ta thường thấy sự đa dạng
về số giờ làm giữa các đối tượng lao động thuộc nhóm
này. Một khi chúng ta loại bỏ tác động của số giờ làm,
thì chênh lệch về thu nhập sẽ giảm đi một nửa hoặc
gần một nửa ở những nghề mà thu nhập có mối liên
hệ tỷ lệ thuận hơn với số giờ làm (chẳng hạn như nhà
chuyên môn bậc trung, hay nhân viên trợ lý văn phòng).
Tuy nhiên, trong 4 nghề, nam giới có mức thu nhập
gần gấp đôi so với phụ nữ trong một giờ làm việc trung
bình. Do lao động tự tạo việc làm bao gồm lao động dễ
bị tổn thương, nên các phát hiện này cho thấy những
phụ nữ thiệt thòi phải đối mặt với mức độ chênh lệch
tiền lương/thu nhập cao hơn so với những phụ nữ có
công việc ít bị tổn thương hơn về kinh tế.
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Hình 8. Mức lương trung bình hàng tháng của lao
động tự tạo việc làm và chênh lệch tiền lương
theo nghề nghiệp (VND, 2019)
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Hình 11. Số giờ làm trung bình thực tế trong công
việc chính và công việc thứ 2, theo số lượng công
việc nắm giữ (2019)

Hình 10. Mức lương trung bình theo giờ của lao
động tự tạo việc làm và chênh lệch tiền lương
theo nghề nghiệp (VND, 2019)
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Hình 12. Số giờ làm trung bình thực tế trong công
việc chính theo vị thế việc làm (2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Phân tích này chỉ ra rằng chênh lệch tiền lương ở
Việt Nam không phải do chênh lệch về số giờ làm
giữa phụ nữ và nam giới. Trên thực tế, có nhiều bằng
chứng củng cố cho nhận định này khi mà số giờ làm của
phụ nữ thực sự rất tương đồng với của nam giới. Kết quả
phân tích số giờ làm chia theo giới tính cho thấy những
điểm tương đồng rất lớn. Hình 11 và 12 minh chứng cho
điều này. Hình 11 nêu bật những đối tượng lao động làm
1 và 2 công việc, nhằm phản ánh thực tế của Việt Nam
nơi mà mọi người thường có xu hướng làm nhiều công
việc cùng lúc để có được mức thu nhập cao hơn.12 Mặt
khác, Hình 12 chỉ tâp trung vào công việc chính và phân
tách số giờ làm trung bình theo vị thế việc làm. Ở tất cả
các chỉ số này, chênh lệch lớn nhất quan sát được trung
bình là 3,2 giờ một tuần và mức chênh lệch này được ghi
nhận ở những cá nhân làm 2 công việc cùng lúc.
12

ILO, Decent Work and the Sustainable Development Goals in Viet Nam, Hanoi, 2019.
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Chênh lệch thu nhập theo giới tính ở Việt Nam cũng
không hoàn toàn do những chênh lệch rõ ràng về
trình độ học vấn. Kết quả phân tích LLLĐ theo trình độ
học vấn và độ tuổi cho thấy 2 xu hướng tích cực đối với
bình đẳng giới: một mặt, LLLĐ nữ ngày càng có trình độ
học vấn cao. Mặt khác, chênh lệch giới trong trình độ học
vấn ngày càng được thu hẹp. Hình 13 cho thấy sự chênh
lệch về trình độ học vấn giữa nam và nữ trong LLLĐ,
phân theo độ tuổi. Các giá trị dương cho thấy nam giới có
xu hướng hoàn thành một trình độ học vấn nhất định cao
hơn phụ nữ. Điều ngược lại áp dụng cho các giá trị âm.
Hình này cũng cho thấy ở những NLĐ lớn tuổi, có một

Giới và thị trường lao động ở Việt Nam

7

Hình 13. Chênh lệch giới về trình độ học vấn trong
LLLĐ theo độ tuổi (2019)
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Hình 14. Tỷ trọng lao động nữ trong tổng số việc
làm và lãnh đạo, theo hình thức sở hữu đơn vị
kinh tế (2019)

Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam
Chú thích: Dựa trên Bảng phân loại tiêu chuẩn quốc tế về giáo dục
(ISCED-97). ‘Cho đến giai đoạn đầu của giáo dục cơ bản’ bao gồm: X –
Không đi học; 0 – Giáo dục Mầm non; 1 – Giáo dục Tiểu học hoặc giai đoạn
đầu của giáo dục cơ bản. ‘Cho đến giáo dục trung học phổ thông’ bao gồm:
2 – Giáo dục THCS hoặc giai đoạn 2 của giáo dục cơ bản; 3 – Giáo dục THPT.
‘Cho đến giai đoạn 2 của giáo dục đại học’ bao gồm: 4 – Giáo dục trung cấp;
5 – Giai đoạn đầu của giáo dục đại học (không dẫn trực tiếp tới văn bằng
nghiên cứu khoa học); 6 - Giai đoạn 2 của giáo dục đại học (dẫn tới văn
bằng nghiên cứu khoa học).

Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Hình này cũng cho thấy ở những NLĐ lớn tuổi, có một
khoảng cách về trình độ học vấn nghiêng về nam giới.
Nữ giới có xu hướng chỉ hoàn thành giáo dục tiểu học.
Đồng thời, trong số những NLĐ lớn tuổi, nam giới có xu
hướng hoàn thành bậc trung học trở lên. Bức tranh này
thay đổi nhanh chóng khi chúng ta phân tích các nhóm
đối tượng trẻ tuổi hơn. Khoảng cách về trình độ học
vấn được thu hẹp ở những NLĐ trong độ tuổi chính
(25-54) và nó đảo ngược ở thanh niên. Xác suất trung
bình để một phụ nữ trẻ từ 15 đến 24 tuổi hoàn thành
giáo dục đại học cao hơn so với nam giới cùng nhóm
tuổi. Mặt khác, xác suất để nam thanh niên đạt trình độ
học vấn cao nhất là tiểu học là cao hơn so với nữ thanh
niên. Hầu như không có sự chênh lệch giới ghi nhận
được ở bậc giáo dục trung học trong nhóm tuổi này.

Mặc dù đây chỉ là con số trung bình tổng, nhưng có
một điều thú vị là cần tìm hiểu xem liệu tỷ trọng phụ
nữ tham gia lãnh đạo có thay đổi theo đặc điểm của
doanh nghiệp hay không. Hình 14 chỉ rõ chỉ tiêu này13
với sự phân tách theo hình thức sở hữu của các đơn vị
kinh tế, và nó cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa các
đơn vị kinh tế nhà nước, đơn vị kinh tế tư nhân trong
nước và đơn vị kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Khu
vực tư nhân trong nước có tỷ trọng trung bình nữ lãnh
đạo thấp nhất. Khu vực kinh tế tư nhân có vốn đầu tư
nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng vẫn còn rất
xa mới có được bức tranh cân bằng. Lao động trong
lĩnh vực này phần đa là nữ (63,3% lao động trong các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là phụ nữ),
nhưng tỷ trọng nữ lãnh đạo chỉ chiếm hơn 1/3 (34,1%).

Việc xóa bỏ chênh lệch giới về trình độ học vấn
không góp phần thu hẹp chênh lệch giới về chất
lượng việc làm, thu nhập hoặc các vị trí công việc ra
quyết định. Điều đặc biệt nổi bật ở Việt Nam là sự mất
cân bằng giữa mức độ tham gia TTLĐ của nữ giới và tỷ
trọng các vị trí lãnh đạo mà họ đảm nhiệm. Năm 2019,
họ chiếm gần một nửa (47,7%) tổng LLLĐ, nhưng chưa
đến 1/4 (24,7%) vai trò lãnh đạo, quản lý nói chung.

Gánh nặng kép mà phụ nữ Việt Nam đang
gánh hòa toàn có thể đo lường được. Họ có
xu hướng tham gia làm việc nhà hơn nhiều
so với nam giới và dành gấp đôi số giờ cho
các công việc này.

13

Chỉ số SDG 5.5.2.
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Hình 15. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động dành
thời gian để làm việc nhà và số giờ trung bình
hàng tuần dành cho việc này (2019)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Phụ nữ trung bình dành số giờ gấp đôi nam giới để
làm việc nhà. Những dịch vụ này bao gồm các hoạt
động như dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn và đi
chợ, chăm sóc gia đình và con cái. Ngoài ra, hầu hết phụ
nữ đều dành một quỹ thời gian nhất định cho các hoạt
động này hàng tuần, trong khi tỷ trọng này ở nam giới
là thấp hơn và có đến gần 20% nam giới cho biết họ
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Ngoài ra, hầu hết phụ nữ đều dành một quỹ thời gian
nhất định cho các hoạt động này hàng tuần, trong khi tỷ
trọng này ở nam giới là thấp hơn và có đến gần 20%
nam giới cho biết họ không hề dành bất kỳ chút thời
gian nào phụ giúp việc nhà. Trong số những người
tham gia làm việc nhà, phụ nữ dành trung bình 20,2 giờ
một tuần, và nam giới dành trung bình 10,7 giờ. Hình 15
minh họa những phát hiện này, và Hình 16 mô tả phân
tổ theo loại hình công việc. Trong hầu hết các hoạt động
này, phụ nữ đều có số giờ làm nhiều hơn. Ngoại trừ duy
nhất hoạt động bảo trì nhà cửa gần như hoàn toàn do
nam giới thực hiện.

Số
giờ
Hours

Mức chênh lệch bất lợi cho phụ nữ về chất lượng
việc làm và phát triển nghề nghiệp xuất phát từ
gánh nặng kép mà họ phải gánh. Như đã thảo luận ở
trên, mức chênh lệch này không phải do phụ nữ có trình
độ học vấn, mức độ tham gia vào TTLĐ thấp hơn, hay họ
làm việc ít số giờ hơn đáng kể. Thay vào đó, việc phụ nữ
có thể theo đuổi công việc ổn định, cơ hội nghề nghiệp
hoặc nâng cao kỹ năng tay nghề với một mức độ liên
tục là điều phi thực tế, nếu như họ phải gánh vác một
lượng trách nhiệm gia đình không tương xứng. Gánh
nặng kép này hiển hiện khá rõ từ kết quả phân tích số
giờ hàng tuần mà các đối tượng bỏ ra để làm việc nhà,
ngoài số giờ làm công việc chính của họ. Thông tin này
được thống kê tại Việt Nam kể từ năm 2019, khi Tổng
cục Thống kê đưa vào Phiếu Điều tra LĐVL các câu hỏi
cụ thể để hiểu rõ cách thức phụ nữ và nam giới ở Việt
Nam sử dụng quỹ thời gian của họ như thế nào.
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PHẦN II: Tác động của COVID-19 đến
thị trường lao động của Việt Nam từ
góc độ giới
Những nội dung được mô tả trong báo cáo cho đến
đây đề cập đến TTLĐ của Việt Nam trước khi đại
dịch COVID-19 xảy ra, cả trong nước lẫn toàn thế
giới. Đại dịch đã có tác động vô cùng to lớn đến các
nền kinh tế và TTLĐ trên toàn cầu, thông qua cả các
kênh trực tiếp lẫn gián tiếp. Các kênh trực tiếp bao gồm
tác động của các quyết sách cần thiết mà chính phủ các
nước buộc phải đưa ra nhằm hạn chế sự lây lan của vi
rút. Điển hình về các quyết sách này ở Việt Nam bao
gồm buộc đóng cửa tạm thời tất cả các cơ sở SXKD
không thiết yếu trên khắp cả nước từ tháng 3 đến đầu
tháng 4, khiến tất cả những lao động trong các cơ sở
này không thể tiếp tục làm việc. Mặt khác, các kênh
gián tiếp là hệ quả của các quyết sách tương tự mà các
quốc gia khác áp dụng. Những quyết sách này có tác
động đến sản lượng kinh tế và TTLĐ của Việt Nam. Đơn
cử, hầu hết các đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt
Nam đã phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
và đóng cửa nơi làm việc trong suốt cả năm để ngăn
chặn mức độ lây lan của đại dịch. Điều này khiến nhu
cầu đối với các sản phẩm của Việt Nam giảm xuống,
đồng thời tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế và
việc làm trong các ngành xuất khẩu chủ lực.

Tổng số giờ làm giảm đáng kể trong quý II
năm 2020 và phục hồi trong nửa cuối năm.
Phụ nữ phải gánh chịu những tổn thất
nặng nề nhất, song số giờ làm của họ lại
phục hồi nhanh hơn.
Một trong những tác động dễ thấy nhất của đại
dịch đối với TTLĐ trên toàn thế giới, trong đó có
Việt Nam, là giảm số giờ làm. Do đại dịch COVID-19,
NLĐ đã phải đối mặt với một loạt thách thức ảnh
hưởng đến tình trạng việc làm họ, bao gồm giảm giờ
làm, nghỉ luân phiên, tạm nghỉ việc, và cuối cùng là mất
việc làm. Kết quả phân tích tổng số giờ làm trước và
sau khủng hoảng COVID-19 sẽ giúp chúng ta lượng
hóa được tác động của COVID-19 đến sự gián đoạn
công việc của phụ nữ và nam giới. ILO đã và đang liên
tục theo dõi tình trạng mất số giờ làm trên toàn cầu kể
từ khi bắt đầu xuất hiện đại dịch. Nhìn chung, năm
2020, có tới 8,8% số giờ làm trên toàn cầu bị mất so với
quý IV năm 2019, tương đương với 255 triệu việc làm
toàn thời gian.14 Con số này lớn hơn khoảng 4 lần so
với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.15

14
15
16

Giả định tuần làm việc 48 giờ.
ILO, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work (Seventh edition), tháng 1 năm 2021.
ILO, COVID-19 and the labour market in Viet Nam, tháng 4 năm 2020.
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Lao động Việt Nam phải đối mặt với tình trạng giảm
giờ làm nghiêm trọng trong quý II năm 2020, đặc
biệt là phụ nữ. Hình 17 minh họa xu hướng về tổng số
giờ làm trong từng quý của năm 2019 và 2020 so với
quý IV của năm 2018 và 2019. Tổng số giờ làm ở Việt
Nam thường đạt mức cao nhất trong quý IV của bất kỳ
năm nào, do hoạt động kinh tế sôi động trước dịp Tết
Nguyên đán. Họ thường giảm giờ làm đáng kể trong
quý đầu tiên khi các gia đình vẫn còn đang trong
không khí Tết. Hình 17 thể hiện các xu hướng mang
tính mùa vụ này bằng dữ liệu năm 2019 theo quý, so
với quý IV năm 2018. Số giờ làm thực chất đã giảm
trong suốt năm 2019 so với quý IV năm 2018 vốn dĩ rất
sôi động. Mặt khác, dữ liệu năm 2020 hiển thị trong
biểu đồ cũng thể hiện tác động của đại dịch. Số giờ làm
trong quý II năm 2020 thấp hơn nhiều so với xu hướng
mùa vụ nói chung. Điều này chủ yếu là do Việt Nam
đóng cửa các mặt hàng không thiết yếu từ tháng 3 đến
tháng 4, đóng cửa trường học và các biện pháp phong
tỏa nghiêm ngặt ở các quốc gia là đối tác xuất khẩu
của Việt Nam.16 Trong suốt thời gian này, đối với hàng
triệu NLĐ ở Việt Nam, cả nam lẫn nữ, khả năng làm
việc là điều không thể. Tuy nhiên, tác động của các biện
pháp giãn cách xã hội không được cân xứng giữa hai
giới. Tổng số giờ làm hàng tuần của phụ nữ bằng
88,8% tổng số giờ làm của họ trong quý IV năm 2019.
Ngược lại, con số này ở nam là 91,2%.
Trong quý III và quý IV năm 2020, tổng số giờ làm
được phục hồi. Trong quý III, cả nam và nữ làm việc
tổng số giờ nhiều hơn so với xu hướng thời vụ, mặc dù
tỷ lệ tham gia LLLĐ có giảm. Phát hiện này cho thấy
nhiều người nỗ lực làm việc để bù đắp khoản thu nhập
bị mất đi trong quý II. Điều thú vị là trong quý III và
quý IV, số giờ làm của phụ nữ phục hồi nhanh hơn so
với của nam giới. Sự gia tăng số giờ làm so với xu
hướng mùa vụ cũng trở nên rõ rệt hơn ở phụ nữ so với
nam giới trong cả hai quý này. Trong 3 tháng cuối năm
2020, phụ nữ làm việc nhiều hơn 0,8% số giờ so với
cùng kỳ năm 2019, mặc dù số lượng phụ nữ tham gia
làm việc năm 2020 thấp hơn năm 2019. Mặt khác, nam
giới làm việc nhiều hơn 0,6% số giờ trong quý cuối
cùng của năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.
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Hình 18. Số giờ làm trung bình thực tế mỗi tuần
so với quý IV của năm trước (2019 & 2020)

Hình 17. So sánh tổng số giờ làm với quý IV năm
trước (2019 & 2020)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Số giờ làm gia tăng ở phụ nữ trong quý III và quý IV
khiến gánh nặng kép về trách nhiệm kinh tế kết
hợp việc nhà trở nên nặng nề hơn. Khi đại dịch xảy
ra, thời gian phụ nữ dành cho việc nhà như dọn dẹp,
nấu nướng hoặc chăm sóc gia đình và con cái vẫn cao
một cách không cân xứng. Kết quả phân tích thời gian
phân bổ cho việc nhà ở những người có việc làm cho
thấy trong quý III và quý IV, mặc dù phụ nữ tham gia
thêm nhiều giờ hoạt động kinh tế như đã thảo luận ở
trên, nhưng họ cũng chăm sóc gia đình vẫn với cường
độ bình thường. Hình 19 và 20 dưới đây thể hiện sự
chênh lệch về tỷ lệ tham gia làm việc nhà và thời gian
mà nam giới và nữ giới có việc làm đã dành ra kể từ
quý II năm 2020 trở đi, cụ thể trong việc dọn dẹp nhà
cửa, giặt giũ quần áo, nấu ăn và đi chợ (Hình 19) và
chăm sóc con cái (Hình 20). Cả nam và nữ có việc làm
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Hình 19. Tỷ lệ lao động có việc làm dành thời gian
cho việc nhà, và số giờ trung bình hàng tuần đã bỏ
ra (năm 2019 và các quý có liên quan của năm 2020)
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Những phụ nữ có việc làm trong quý III và Quý IV
năm 2020 làm việc nhiều giờ hơn bình thường, có
thể để bù đắp cho các khoản thu nhập bị mất trong
quý II. Hình 18 cho thấy những phụ nữ có việc làm
trong nửa cuối năm 2020 làm việc trung bình nhiều giờ
trên tuần hơn so với quý III hoặc quý IV năm 2019. Cụ
thể, họ làm việc trung bình nhiều hơn 1 giờ 42 phút mỗi
tuần trong quý IV của năm 2020 so với cùng kỳ năm
2019. Xu hướng này cũng tương tự đối với nam giới mặc
dù khiêm tốn hơn. Họ làm việc trung bình nhiều hơn 36
phút mỗi tuần trong quý IV năm 2020 so với cùng kỳ
năm trước. Hình 17 ở trên cho thấy số giờ làm của tất cả
phụ nữ có việc làm cộng lại trong quý III và quý IV năm
2020 cao hơn đáng kể so với xu hướng chung khi nhìn
vào tổng số giờ làm trong năm 2019. Điều này cho thấy
rằng lao động nữ đã tìm cách làm việc nhiều giờ hơn,
khi mà trường học và doanh nghiệp mở cửa trở lại,17 và
hoạt động kinh tế cũng dần phục hồi.
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Có một yếu tố khác góp phần vào việc tăng số giờ làm trung bình của những người có việc làm. Một tỷ trọng nhất định phụ nữ trẻ thành thị và phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn rời bỏ
việc làm được thảo luận ở trên có xu hướng làm việc tương đối ít giờ hơn mức trung bình. Việc họ rời bỏ công việc cũng góp phần làm tăng tổng số giờ làm trung bình của phụ nữ.
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Cả nam và nữ có việc làm đều tham gia làm việc nhà
với tỷ lệ cao hơn so với năm 2019. Tuy nhiên, trong khi
hầu hết phụ nữ đều dành một quỹ thời gian nhất định
để phục vụ gia đình, thì gần 20% nam giới lại không hề
dành chút nào gian nào cho việc nhà. Còn những nam
giới tham gia làm việc nhà thì cũng chỉ dành trung bình
bằng khoảng 2/3 thời gian phụ nữ bỏ ra.

Hình 21. Thay đổi về tỷ lệ tham gia LLLĐ so với
quý IV của năm trước (2019 & 2020)
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.

Sự tham gia của phụ nữ vào LLLĐ giảm
nghiêm trọng vào năm 2020. Phụ nữ trẻ và
lớn tuổi là những đối tượng đặc biệt có
nguy cơ rời khỏi TTLĐ.
Tỷ lệ tham gia LLLĐ giảm là một trong những yếu
tố tác động đến việc giảm giờ làm trong quý II, với
tỷ lệ phụ nữ rời bỏ LLLĐ lớn hơn nam giới, làm tăng
khoảng cách tham gia LLLĐ của Việt Nam. Phần đầu
của chương này đã thảo luận về mức độ tham gia LLLĐ
tương ứng của phụ nữ và nam giới cho đến năm 2019.
Mặc dù phụ nữ khá tích cực tham gia TTLĐ so với các
nước trong khu vực hoặc có cùng mức thu nhập như
Việt Nam, nhưng chênh lệch giới vẫn còn hiện hữu. Kể
từ khi COVID-19 tấn công, tỷ lệ tham gia LLLĐ giảm
mạnh đối với cả phụ nữ và nam giới, nhưng phụ nữ
thậm chí lại có tỷ lệ giảm mạnh hơn. Các thanh trong
Hình 21 cho thấy những thay đổi về tỷ lệ tham gia LLLĐ
năm 2020 so với quý cuối của năm 2019. Sự tham gia
của phụ nữ giảm 4,8 điểm phần trăm trong quý II,
xuống 66,2%, trong khi nam giới giảm 3,9 điểm phần
trăm, xuống 77,4%.
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Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
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Hình 20. Tỷ lệ lao động có việc làm dành thời gian
cho việc chăm sóc con cái, và số giờ trung bình
hàng tuần đã bỏ ra (năm 2019 và các quý có liên
quan của năm 2020)
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Do đó, một yếu tố quan trọng góp phần vào tình trạng
giảm giờ làm ở phụ nữ trong quý II là hơn một triệu
người trong số họ không tham gia hoạt động kinh tế.
Điều này có nghĩa là họ đã mất việc, và hoặc không tìm
việc làm mới, hoặc không sẵn sàng nhận việc ngay nếu
có, hoặc cả hai.
Sự phục hồi về số giờ làm trong quý III và quý IV
cũng trùng với thời điểm NLĐ gia nhập lại LLLĐ. Tuy
nhiên, mức độ tham gia vẫn thấp hơn năm 2019 và
khoảng cách tham gia trung bình giữa hai giới ngày
càng nới rộng. Cuối năm 2020, tỷ lệ tham gia của phụ
nữ tăng lên 68,5% và của nam giới đạt 79,3%. Tuy
nhiên, các giá trị này lần lượt thấp hơn 2,4 và 2,1 điểm
phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Chênh lệch giới
tính về tỷ lệ tham gia LLLĐ trung bình kể từ khi
COVID-19 tấn công Việt Nam đã nới rộng lên 11,2 điểm
phần trăm nghiêng về nam giới, tăng từ mức trung
bình 9,5 điểm phần trăm trong suốt thập kỷ qua. Để
tiện so sánh, các ký hiệu tam giác trong Hình 21 cho
thấy sự thay đổi về tỷ lệ tham gia LLLĐ trong quý II,
quý III và quý IV năm 2019 so với cuối năm 2018. Sự
dao động theo mùa vụ, dù tăng hay giảm, đều rất nhỏ,
chỉ ở mức dưới 1 điểm phần trăm.
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Phụ nữ trẻ và lớn tuổi có xu hướng rời khỏi LLLĐ
vào năm 2020 cao hơn phụ nữ trong độ tuổi lao
động chính. Những phụ nữ từ 15 đến 24 tuổi và những
người từ 55 tuổi trở lên chiếm 28% LLLĐ vào năm 2019.
Trong quý III năm 2020, tỷ lệ này đã giảm xuống còn
24,7%. Hình 22 cho thấy sự thay đổi về tỷ lệ tham gia
LLLĐ của phụ nữ theo độ tuổi và khu vực nông thôn –
thành thị. Phụ nữ lớn tuổi ở khu vực nông thôn thường
có khuynh hướng rời bỏ LLLĐ. Xu hướng này bắt đầu
vào quý II và tiếp tục đến quý IV. Trái lại, phụ nữ trẻ
tuổi lại ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng về tỷ lệ
tham gia LLLĐ ở khu vực thành thị, bắt đầu từ quý II
năm 2020 và ngày càng nghiêm trọng hơn trong các
quý tiếp theo.

Hình 22. Thay đổi về tỷ lệ tham gia LLLĐ của phụ
nữ theo nhóm tuổi, so với quý IV năm 2019, chia
theo khu vực nông thôn và thành thị (2020)
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Những sự sụt giảm này có thể là hệ quả của nhiều
nguy cơ tổn thương đồng thời mà phụ nữ phải đối
mặt trước khi đại dịch diễn ra. Phụ nữ trẻ và lớn tuổi
thường làm những loại công việc thiếu ổn định nhất so
với phụ nữ ở độ tuổi lao động chính (25-54). Ở Việt Nam
trước thời điểm đại dịch, phụ nữ trong độ tuổi từ 15-24
có xác suất làm việc phi chính thức cao hơn 5% so với
phụ nữ ở độ tuổi lao động chính. Nhìn chung, nữ lao
động làm công ăn lương trẻ tuổi có xác suất được ký
được hợp đồng lao động dài hạn thấp hơn 20% so với
phụ nữ lớn tuổi. Hầu như mọi phụ nữ trên 55 tuổi đều
làm việc phi chính thức, vì điều này trùng với tuổi nghỉ
hưu theo quy định. Khi kim ngạch xuất khẩu giảm cộng
với tình trạng đóng cửa nơi làm việc khiến sản lượng
kinh tế trong các lĩnh vực việc làm chủ chốt giảm đáng
kể, bao gồm cả dịch vụ và nông nghiệp, thì những
người ở các nhóm tuổi này có nguy cơ mất việc làm
nhiều hơn. Kết quả phân tích các lĩnh vực việc làm và vị
thế việc làm của phụ nữ trong khoảng thời gian từ quý
IV năm 2019 đến quý III năm 2020 đã khẳng định điều
này. Phần lớn những phụ nữ trẻ thành thị bỏ việc trong
giai đoạn này đều là những người làm các công việc
thiếu ổn định trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi hầu hết
những phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn nghỉ việc đều là lao
động tự làm và lao động gia đình trong nông nghiệp.
Ngoài ra, phụ nữ trong các nhóm tuổi này thường làm
việc ít giờ hơn và có mức thu nhập thấp hơn. Nếu là lao
động làm công ăn lương, phụ nữ từ 15 đến 24 tuổi có
mức thu nhập thấp hơn 11,7% so với mức trung bình
của tất cả phụ nữ vào năm 2019 và thấp hơn 50,6% nếu
họ là lao động tự tạo việc làm. Phụ nữ trên 55 tuổi có
mức thu nhập thấp hơn 32,4% nếu họ là lao động làm
công ăn lương và thấp hơn 21,4% nếu họ là lao động tự
tạo việc làm. Trong những tháng đóng cửa trường học,
có thể tưởng tượng rằng trong các hộ gia đình trách
nhiệm chăm sóc con cái sẽ được giao cho người có thu
nhập thấp hơn trong gia đình, để sao cho ảnh hưởng ít
nhất đến tình hình tài chính của gia đình họ.
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Tác động của COVID-19 đã dẫn đến chênh
lệch giới trong tỷ lệ thất nghiệp, điều vốn
dĩ không xảy ra trong năm 2019.
Một lý do khác giải thích cho tình trạng giảm số giờ
làm là tỷ lệ thất nghiệp nữ gia tăng, trong khi tỷ lệ
thất nghiệp nam vẫn duy trì ổn định. Ở đây có một
điều cần phải làm rõ, đó là quy mô của sự gia tăng đó
là ở mức vừa phải, so với sự gia tăng về quy mô nữ
không tham gia hoạt động kinh tế. Trong quý II năm
2020, Việt Nam có thêm 120 nghìn phụ nữ thất nghiệp
so với quý IV năm 2019, trong khi có thêm 1,8 triệu phụ
nữ không tham gia hoạt động kinh tế. Điều này cho
thấy sự gia tăng về tỷ lệ “không làm việc” do COVID-19
gây nên chủ yếu xuất phát từ việc phụ nữ rời khỏi LLLĐ
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Điều này cho thấy sự gia tăng về tỷ lệ “không làm việc”
do COVID-19 gây nên chủ yếu xuất phát từ việc phụ nữ
rời khỏi LLLĐ và chỉ một phần rất nhỏ là do phụ nữ bị
thất nghiệp. Điều tương tự cũng áp dụng đối với nam
giới, mặc dù cả tỷ lệ “không làm việc” lẫn tỷ lệ thất
nghiệp ở nam giới tăng đều thấp hơn so với nữ giới.
Đây là một phát hiện không hề ngạc nhiên xét trong
bối cảnh đại dịch COVID-19. Các nước trên thế giới, và ở
mức độ thấp hơn là Việt Nam, đã phải cắt giảm quy mô
hoạt động kinh tế để đảm bảo giãn cách xã hội. Trong
trường hợp này, đối với hầu hết những lao động bị ảnh
hưởng, họ không thể làm việc,18 đồng thời cũng không
thể tìm kiếm việc làm mới khi các biện pháp phong tỏa
hoặc đóng cửa nơi làm việc đang được áp dụng.
Đại dịch COVID-19 đã tạo ra khoảng cách về tỷ lệ
thất nghiệp theo hướng bất lợi đối với phụ nữ, mà
điều này không tồn tại trước khi có đại dịch. Trong
quý IV năm 2019, không có sự chênh lệch rõ ràng về tỷ
lệ thất nghiệp giữa nam và nữ. Điều này đúng với cả
thất nghiệp ở lao động thanh niên lẫn lao động trưởng
thành. Khi đại dịch tấn công TTLĐ của Việt Nam, tác
động của nó đối với thất nghiệp thực sự không đồng
đều trong LLLĐ. Hình 23 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của
phụ nữ tăng trong quý III năm 2020 so với quý IV năm
2019. Điều này có nghĩa là trong số những phụ nữ
tham gia LLLĐ dù đã giảm đi trong quý III năm 2020,
một tỷ lệ lớn không có việc làm bất chấp việc họ sẵn
sàng nhận việc ngay và tích cực tìm kiếm việc làm.19
Nữ thanh niên là những người ghi nhận mức tăng rõ
nhất (2,7 điểm phần trăm). Con số này hầu như không
thay đổi trong quý IV. Gần 1/10 số phụ nữ trong độ
tuổi từ 15 đến 24 tích cực tìm kiếm và sẵn sàng đi làm
ngay đã không thể tìm được việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp
của phụ nữ trưởng thành tăng chút ít (1 điểm phần
trăm). Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp nam giới, sau khi
tăng vừa phải trong quý II, đã co hẹp trở lại vào nửa
cuối năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp ở nam thanh niên
giảm so với trước COVID, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở
người trưởng thành hầu như không thay đổi trong quý
III và giảm nhẹ trong quý IV. Khi so sánh tỷ lệ thất
nghiệp trong quý III và quý IV năm 2020 với tỷ lệ thất
nghiệp cùng kỳ năm 2019, trong đó loại bỏ tác động
của yếu tố mùa vụ, đã cho ra kết quả rất tương đồng.

Những ngành kinh tế có tỷ trọng lao động
nữ tương đối cao là những ngành ghi nhận
mức giảm lớn nhất về số giờ làm.
Kết quả phân tích về số giờ làm bị mất theo ngành
kinh tế trong quý II năm 2020, khi tác động của các
biện pháp phong tỏa được cảm nhận rõ nhất, chỉ ra
rằng hậu quả của COVID-19 khiến số giờ làm giảm
mạnh nhất đối với các ngành sử dụng nhiều lao
động nữ. Hình 22 biểu thị tỷ lệ giờ làm bị mất trong
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Hình 23. Tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi (2019 và
2020, một số quý tiêu biểu)
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Hình 22 biểu thị tỷ lệ giờ làm bị mất trong các ngành
kinh tế của Việt Nam, theo tỷ trọng lao động nữ làm
việc trong các ngành đó. Hình này chỉ tập trung vào
việc làm hưởng lương bởi vì, như đã đề cập ở trên, tình
trạng giảm số giờ làm ở lao động nữ làm các công việc
dễ bị tổn thương phần lớn là do giảm tỷ lệ tham gia
LLLĐ trong nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Trục X
cho biết tỷ lệ giờ làm bị mất trong quý II năm 2020 (khi
số giờ làm giảm nhiều nhất) so với cùng kỳ năm 2019.
Trục Y biểu thị tỷ trọng lao động nữ làm việc theo
ngành. Kích thước của bong bóng thể hiện tổng số lao
động nam và lao động nữ làm việc trong từng ngành.
Nhìn vào Hình này, chúng ta có thể thấy rõ một mối
tương quan thuận giữa mức độ tập trung lao động nữ
và số giờ làm bị mất. Những ngành kinh tế có tỷ trọng
lao động nữ cao hơn tương đối so với tỷ trọng lao động
nam là những ngành có số giờ làm bị mất cao hơn do
COVID-19.
Cần lưu ý rằng, như đã giải thích ở trên, số giờ làm
giảm trong quý thứ hai có nhiều lý do. Người lao động
phải đối mặt với việc bắt buộc phải giảm giờ làm, nghỉ
luân phiên, tạm ngưng hợp đồng lao động, tạm đóng
cửa nơi làm việc và sau cùng là mất việc làm. Ở phần
này, chúng tôi đã nêu bật một số lý lý giải cho trực
trạng trên, bao gồm việc đóng cửa các mặt hàng
không thiết yếu trong thời gian phong tỏa ngắn trên cả
nước, những thách thức mà doanh nghiệp sản xuất
gặp phải do nhu cầu quốc tế sụt giảm và việc hủy bỏ
đơn đặt hàng, và cũng có thể là sự cần thiết phải bỏ
việc để trông con trong thời gian nhà trường đóng cửa.
Hình 24 dưới đây biểu thị kết quả tổng hợp của tất cả
các yếu tố này.

ILO (2020) Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition (Geneva)
19
Như đã đề cập ở trên, định nghĩa quốc gia của Việt Nam về thất nghiệp (được sử dụng trong báo cáo này) bao gồm những người không chủ động tìm kiếm việc làm do các nguyên
nhân như trái mùa, thời tiết xấu, ảnh hưởng của môi trường, phải đảm nhiệm nghĩa vụ gia đình, thư giãn, bệnh tật hoặc thương tật tạm thời và các lý do khác.
18
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Trong quý II năm 2020, tổng số giờ làm của lao
động nữ làm công ăn lương đã giảm rõ rệt. Như đã
giải thích ở trên, việc làm hưởng lương thường gắn liền
với tính ổn định, vì vậy phát hiện này rất đáng quan
tâm. Như đã thấy rõ trong Hình 24, lao động nữ làm
công ăn lương bị ảnh hưởng tiêu cực hơn so với lao
động nam, vì những ngành có tỷ trọng lao động nữ lớn
hơn là những ngành có tỷ lệ giờ làm giảm nhiều hơn.
Đồng thời, cũng có thể thấy rằng điều này đã ảnh
hưởng đến một số lượng lớn lao động nữ, khi mà
những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành sử
dụng nhiều lao động, và một tỷ trọng cao trong số họ
là lao động nữ. Phân tích của chúng tôi cho thấy bức
tranh có sự cải thiện đôi chút trong quý III năm 2020,
nhưng vẫn còn hiện tượng nam giới và phụ nữ làm việc
hưởng lương ít hơn số giờ so với quý III năm 2019.
Hình 24. Việc làm hưởng lương: Tỷ lệ giờ làm bị
mất (từ quý II năm 2019 đến cùng kỳ năm 2020)
theo tỷ trọng lao động nữ làm việc ở từng ngành
kinh tế năm 2019

Nguồn: Điều tra LĐVL của Việt Nam.
Chú thích: Dựa trên Phân loại Ngành Kinh tế theo Tiêu chuẩn Quốc tế lần
thứ 4 (ISIC Rev.4). Theo đó, Nông nghiệp ứng với Nhóm A; Xây dựng ứng
với Nhóm F. Khai khoáng; điện, khí đốt và cung cấp nước ứng với các Nhóm
B, D & E. Dịch vụ ứng với các Nhóm G-U.
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Ngoài ra, vẫn còn hiện tượng các ngành sử dụng tỷ
trọng và số lượng lao động nữ lớn nhất là những
ngành bị ảnh hưởng tiêu cực nhất. Sự cải thiện trong
những ngành này trong dài hạn là điều hết sức quan
trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận việc làm thỏa
đáng (decent job) cho phụ nữ trong tương lai.
Ngành sản xuất và dịch vụ có số giờ làm bị mất đáng
kể trong quý II. Lao động nữ làm công ăn lương
trong lĩnh vực lữ hành, khách sạn; hộ gia đình và
các lĩnh vực dịch vụ khác đều chịu ảnh hưởng nặng
nề bởi Covid-19. Quan trọng hơn đối với phụ nữ, tổng
số giờ làm trong lĩnh vực sản xuất giảm 9%. Khoảng 5,1
triệu phụ nữ làm các công việc hưởng lương trong
ngành này vào năm 2019. Sản xuất đồ may mặc bị ảnh
hưởng nặng nề; tổng số giờ làm của phụ nữ trong
ngành này giảm 14,1% so với quý II năm 2019. Phụ nữ
trong các ngành này có nguy cơ phải nghỉ luân phiên,
tạm ngưng hợp đồng lao động và các hình thức tương
tự khác được doanh nghiệp áp dụng để đối phó với tình
trạng suy giảm nhu cầu quốc tế và cả nhu cầu nội địa,
dù ở mức độ thấp hơn. Mặt khác, trong số những phụ
nữ làm công việc dễ bị tổn thương, hầu hết số giờ làm
bị mất đều rơi vào lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn.
Điều này được xác định bởi sự sụt giảm tỷ lệ nữ tham
gia LLLĐ đã đề cập ở trên. Ngược lại, các ngành sử
dụng nhiều nam giới, đặc biệt là xây dựng, vận tải và
kho bãi, hành chính công và quốc phòng, tổng số giờ
làm chỉ giảm một lượng nhỏ, thậm chí còn tăng lên.
Trong quý III và quý IV, tình hình việc làm và số giờ
làm trong lĩnh vực sản xuất được cải thiện. Số giờ
làm trung bình của phụ nữ phục hồi nhanh hơn so với
nam giới, và điều này tái khẳng định các xu hướng
quan sát được trên TTLĐ nói chung, như được trình
bày ở phần đầu của báo cáo. Số giờ làm hàng tuần của
phụ nữ trong quý IV năm 2020 ghi nhận mức tăng
11,7% so với quý II. Số giờ làm của nam giới, vốn dĩ ghi
nhận mức giảm ít hơn nữ giới hồi đầu năm, đã tăng trở
lại 10,0%. Để tiện so sánh, trong năm 2019, số giờ làm
hàng tuần tăng 4,2% đối với phụ nữ và 3,6% đối với
nam giới, so với quý II cùng năm. Mức độ việc làm
trong lĩnh vực sản xuất cũng được cải thiện trong nửa
cuối năm 2020. Trên thực tế, việc làm trong lĩnh vực
sản xuất đã có sự phục hồi nhanh nhất trong tất cả các
ngành của nền kinh tế. Quý IV năm 2020 khép lại với tỷ
lệ có việc làm tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Việc
làm của nữ trong lĩnh vực này bị ảnh hưởng đặc biệt
nghiêm trọng trong quý II, nhưng đến cuối năm 2020,
tỷ lệ này đã phục hồi 9,0%. Việc làm của nam tăng 4,6%
so với quý II. Những sự gia tăng này dẫn đến việc, tính
đến cuối năm 2020, việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã
tăng trưởng hơn 5,5% đối với phụ nữ và 7,2% đối với
nam giới so với năm 2019. Trong bối cảnh tỷ lệ tham
gia của LLLĐ thấp hơn và diễn biến dù tích cực nhưng
tương đối chậm của nền kinh tế Việt Nam, những phát
hiện này được xem là rất khả quan.
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Kết luận
Mức độ tham gia TTLĐ cao ở phụ nữ Việt Nam đôi
khi được xem là một chỉ báo về bình đẳng cơ hội.
Báo cáo này nhận thấy cách diễn giải này không chính
xác. Trước đại dịch COVID-19, cả phụ nữ và nam giới
đều có khả năng tiếp cận việc làm khá dễ dàng. Tuy
nhiên, chất lượng việc làm ở phụ nữ nhìn chung thấp
hơn nam giới. Lao động nữ chiếm đa phần trong
những công việc dễ bị tổn thương, đặc biệt là công việc
gia đình (việc nhà). Họ có mức thu nhập thấp hơn nam
giới, bất luận số giờ làm tương đương và việc dần xóa
bỏ chênh lệch giới về trình độ học vấn. Họ đồng thời
cũng không nắm giữ nhiều các công việc ra quyết định
như nam giới. Ngoài ra, lao động nữ còn mang một
gánh nặng kép không cân xứng. Họ là những người
phục vụ chính cho gia đình mình, chẳng hạn như dọn
dẹp, nấu ăn, hoặc chăm sóc gia đình và con cái. Một tỷ
trọng thấp hơn đáng kể nam giới có tham gia làm việc
nhà và trong số những người tham gia làm việc nhà
đó, thì họ đều dành ít giờ hơn so với nữ. Có tới gần 20%
lao động nam không hề dành bất kỳ quỹ thời gian nào
cho việc nhà.
Tác động của COVID-19 đến TTLĐ của Việt Nam
không chỉ làm trầm trọng thêm những bất bình
đẳng hiện có mà còn tạo ra những bất bình đẳng
mới. Mặc dù phụ nữ trước đại dịch tham gia hoạt động
kinh tế nhiều hơn mức trung bình của khu vực hoặc
của các nước có thu nhập trung bình thấp, nhưng vẫn
tồn tại một khoảng cách nhất định giữa hai giới. Hậu
quả của đại dịch là nới rộng thêm khoảng cách đó.
Trong năm 2019, hầu như không có sự chênh lệch giữa
nam và nữ trong cả nước về tỷ lệ thất nghiệp. Đến cuối
quý III năm 2020, sự chênh lệch đã xuất hiện theo
hướng bất lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trẻ. Trước
đại dịch COVID-19, phụ nữ đã phải gánh một gánh
nặng kép có thể lượng hóa được, bao gồm số giờ làm
tương đương với nam giới, cộng với số giờ làm việc gia
đình nhiều hơn gấp đôi so với nam giới. Trong quý III
và quý IV năm 2020, với hoạt động kinh tế bắt đầu hồi
phục và trường học dần mở cửa trở lại, phụ nữ và nam
giới phải làm thêm nhiều giờ, có lẽ là để bù đắp thu
nhập bị mất ở các quý trước đó. Trung bình phụ nữ làm
thêm nhiều giờ hơn nam giới, khiến gánh nặng kép của
họ càng trở nên nặng hơn.

Thông tin liên hệ

Căn nguyên của bất bình đẳng trên TTLĐ là những
vai trò truyền thống mà phụ nữ được kỳ vọng phải
đảm nhận, được củng cố bằng các chuẩn mực xã
hội lẫn luật pháp của quốc gia. Việc phụ nữ phải
mang gánh nặng kép không chỉ là hiện tượng giờ mới
được biết nhiều đến ở Việt Nam mà còn được truyền
thống khích lệ. Người Việt Nam có câu ngạn ngữ nhắc
nhở phụ nữ phải “giỏi việc nước (nghĩa là các việc
ngoài gia đình), đảm việc nhà”. Việc đáp ứng ở cấp độ
chính sách và xã hội chính là sự thừa nhận vai trò
truyền thống đó như một thực tế, cũng như xu hướng
‘bảo vệ’ phụ nữ trong những vai trò đó. Từ thực tế đó
mới dẫn tới việc quy định tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối
với phụ nữ thấp hơn nam giới hoặc việc loại trừ lao
động nữ ra khỏi một số công việc nhất định. Những
cách tiếp cận này càng củng cố vai trò giới truyền
thống vốn là gốc rễ của sự bất bình đẳng đã được mô
tả trong báo cáo này.
Bình đẳng trong thế giới việc làm của Việt Nam chỉ
có thể được xây dựng trên cơ sở chuyển dịch cách
tiếp cận, từ chỗ bảo vệ phụ nữ sang tạo cơ hội bình
đẳng cho tất cả NLĐ, không phân biệt giới tính của
họ. Ở cấp độ chính sách, Bộ luật Lao động có hiệu lực
từ ngày 01/01/2021 mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách
giới trong việc làm. Chẳng hạn, Bộ luật quy định việc
thu hẹp khoảng cách độ tuổi nghỉ hưu, sẽ được thực
hiện từng bước. Ngoài ra, theo Bộ luật mới, lao động
nữ sẽ không còn bị luật pháp loại trừ khỏi một số
ngành nghề được coi là có hại cho chức năng chăm sóc
và nuôi dạy con cái. Thay vào đó, họ sẽ có quyền lựa
chọn có tham gia vào những ngành nghề đó hay
không, sau khi được tham mưu đầy đủ về những rủi ro
liên quan. Những dấu hiệu tiến bộ này cho thấy sự sẵn
sàng nâng cao cơ hội bình đẳng trong thế giới việc làm.
Tuy nhiên, Bộ luật Lao động vẫn cấu trúc các điều
khoản hướng tới bình đẳng giới dưới dạng gắn với ‘lao
động nữ’. Vai trò giới truyền thống vẫn còn khắc sâu
trong tâm trí của các cá thể và ảnh hưởng đến hành vi
kinh tế của họ, như đã được mô tả trong báo cáo này.
Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam giai
đoạn 2021-2030 được kỳ vọng sẽ kêu thu hẹp chênh
lệch giới trên một số lĩnh vực của đời sống chính trị,
kinh tế và xã hội của người dân. Để đạt được mục tiêu
này, một quá trình thực chất cần được xúc tiến nhằm
thách thức và xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới vốn
tồn tại từ lâu trong truyền thống của Việt Nam.
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