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Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu 
quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách 

dựa trên bằng chứng khoa học (Dự án NIRF/Canada)

Các đối tác
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) – Viện 
Khoa học Lao động và Xã hội (VKH-LĐ&XH)
Tổng cục Thống kê (TCTK) 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(PTMVCNVN); 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); 

Đối tượng hưởng lợi
Các cơ quan sản xuất và sử dụng dữ liệu: VKH-LĐ&XH, 
TCTK 
Các tổ chức xã hội: PTMVCNVN, TLĐLĐVN
Các nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách lao động 

Nhà tài trợ
Chính phủ Canada 
Địa bàn Dự án
Dự án tập trung vào các cơ quan trung ương và dự kiến thí 
điểm tại các tỉnh thành có mật độ công nghiệp hóa cao tại 
Việt Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đồng Nai. 
Thời gian thực hiện Dự án
Từ tháng 3/2017 - tháng 3/2019

Sau 30 năm Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã đạt 
được những tiến bộ đáng kể, giúp hàng triệu người 
thoát khỏi đói nghèo. Công cuộc công nghiệp hóa và 
những chiến lược phát triển mới của Việt Nam là nền 
tảng giúp đất nước tiếp tục thành công trong thực 
hiện chính sách hội nhập quốc tế, đặt ra nhu cầu 
điều chỉnh không chỉ những chính sách về kinh tế và 
thương mại, mà cả những chính sách xã hội và lao 
động nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững và toàn 
diện, đảm bảo công bằng xã hội ở cấp độ toàn cầu 
và cấp quốc gia.
Để chính phủ và các đối tác xã hội xây dựng và thực 
hiện các chính sách về khung khổ quan hệ lao động 
mới, cần cải thiện và tăng cường các dữ liệu về 
quan hệ lao động, cho phép các đối tác ba bên 
hoạch định chính sách và đối thoại dựa trên bằng 
chứng khoa học. Tuy nhiên, dữ liệu quan hệ lao 
động của Việt Nam còn nhiều điểm bất cập, như 
thông tin và dữ liệu còn thiếu, chưa có chất lượng 
và thiếu tính đồng bộ giữa những dữ liệu hiện có, 
hay sự điều phối giữa các cơ quan sản xuất dữ liệu 
quan hệ lao động tại Việt Nam còn hạn chế. Đồng 
thời, chính phủ cũng như những đơn vị thu thập và 
xử lý thông tin còn hạn chế về năng lực chuyên môn 
trong việc thu thập, quản lý dữ liệu, chia sẻ - phổ 
biến cũng như phân tích dữ liệu. Để hỗ trợ giải 
quyết những thách thức này, Dự án được thiết kế 
nhằm  hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ lao 
động (QHLĐ) quốc gia bền vững, phục vụ cho quá 
trình hoạch định chính sách và đối thoại dựa trên cơ 
sở các bằng chứng khoa học. 

Văn phòng ILO tại Việt Nam



Mục tiêu tổng thể của Dự án là giúp Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác xã hội đưa ra các quyết 
định chính sách dựa trên bằng chứng và thông tin tốt hơn thông qua cải thiện quá trình thu thập, phân 
tích và phổ biến dữ liệu QHLĐ.
Mục tiêu trung hạn của Dự án là:
• Hệ thống dữ liệu quan hệ lao động đáp ứng  giới  được tăng cường để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu 
của quốc gia và thu thập dữ liệu bổ sung liên quan đến các nghĩa vụ trong Tuyên bố của ILO về Các 
Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động;
• Năng lực của Việt Nam được tăng cường để xây dựng và thực thi chính sách quan hệ lao động và đối 
thoại xã hội dựa trên bằng chứng khoa học.
Mục tiêu ngắn hạn của Dự án bao gồm:
• Hệ thống dữ liệu về QHLĐ được rà soát, các lỗ hổng được xác định và các văn bản hướng dẫn xây 
dựng hệ thống dữ liệu quan hệ lao động được Chính phủ thông qua;
• Cơ chế thu thập số liệu về QHLĐ được chuẩn hóa và phù hợp với bối cảnh địa phương và các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế;
• Các nhà hoạch định chính sách và thực hiện chính sách được nâng cao năng lực phân tích và sử dụng 
dữ liệu QHLĐ phục vụ cho quá trình hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; 
• Năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong nước và các nhà hoạch định chính sách được tăng 
cường về đo lường tác động sử dụng dữ liệu về quan hệ lao động.
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Thông tin liên hệ
Bà Vũ Kim Huế 
Điều phối viên Quốc gia
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Hỗ trợ xây dựng năng lực cải thiện cơ sở dữ liệu 
quan hệ lao động quốc gia cho việc hoạch định chính sách 

dựa trên bằng chứng khoa học (Dự án NIRF/Canada)

Các kết quả/hoạt động chính của Dự án
• Nghiên cứu về tình hình dữ liệu QHLĐ hiện nay và đề xuất cải thiện dữ liệu quan hệ lao động, đồng thời 
xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu QHLĐ và thí điểm Hướng dẫn thu thập số liệu 
QHLĐ;
• Hỗ trợ xây dựng dự thảo báo cáo QHLĐ thường niên dựa trên số liệu sẵn có theo hướng dẫn của Bộ 
LĐTB&XH và các đối tác xã hội; đồng thời xúc tiến thảo luận và thông qua báo cáo quan hệ lao động 
thường niên; 
• Hỗ trợ các đối tác ba bên thảo luận về các ưu tiên chính sách dựa trên sử dụng các kết quả nghiên cứu 
dựa trên bằng chứng;
• Nâng cao năng lực cho các nhà nghiên cứu trong nước và các nhà hoạch định chính sách về các kỹ 
năng nghiên cứu, đo lường tác động của QHLĐ để xây dựng chính sách QHLĐ;
• Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về lao động và quan hệ lao động của Chính phủ, cộng đồng nghiên 
cứu cũng như tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động.
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