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Đối tác

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể
trong chính sách việc làm, bao gồm cả việc
phê chuẩn công ước 122 về Chính sách việc
làm vào tháng 5 năm 2012, Luật việc làm đã
được xây dựng và được phê duyệt vào năm
2013. Với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO, sự thay
đổi đáng kể trong Luật việc làm là mở rộng
phạm vi bảo hiểm thất nghiệp cho tất cả các
doanh nghiệp và tất cả người lao động, bao
gồm cả những lao động trong khu vực không
chính thức.
Tuy nhiên, những lao động không chính thức
ở Việt Nam đang phải đối mặt với những
thách thức như thu nhập thấp, cơ hội phát
triển các kỹ năng bị hạn chế và thường xuyên
không có hợp đồng lao động và bảo trợ xã
hội. Điều kiện làm việc bấp bênh khiến họ dễ
bị tổn thương hơn trước những cú sốc bên
ngoài, đặc biệt là sự cạnh tranh mang tính
quốc tế ngày càng tăng do hội nhập kinh tế
sâu hơn bao gồm hiệp định tự do thương mại
mới. Trong khi đó, các đơn vị trong nước vẫn
bị hạn chế về khả năng cung cấp các dịch vụ
chất lượng và hiệu quả cho các cơ quan trực
thuộc và mạng lưới khách hàng.
Chính vì thế, trong bối cảnh mới và đầy thách
thức này cho thấy cần phải có sự hỗ trợ mạnh
mẽ từ các đối tác trong nước trong việc cập
nhật khuôn khổ chính sách/ chiến lược và tạo
ra các sáng kiến nhằm thúc đẩy việc làm bền
vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và tạo điều kiện thuận lợi chuyển dịch sang
khu vực chính thức thông qua các chuỗi giá
trị bền vững.

Liên Minh HTX Việt Nam (VCA) và Bộ Lao ộng,
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MỤC TIÊU DỰ ÁN
• Xây dựng năng lực cho các đối tác trong nước trong việc thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc
chuyển dịch sang chính thức trong chuỗi giá trị chủ chốt;

• Giảm nghèo thông qua việc tạo nhiều cơ hội việc làm bền vững, tăng thu nhập và cải thiện
đời sống cho người dân địa phương, đặc biệt là những nhóm người dễ bị tổn thương;

• Góp phần vào sửa đổi khung chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch
sang chính thức;

• Thúc đẩy bình đẳng giới.

KẾT QUẢ ĐẦU RA
• Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các đối tác trong nước, đặc biệt là Liên

minh HTX Việt Nam về vấn đề phi chính thức nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi
chuyển dịch sang chính thức trong chuỗi giá trị chủ chốt;

• Các đối tác trong nước và các đơn vị đào tạo nghề sử dụng các gói công cụ đào tạo của ILO

bao gồm đào tạo giảng viên cao cấp và các khóa tập huấn cho giảng viên nhằm hỗ trợ chính
thức hóa phi chính thức;

• Các đối tác trong nước rút ra bài học kinh nghiệm từ những bước đầu ứng dụng các công

cụ ILO trong việc hỗ trợ chuyển dịch sang khu vực chính thức và chủ động tiến hành sửa đổi
khung chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển dịch của các đơn vị kinh
tế không chính thức sang chính thức.
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