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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

 

ASXH An sinh xã hội 

ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động 

DN Doanh nghiệp 

DNNN Doanh nghiệp nhà nước 

DNTN Doanh nghiệp tư nhân 

DVVL Dịch vụ việc làm 

FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

GDP Tổng sản phẩm trong nước 

NLĐ Người lao động 

SXKD Sản xuất kinh doanh 

TCTK Tổng cục thống kê 

TTLĐ Thị trường lao động 

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  
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1. Mở đầu 

1.1. Đặt vấn đề 

Kể từ đầu năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh đã khởi sắc, nền kinh tế 

đang phục hồi với những chỉ số kinh tế vĩ mô hết sức ấn tượng. Theo Tổng cục 

Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,42%, gần đạt mức 6,98% cùng kỳ của 

năm 2019 (trước đại dịch); lạm phát được kiềm chế (CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ 

năm trước; lạm phát cơ bản tăng 1,25%); tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ 

tuổi lao động là 2,39%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 ước 

đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 20211. Dự báo cả năm 2022 

tăng trưởng GDP có thể đạt 8%. 

Tuy nhiên, sự phục hồi của thị trường lao động Việt Nam trong những tháng 

đầu năm 2022 vẫn còn chậm, trong khi đó lại xuất hiện những vấn đề mới về đảm 

bảo cung ứng lao động, những khó khăn của người lao động do những ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19. Các DN phải đối mặt với nhiều vấn đề trong quan hệ lao 

động, tăng chi phí tiền lương... Yêu cầu của người lao động về điều kiện làm việc 

tốt hơn, bao gồm cả tăng lương dẫn đến nguy cơ tranh chấp lao động tại nơi làm 

việc. Tháng 4/2022, Hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất với Chính phủ phương 

án tăng 6% lương tối thiểu vùng cho người lao động tại doanh nghiệp từ 01/7/2022 

đến hết 31/12/2023 đã gây ra những ý kiến khác nhau.  

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu này là tìm hiểu sâu hơn về thực trạng, thách 

thức mà các DN đang phải đối mặt liên quan đến tình hình lao động và việc làm để 

từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách của VCCI với Chính phủ nhằm hỗ trợ DN 

giảm thiểu tác động tiêu cực từ COVID - 19 và thích ứng tốt hơn và nhanh hơn với 

quy phạm pháp luật lao động mới. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã thu 

thập những bằng chứng cập nhật nhất về tình hình lao động, việc làm tại các các 

DN; những khó khăn và vấn đề đặt ra về lao động việc làm đối với sự phụ hồi và 

phát triển của DN; những giải pháp mà DN đang áp dụng, định hướng sắp tới và 

kiến nghị với Chính phủ để tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp phục hồi nhanh 

và phát triển bền vững. 

1.2. Giới thiệu về cuộc khảo sát: nội dung, quy mô mẫu, phương pháp, 

thời gian tiến hành 

                                                
1 https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/06/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-ii-va-6-
thang-dau-nam-2022/ 
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Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến. Phiếu khảo sát đã được gửi đến 

khoảng 2000 DN bao gồm các DN có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI), DN nhà 

nước (DNNN) và DN tư nhân (DNTN) thuộc các ngành khác nhau ở cả 3 miền Bắc, 

miền Nam và miền Trung bằng bảng hỏi giấy và / hoặc bản điện tử. Tuy nhiên, kết 

quả chỉ nhận được phiếu trả lời của 145 doanh nghiệp trên địa bàn 17 tỉnh/thành 

phố, trong đó chủ yếu tập trung ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 

(8 tỉnh/thành với 119 DN). Cụ thể như sau: 

1. Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 119 DN, trong đó Thanh Hóa (2), 

Nghệ An (59), Hà Tĩnh (11) và Quản Trị (3), Đà Nẵng (11), Quảng Nam (2), Quảng 

Ngãi (1) và Bình Định (30); 

2. Đồng bằng sông Cửu long có 19 DN trong đó: Trà Vinh (1), An Giang (2), 

Cần Thơ (12), Vĩnh Long (1), Tiền Giang (2), Hậu Giang (1). 

3. Các vùng còn lại có 7 DN, trong đó Gia lai (1), Hà Nội (3) và Hải Phòng (3). 
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2. Tóm tắt 

2.1. Phục hồi và phát triển sản xuất 

- Về tổng thể, các DN đã dần phục hồi và tiếp tục tục phát triển khả quan 

trong phần còn lại của năm 2022, song bức tranh phục hồi vẫn xem lẫn các màu 

sáng và màu tối. Sản xuất kinh doanh phục hồi không điều giữa các ngành, cũng 

như giữa các DN trong cùng một ngành. Bên cạnh một số DN phục hồi và tăng 

trưởng nhanh, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể DN chỉ giữ được mức ổn định như cùng kỳ 

năm 2021 và năm 2019 (trước đại dịch), thậm chí một bộ phận doanh nghiệp cho 

biết đã thu hẹp quy mô sản xuất so với năm 2021 và 2019.  

- Các DN ngành dịch vụ và nông nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh hơn 

các DN ngành công nghiệp. Các DNNN phục hồi và phát triển khả quan hơn các 

DN FDI và DNTN. Các DN lớn trên 5000 lao động phục hồi và phát triển khả quan 

hơn các DN có quy mô lao động nhỏ hơn do có những lợi thế về tiềm lực con người 

và tài chính, năng lực sản xuất, quan hệ bạn hàng và thị trường xuất khẩu, tiếp cận 

các chuỗi cung ứng, . . . 

- Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào không còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến kết quả SXKD của DN, chứng tỏ các chuỗi cung ứng cơ bản đã được phục hồi. 

- Đa số DN cho rằng các yếu tố SXKD đã ổn định như trước đại dịch (năm 

2019). Tuy nhiên, cạnh tranh đã tăng lên, yêu cầu đổi mới công nghệ cao hơn, trong 

khi một số điều kiện kinh doanh cũng đang trở nên khó khăn hơn như tiếp cận thị 

trường, tiếp cận các nguồn lực và tuyển dụng lao động. Trong đó đáng lưu ý là có 

những điểm khác biệt rõ ràng về các yếu tố này giữa các DN trong nước và DN FDI. 

Điều này cho thấy đang có các vấn đề khác nhau mà các DN khác nhau đang phải 

đối mặt, có các ưu tiên khác nhau giữa các nhóm DN, đòi hỏi Chính phủ phải có 

những chính sách phù hợp với từng nhóm DN khác nhau. 

2.2. Tình hình sử dụng lao động tại DN 

- Nhìn chung số lao động làm việc trong các DN vào cuối tháng 6 năm 2022 

đã tăng lên trên 10% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tình hình khôi phục 

và mở rộng sản xuất. Dự kiến tổng số lao động của DN đến cuối năm 2022 so với 

cuối năm 2019 cũng sẽ tăng mạnh với 40% DN dự kiến tăng lao động. Tỷ lệ DN 

tăng lao động cao nhất là trong ngành nông nghiệp, trong các DN FDI, DNNN và 

các DN lớn trên 5000 lao động. Số giờ làm việc bình quân/tuần của người lao động 

tăng hơn so với thời điểm cuối năm 2021, song mức tăng không lớn. Số giờ làm 

việc tăng lên nhiều nhất trong nhóm các DN FDI. Tiền lương bình quân tháng 6 

năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 nhìn chung đã được cải thiện đáng kể và đạt 
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gần 7,2 triệu đồng. Tuy nhiên, yêu cầu thực hiện tăng tiền lương tối thiểu từ 

01/7/2022, trong khi các DN phải ưu tiên “Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút 

lao động” hoặc là “Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho người lao động để giữ 

chân lao động” đang làm cho nhiều DN gặp khó khăn. 

- Việc tuyển dụng lao động tại các DN được thực hiện qua nhiều kênh khác 

nhau, song phổ biến nhất là “DN tự tuyển dụng”, tiếp theo là “Người lao động 

trong DN giới thiệu”, còn các kênh tuyển dụng khác tỷ lệ DN áp dụng rất thấp. Vai 

trò của các trung tâm DVVL công và các công ty giới thiệu việc làm tư nhân trong 

cung ứng lao động cho DN rất thấp. Hơn 1/3 số DN gặp khó khăn trong tuyển dụng 

lao động, trong đó khó nhất là tuyển dụng lao động trình độ cao và lao động phổ 

thông, các DN lớn và các DN FDI gặp khó khăn nhiều hơn các DN khác. 

- Biến động lớn về tình hình sử dụng lao động, khó khăn trong tuyển dụng lao 

động và cạnh tranh lớn trong thu hút lao động phổ thông và lao động trình độ cao 

đặt ra nhiều thách thức cho TTLĐ, cả về điều chỉnh chính sách LĐVL và ASXH, cả 

về đào tạo và đào tạo lại lao động và cả về hoạt động DVVL kết nối cung cầu lao 

động.   

- Vai trò của công đoàn và người lao động được các DN đánh giá tích cực tại 

các DN có tổ chức công đoàn, song nhiều DN vừa và nhỏ lại chưa có tổ chức công 

đoàn. Không nhiều DN gặp nhiều khó khăn trong triển các quy định của Bộ luật Lao 

động 2019 và nhìn chung, quan hệ lao động được đánh giá là khá tốt tại các DN. 

Tuy nhiên, một số DN FDI nhận thấy cần quan tâm nhiều hơn vấn đề “Tăng cường 

đối thoại xã hội và cải thiện quan hệ lao động” trong bối cảnh khó khăn tuyển dụng 

và tăng cường giữ chân người lao động.   

2.3. Các gói hỗ trợ của chính phủ   

- So với kết quả khảo sát tương tự được thực hiện năm 20212, mức độ tiếp cận 

của các DN với các gói hỗ trợ của Chính phủ về thuế, tín dụng và ASXH đều tăng 

lên hơn 2 lần. Đây là kết quả của hàng loạt các biện pháp tích cực mà Chính phủ, 

các bộ/ngành và địa phương đã thực hiện. Mặc dù vậy, với các DN tiếp cận được, sự 

hỗ hỗ này nói chung mới đáp ứng được một phần yêu cầu của DN và do đó tác động 

vẫn chưa như mong muốn của họ. 

2.4. Kinh nghiệm và những vấn đề hiện nay 

- Một số biện pháp đối phó với đại dịch Covid-19 để duy trì sản xuất trong 

năm 2020 và 2021 đến nay vẫn được nhiều DN vẫn tiếp tục áp dụng trong điều kiện 

bình thường mới như: Tăng cường các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động; Bố trí 

                                                

2 VCCI, 2021, Báo cáo kết quả khảo sát DN về những ảnh hưởng của dịch CVID-19 đến các vấn đề lao động việc làm 

tại DN 
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thời gian làm việc linh hoạt; Xây dựng, thực hiện và cập nhật thường xuyên kế 

hoạch kinh doanh liên tục; Áp dụng các biện pháp phòng dịch. 

- Mặc dù sản xuất đã được phục hồi, một số DN đã lấy lại được đà tăng 

trưởng, song nhiều DN đang đối mặt với nhiều khó khăn như: tăng chi phí lao 

động/tiền lương, kể cả thực hiện chính sách tăng tiền lương tối thiểu từ 01/7/2022; 

Đảm bảo thị trường xuất khẩu; Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số; Đảm bảo khả 

năng cạnh tranh và Giữ được lao động làm việc cho DN. 

2.5. Định hướng ưu tiên về SXKD đến cuối năm 2022 và năm 2023 

- Về sản xuất kinh doanh, “Mở rộng SXKD” là ưu tiên lớn nhất của các DN 

nhằm tận dụng các cơ hội thị trường mở rộng sau đại dịch, cũng như những biến 

động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các DN nông nghiệp và DN dịch vụ. 

- Những định hướng ưu tiên về lao động việc làm được nhiều DN quan tâm 

nhất là “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” và “Đảm bảo tiền 

lương cạnh tranh để thu hút lao động”. Các ưu tiên khác như “Tăng phúc lợi, điều 

kiện làm việc cho người lao động để giữ chân lao động” và “Tăng cường tuyển dụng 

nhân sự chất lượng cao” cũng được nhiều DN đề cập. 

2.6. Kiến nghị của DN đối với Chính phủ  

Những hỗ trợ của Nhà nước được nhiều DN nêu lên nhất là “Hỗ trợ thuế 

(giảm thế, nộp chậm thuế)”,  “Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ” và “Hỗ 

trợ về an sinh xã hội cho người lao động”. Ngoài ra, một số chính sách khác cũng 

được nhiều DN nêu lên là “Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động”, “Hỗ trợ đào 

tạo/đào tạo lại cho người lao động” và “Cải thiện dịch vụ việc làm”. 

2.7. Một số khuyến nghị chính sách của VCCI đối với Chính phủ 

1. Sau 2 năm vật lộn với Covid-19, nguồn lực và sức chịu đựng của các DN 

và người lao động đã bị cạn kiệt, cả DN và người lao động đều dễ bị tổn thương hơn 

bao giờ hết trước các cú xốc từ bên ngoài, do đó Chính phủ cần tạo bệ đỡ cho các 

DN ổn định sản xuất và qua đó là ổn định việc làm cho người lao động. Trước hết là 

ổn định kinh tế vĩ mô, có các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương 

mại tìm kiếm khai thác các thị trường mới, đơn hàng mới.  

2. Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ về 

thuế, về tài chính/tín dụng, các gói hỗ trợ ASXH cho người lao động, trong đó ưu 

tiên cho các DN vừa và nhỏ. Trước mắt, đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. 

Chính phủ tăng cường các chương trình hỗ trợ các DN trong nước, đặc biệt là các 

DN vừa và nhỏ đẩy nhanh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng lực quản trị 
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của DN nhằm tăng năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tham gia 

sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.  

3. Việc các DN FDI tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng lao động phổ thông, trong 

khi tình hình canh tranh thu hút lao động phổ thông ngày càng gay gắt đặt ra yêu 

cầu phải nhanh chóng thay đổi chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng 

chọn lọc các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, đăc biệt là có hướng dẫn và giám sát 

các địa phương trong xúc tiến đầu tư và phê duyệt các dự án FDI. 

4. Trong bối cảnh sản xuất không ổn định, để hỗ trợ DN giữ chân được lao 

động, Chính phủ cần tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ DN ổn định quỹ tiền lương, 

đóng BHXH cho người lao động, cũng như tăng cường hỗ trợ về an sinh xã hội cho 

người lao động, đẩy nhanh các chương trình xây dựng nhà ở cho người lao động, 

xây dựng các khu nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, triển khai nhanh 

các dự án nhà ở xã hội. 

5. Do biến động về sản xuất và khó khăn về tìm kiếm đơn hàng, nhiều DN có 

xu hướng tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động ngắn hạn. Trong bối cảnh đó các chính 

sách thị trường lao động cần được điều chỉnh phù hợp hơn, đặc biệt là triển khai có 

hiệu quả các chương trình đào tạo/đào tạo lại cho người lao động, cải thiện hiệu quả 

dịch vụ việc làm theo hướng “dịch vụ một cửa”, tăng cường vai trò của DVVL công 

trong việc hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm, cũng như giúp các 

DN tuyển dụng kịp thời số lượng lao động cần thiết. Cần có cơ chế linh hoạt để kích 

hoạt các chương trình việc làm công để thu hút người lao động bị mất việc tạm thời. 

6. Những thay đổi trên TTLĐ đòi hỏi các nhà quản lý phân tích các mối quan 

hệ giữa tính an ninh và tính linh hoạt trên TTLĐ, tính đến những rủi ro xã hội xuất 

hiện trong các quá trình chuyển dịch lao động, đảm bảo các chuyển dịch theo xu 

hướng tích cực với sự phối hợp tốt của các chủ thể trên TTLĐ. Hơn nữa ngày nay, 

dữ liệu đã trở thành trung tâm của việc ra quyết định nên các quy trình lưu trữ và 

xử lý dữ liệu về TTLĐ cần phải được nâng cấp (để tận dụng lợi thế về tính sẵn có 

của thông tin theo thời gian thực) giúp cho DN nhanh chóng tìm và tuyển dụng 

được những ứng viên phù hợp cũng như giúp người lao động tìm được việc làm 

phù hợp nhanh nhất, do đó Chính phủ cần ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở 

hạ tầng TTLĐ đa dạng, linh hoạt và có hiệu quả hơn. 

7. Tình hình hiện nay đòi hỏi Chính phủ cần tăng cường chính sách và 

chương trình bảo vệ thu nhập đối với các nhóm lao động yếu thế. Cần thực hiện các 

chương trình bảo vệ thu nhập đáp ứng tốt hơn với các tình huống thay đổi của dịch 

bệnh, cũng như những biến động khó lường của sản xuất kinh doanh; tăng cường 
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ASXH cho những người lao động dễ bị tổn thương nhất như lao động thời vụ, lao 

động di cư, lao động có hợp đồng lao động ngắn hạn, lao động phi chính thức. 

8. Triển khai có hiệu quả Bộ luật Lao động 2019, tăng cường tổng kết thực 

tiễn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ cơ sở, người sử dụng lao động và người lao 

động, hỗ trợ có hiệu quả việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại các DN 

bao gồm đối thoại xã hội tại nơi làm việc, giải quyết tranh chấp lao động, thương 

lượng và ký kết các thỏa ước lao động tập thể ngành, nhóm DN và DN. 

 

3. Kết quả khảo sát3 

3.1. Đặc điểm các doanh nghiệp được khảo sát 

Trong 145 DN đã gửi phản hồi có 17 DNNN (chiếm 11,72%), 109 DNTN 

(chiếm 75,17%) và 19 DN FDI (chiếm 13.1%). Chia theo nhóm ngành, có 46 DN 

ngành nông nghiệp (chiếm 31,72%), 53 DN ngành công nghiệp (chiếm 36,55%) và 

46 DN ngành dịch vụ (chiếm 31,72%) (Hình 1). 

Hình 1. DN được khảo sát chia theo hình thức sở hữu và nhóm ngành (%) 

 

Hình 2 cho thấy tỷ trọng DN được khảo sát phân bố giữa các nhóm DN theo 

quy mô lao động (nhỏ, vừa và lớn). Trừ số lượng DN cực lớn (trên 5.000 lao động) 

chỉ có 3 DN (chiếm 2.07%), còn lại mẫu khảo sát được phân bố khá đều giữa các 

nhóm DN theo các quy mô lao động khác nhau. 

                                                
3 Tất cả các bảng và hình trong báo cáo này đều được tính toán từ số liệu của 145 DN trong cuộc khảo sát này  
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Hình 2. DN được khảo sát chia theo quy mô lao động (%) 

 

3.2. Tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. 

Trừ kim ngạch xuất khẩu có tỷ lệ DN không thay đổi so với 6 tháng cuối năm 

2021 khá cao (38,62%), các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận đều có sự tăng trưởng 

cao so với 6 tháng cuối năm 2021. Hơn 61% số DN đã có sự tăng trưởng về doanh 

thu so với dưới 22% giảm doanh thu, hơn 35% số DN tăng kim ngạch xuất khẩu so 

với khoảng 15% giảm xuất khẩu và gần 52% tăng lợi nhuận so với khoảng 22% 

giảm lợi nhuận. Trong đó, nhóm ngành dịch vụ ghi nhận tỷ lệ DN tăng trưởng cao 

nhất cả về doanh thu và lợi nhuận; ngành Nông nghiệp có tỷ lệ DN tăng trưởng về 

xuất khẩu và lợi nhuận cao hơn các ngành công nghiệp và dịch vụ (bảng 1).  

Bảng 1. Tỷ lệ DN chia theo ngành và mức độ thay đổi kết quả SXKD 6 tháng 

đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 (%) 

 

Doanh thu Kim ngạch xuất khẩu Lợi nhuận trước thuế 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Tăng trên 50% 0.00 7.55 10.87 6.21 2.17 1.89 6.52 3.45 4.35 3.77 4.35 4.14 

Tăng 20%-50% 19.57 15.09 19.57 17.93 10.87 9.43 15.22 11.72 10.87 13.21 17.39 13.79 

Tăng dưới 20% 36.96 35.85 39.13 37.24 28.26 20.75 13.04 20.69 39.13 33.96 28.26 33.79 

Không thay đổi 10.87 7.55 10.87 9.66 28.26 39.62 47.83 38.62 13.04 15.09 21.74 16.55 

Giảm dưới 20% 15.22 22.64 8.70 15.86 10.87 13.21 4.35 9.66 15.22 20.75 15.22 17.24 

Giảm từ 20-50% 6.52 0.00 2.17 2.76 6.52 1.89 4.35 4.14 6.52 1.89 4.35 4.14 

Giảm trên 50% 2.17 0.00 0.00 0.69 4.35 1.89 0.00 2.07 2.17 0.00 0.00 0.69 

Không trả lời 8.70 11.32 8.70 9.66 8.70 11.32 8.70 9.66 8.70 11.32 8.70 9.66 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Kết quả SXKD cũng có những khác biệt nhất định giữa các nhóm DN khi xét 

theo các tiêu chí phân nhóm khác. Tỷ lệ DNNN phục hồi và tăng trưởng cao hơn 

các DN FDI và DNTN. Các DN lớn trên 5000 lao động phục hồi và tăng trưởng khả 

quan hơn các DN có quy mô lao động nhỏ hơn (bảng 2 và bảng 3). 

Bảng 2. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và mức độ thay đổi kết quả SXKD 

6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 (%) 

 DN Nhà nước DN Tư nhân DN FDI Total 

Doanh thu     

Tăng 52.94 32.11 42.11 35.86 

Không đổi 41.18 42.20 15.79 38.62 

Giảm 0.00 17.43 21.05 15.86 

Kim ngạch xuất khẩu     

Tăng 52.94 32.11 42.11 35.86 

Không đổi 41.18 42.20 15.79 38.62 

Giảm 0.00 17.43 21.05 15.86 

Lợi nhuận trước thuế     

Tăng 76.47 49.54 42.11 51.72 

Không đổi 5.88 19.27 10.53 16.55 

Giảm 11.76 22.94 26.32 22.07 

 

Bảng 3  Tỷ lệ DN giảm doanh thu, giảm xuất khẩu và giảm lợi nhuận theo quy 

mô lao động (%) 

 

Giảm doanh thu Giảm xuất khẩu Giảm lợi nhuận trước 

thuế 

< 50 người 13.05 8.7 13.05 

Từ 50 - 100 20.84 20.83 25.0 

Từ 100 - 200 15.15 3.03 27.27 

Từ 200 - 500 28.14 25.01 28.14 

Từ 500 - 5.000 20.0 23.3 16.67 

5.000 - 10.000 0 0 0 

 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy nhập khẩu nguyên liệu đầu vào không còn là 

yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả SXKD của DN, chứng tỏ các chuỗi cung 

ứng đã được phục hồi. 
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Như vậy, bức tranh chung về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 đã tốt lên 

khá nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, bên cạnh những DN phục hồi mạnh 

mẽ, vẫn còn một bộ phận DN đang gặp khó khăn, thể hiện trên cả 3 chỉ tiêu (giảm 

doanh thu, giảm kim ngạch xuất khẩu và lợi nhuận). Điều này cho thấy, SXKD đã 

có sự phục hồi, song không đồng điều giữa các DN khác nhau, trong cùng một 

ngành hoặc trong các ngành khác nhau.  

Dự kiến kết quả SXKD cả năm 2022 so với cả năm 2019 

So sánh với trước đại dịch Covid-19 (năm 2019), kết quả SXKD cả năm 2022 

dự kiến sẽ được cải thiện hơn (bảng 4). Cụ thể: gần 47% số DN sẽ tăng doanh thu, 

31,72% số DN sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu và 42,76% số DN sẽ tăng lợi nhuận 

trong năm 2022, trong khi tỷ lệ DN sẽ giảm sẽ giảm doanh thu, giảm xuất khẩu và 

giảm lợi nhuận tương ứng là 26,36%, 22,76% và 29,66%. Đặc biệt, có hơn 20% số 

DN sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận trên 20% so với năm 2019. 

Bảng 4. Tỷ lệ DN chia theo ngành và dự kiến mức độ thay đổi kết quả SXKD cả 

năm 2022 so với cả năm 2019 (%) 

 

Doanh thu Kim ngạch xuất khẩu Lợi nhuận trước thuế 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Tăng trên 

50% 6.52 5.66 4.35 5.52 2.17 1.89 2.17 2.07 4.35 3.77 0.00 2.76 

Tăng 20% - 

50% 19.57 13.21 19.57 17.24 13.04 13.21 13.04 13.10 19.57 13.21 21.74 17.93 

Tăng dưới 

20% 28.26 26.42 17.39 24.14 28.26 13.21 8.70 16.55 23.91 28.30 13.04 22.07 

Không 

thay đổi 13.04 20.75 15.22 16.55 21.74 39.62 45.65 35.86 15.22 16.98 21.74 17.93 

Giảm dưới 

20% 10.87 16.98 26.09 17.93 8.70 13.21 10.87 11.03 13.04 18.87 26.09 19.31 

Giảm từ 20 

- 50% 10.87 5.66 8.70 8.28 13.04 7.55 8.70 9.66 10.87 7.55 8.70 8.97 

Giảm trên 

50% 2.17 0.00 0.00 0.69 4.35 0.00 2.17 2.07 4.35 0.00 0.00 1.38 

Không trả 

lời 8.70 11.32 8.70 9.66 8.70 11.32 8.70 9.66 8.70 11.32 8.70 9.66 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Nhìn chung, các DN có cái nhìn lạc quan về kết quả SXKD năm 2022. Tuy 

nhiên, tình hình phục hồi SXKD năm 2022 vẫn là bức tranh phản ánh 2 màu sáng 

tối đan xen, trong đó mảng màu sáng nhiều hơn. Dự báo này cũng được thấy rõ và 

khá tương đồng trong cả các DN nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, trong cả các 

DNNN, DNTN và DN FDI, cũng như cả trong các DN lớn vừa và nhỏ. 
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Các yếu tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay đã thay đổi như 

thế nào so với năm 2019. 

Đa số DN cho rằng các yếu tố SXKD đã ổn định như trước khi đại dịch 

Covid-19 xẩy ra (năm 2019) với tỷ lệ DN đánh giá mức độ ổn định như năm 2019 

dao động từ khoảng 42,1% với “cạnh tranh thị trường trong nước” đến 64,83% với 

“nhân sự chất lượng cao” (bàng 5). 

Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể DN cho biết cạnh tranh đã tăng lên, yêu cầu đổi 

mới công nghệ cao hơn, trong khi một số điều kiện kinh doanh cũng đang trở nên 

khó khăn hơn, cụ thể như sau: 

- Một số yếu tố SXKD được cho là tăng lên như: yêu cầu “chất lượng sản 

phẩm” với 39,31% số DN, cạnh tranh thị trường trong nước với 37,93% số DN, 

“Ứng dụng công nghệ mới vào SXKD” với 32,4% số DN, “Cạnh tranh thị trường 

nước ngoài” với 28,28% số DN; 

- Một số yếu tố SXKD khác liên quan đến thị trường, đối tác nước ngoài và 

tiếp cận nguồn vốn đang trở nên khó khăn hơn với nhiều DN, cụ thể: yếu tố “Đối 

tác nhập khẩu” có 22,07% số DN cho là giảm xuống, còn với “Thị trường, đối tác 

nước ngoài” và “Cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới” tỷ lệ đánh giá giảm xuống tương 

ứng là 24,83% và 23,45%.  

Bảng 5. Tỷ lệ DN chia theo mức độ thay đổi của các yếu tố sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp hiện nay so với năm 2019 (%) 

 Ổn định Tăng lên Giảm xuống 

Tổng vốn đầu tư 55.17 22.76 12.41 

Đối tác nhập khẩu 53.10 15.17 22.07 

Nhân sự chất lượng cao 64.83 15.17 10.34 

Ứng dụng công nghệ mới vào SXKD 52.41 32.41 5.52 

Chất lượng sản phẩm 49.66 39.31 1.38 

Thị trường, đối tác nước ngoài 46.90 18.62 24.83 

Cạnh tranh thị trường trong nước 42.07 37.93 10.34 

Cạnh tranh thị trường nước ngoài 44.83 28.28 17.24 

Cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới 53.10 13.79 23.45 

Tuy nhiên, đánh giá về mức độ biến động của các yếu tố SXKD lại có sự 

khác biệt rất lớn giữa các nhóm DN theo các hình thức sở hữu khác nhau, thậm chí 

là trái ngược nhau, ví dụ (bảng 6): 
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-  Ứng dụng công nghệ mới vào SXKD: các DNNN chủ yếu cho là ổn định 

như năm 2019; các DNTN có 22% số DN cho là tăng lên, nhưng cũng có 15,6% 

cho là giảm xuống; còn với nhóm các DN FDI thì có 36,84% cho là tăng lên và 

không có DN nào cho là giảm xuống cả. 

- Chất lượng sản phẩm: Tất cả các nhóm DN đều cho là yêu cầu chất lượng 

sản phẩm không giảm xuống, song các DNNN chủ yếu cho là ổn định như năm 

2019, trong khi đó một tỷ lệ cao các DNTN và DN FDI cho là tăng lên. 

- Cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới: Trong khi một tỷ lệ đáng kể các DN trong 

nước, cả DNNN và DNTN cho là cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới giảm đi, một tỷ lệ 

cao các DN FDI cho là cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới tăng lên. 

Bảng 6. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và mức độ thay đổi của một số yếu 

tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay so với năm 2019 (%) 

 Ổn định Tăng lên Giảm xuống 

1. Ứng dụng công nghệ mới vào SXKD 52.41 32.41 5.52 

DNNN 76.47 11.76 5.88 

DNTN 54.13 22.02 15.60 

DNFDI 42.11 36.84 0 

2. Chất lượng sản phẩm 49.66 39.31 1.38 

DNNN 76.47 17.65 0 

DNTN 46.79 43.12 1.83 

DNFDI 42.11 36.84 0 

3. Cơ hội tiếp cận nguồn vốn mới 53.10 13.79 23.45 

DNNN 64.71 5.88 23.53 

DNTN 53.21 11.93 26.61 

DNFDI 42.11 31.58 5.26 

 

3.3. Tình hình lao động việc làm tại các doanh nghiệp 

Đến cuối tháng 6 năm 2022, khoảng một phần tư số DN có số lao động đang 

làm việc không thay đổi so với cuối tháng 6 năm 2021. Trong khi đó, tỷ lệ DN tăng 

lao động là hơn 33% so với hơn 23% số DN giảm lao động. Số liệu khảo sát cũng 

cho thấy có 19,31% số DN tăng lao động dưới 20% và 12,41% số DN tăng lao động 

từ 20-50%. Trong khi đó, mức độ giảm lao động chủ yếu ở mức dưới 20%. Tỷ lệ 

DN tăng lao động cao nhất là trong ngành nông nghiệp và thấp nhất là trong ngành 

công nghiệp (bảng 7). Có thể thấy mức độ sử dụng lao động thay đổi khá tương 

đồng với mức độ phục hồi của SXKD.  
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Bảng 7. Tỷ lệ DN chia theo ngành và mức độ biến động của lao động làm việc 

tại DN đến cuối tháng 6 năm 2022 so với cuối tháng 6 năm 2021 (%) 

 
Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Total 

     Tăng trên 50% 2.17 3.77 0.00 2.07 

Tăng từ 20%- 50% 6.52 13.21 17.39 12.41 

Tăng dưới 20% 28.26 13.21 17.39 19.31 

Không thay đổi 28.26 24.53 23.91 25.52 

Giảm dưới 20% 13.04 26.42 17.39 19.31 

Giảm từ 20% - 50% 2.17 5.66 0.00 2.76 

Giảm trên 50% 4.35 0.00 0.00 1.38 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nếu quan sát theo hình thức sở hữu, có thể thấy mức độ biến động lao động 

trong các DNNN là ít nhất với tỷ lệ DN có số lượng lao động không thay đổi là 

35,29%, so với 10,53% của nhóm DN FDI. Trong khi đó, các DN FDI có mức độ 

biến động lao động lớn nhất với 42,11% số DN tăng lao động và 21,05% số DN 

giảm lao động (bảng 8).  

Nếu xét theo quy mô lao động, các DN lớn trên 5000 lao động và các DN nhỏ 

dưới 50 lao động chủ yếu là tăng lao động, tương ứng là 66,67% và 34,78% số DN 

(bảng 9). 

Bảng 8. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và mức độ biến động lao động so 

với cuối tháng 6 năm 2021 (%) 

 

DN Nhà nước DN Tư nhân DN FDI Total 

Tăng lên 29.41 33.03 42.11 33.79 

Không thay đổi 35.29 26.61 10.53 25.52 

Giảm xuống 11.76 25.69 21.05 23.45 

 

Bảng 9. Tỷ lệ DN chia theo quy mô lao động và mức độ biến động lao động so 

với cuối tháng 6 năm 2021 (%) 

 

< 50 

người 

Từ 50 - 

100 

Từ 100 

- 200 

Từ 200 

- 500 

Từ 500 

- 5.000 

Từ 5.000 - 

10.000 
Total 

Tăng lên 34.78 37.50 30.30 28.13 36.67 66.67 33.79 

Không thay đổi 43.48 20.83 30.30 12.50 23.33 33.33 25.52 

Giảm xuống 13.04 29.17 21.21 25.00 30.00 0.00 23.45 
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Mức độ biến động lao động lớn của các DN đã phản ánh những đặc điểm 

quan trọng của tình hình SXKD và TTLĐ:  

- Sự phục hồi của SXKD diễn ra không đồng đều giữa các DN, cũng như giữa 

các ngành khác nhau; 

- Biến động lớn về tình hình sử dụng lao động đặt ra nhiều thách thức cho 

TTLĐ, cả về điều chỉnh chính sách LĐVL và ASXH, cả về đào tạo và đào tạo lại 

lao động và cả về hoạt động kết nối cung cầu lao động (DVVL).    

Dự kiến tổng số lao động của DN vào cuối năm 2022 so với cuối năm 2019 

Về dự kiến tổng số lao động của DN đến cuối năm 2022 so với cuối năm 

2019, có 40% DN dự kiến tăng lên, trong đó có 6,21% số DN tăng lao động trên 

50% và 11,03% tăng lao động từ 20-50%. Trong khi đó có 23,45% số DN sẽ giảm 

lao động (chủ yếu giảm dưới 20%), 19,31% số DN không thay đổi số lượng lao 

động và hơn 17% số DN không trả lời (bảng 10). Như vậy là đến cuối năm 2022 dự 

kiến số lượng việc làm sẽ mở rộng hơn so với cuối năm 2019. 

Số liệu khảo sát cũng cho thấy mức độ tăng lao động sẽ diễn ra phổ biến hơn 

và với mức độ cao hơn trong nhóm các DN công nghiệp và dịch vụ. 

Bảng 10. Tỷ lệ DN chia theo ngành và mức độ thay đổi tổng số lao động của DN 

vào cuối năm 2022 so với cuối năm 2019 (%) 

 

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Total 

Tăng trên 50% 6.52 5.66 6.52 6.21 

Tăng từ 20%- 50% 4.35 13.21 15.22 11.03 

Tăng dưới 20% 26.09 20.75 21.74 22.76 

Không thay đổi 13.04 24.53 19.57 19.31 

Giảm dưới 20% 26.09 20.75 13.04 20.00 

Giảm từ 20% - 50% 2.17 1.89 0.00 1.38 

Giảm trên 50% 6.52 0.00 0.00 2.07 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Nếu quan sát theo quy mô lao động của các DN, có thể thấy xu hướng tăng 

lao động rất rõ rệt với nhóm DN có số lao động dưới 50 người và DN lớn có trên 

5.000 lao động, Trong khi đó, biến động lao động (cả tăng và giảm) sẽ diễn ra phổ 

biến ở các DN có quy mô trung bình (từ 50 đến 500 lao động) (bảng 11). 
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Bảng 11. Tỷ lệ DN chia theo quy mô DN và mức độ thay đổi tổng số lao động 

của DN vào cuối năm 2022 so với cuối năm 2019 (%) 

 

< 50 

người 

Từ 50 - 

100 

Từ 100 

- 200 

Từ 200 

- 500 

Từ 500 

- 5.000 

Từ 5.000 

- 10.000 
Total 

Tăng lên 65.2 33.3 36.4 25.0 43.3 66.7 40.0 

Không thay đổi 13.0 25.0 21.2 15.6 20.0 33.3 19.3 

Giảm xuống 13.0 29.2 24.2 25.0 26.7 0.0 23.4 

 

Thời gian làm việc hiện nay so với cuối năm 2021 

Gần một nửa số DN duy trì số giờ làm việc bình quân/tuần của người lao 

động như thời điểm cuối năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ DN tăng số giờ làm việc cao 

hơn gấp đôi (24,8%) so với tỷ lệ DN giảm số giờ làm việc (12,4%). Trong đó, tăng 

cao nhất là trong nhóm các DN nông nghiêp (gần 31%) (bảng 12). Mức độ biến 

động số giờ làm việc bình quân cả tăng và giảm chủ yếu trong khoảng đến 10% thời 

gian (với 13,8% số DN tăng và 6,21% số DN giảm thời gian làm việc).  

Số liệu khảo sát cũng cho thấy việc tăng/giảm thời gian làm việc của lao động 

nữ không có sự khác biệt so với lao động nói chung. 

Bảng 12. Tỷ lệ DN chia theo ngành và mức độ thay đổi số giờ làm việc bình 

quân/tuần của người lao động chung và riêng đối với lao động nữ trong DN 

hiện nay so với cuối năm 2021 (%) 

 

Chung Riêng đối với lao động nữ 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Tăng trên 20% 4.35 5.66 6.52 5.52 0.00 5.66 4.35 3.45 

Tăng 10% - 20% 4.35 7.55 4.35 5.52 6.52 7.55 4.35 6.21 

Tăng dưới 10% 21.74 11.32 8.70 13.79 19.57 9.43 8.70 12.41 

Không thay đổi 41.30 49.06 45.65 45.52 45.65 37.74 47.83 43.45 

Giảm dưới 10% 4.35 5.66 8.70 6.21 4.35 13.21 8.70 8.97 

Giảm từ 10 – 20% 2.17 1.89 0.00 1.38 2.17 7.55 0.00 3.45 

Giảm trên 20% 6.52 5.66 2.17 4.83 6.52 5.66 2.17 4.83 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Số giờ làm việc tăng lên nhiều nhất là trong nhóm các DN FDI với 36,84% số 

DN tăng giờ làm việc so với 5,26% số DN giảm số giờ làm việc. Các DN tư nhân có 

23,85% số DN tăng giờ làm việc, song cũng có đến 14,68% số DN giảm giờ. Trong 
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khi đó, khu vực DNNN có tỷ lệ DN tăng/giảm số giờ làm việc ít nhất, tương ứng là 

17,65% và 5,88% (bảng 13).    

Bảng 13. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và mức độ thay đổi số giờ làm 

việc bình quân/tuần của người lao động hiện nay so với cuối năm 2021(%) 

 

DN Nhà nước DN Tư nhân DN FDI Total 

Tăng lên 17.65 23.85 36.84 24.83 

Không thay đổi 52.94 46.79 31.58 45.52 

Giảm xuống 5.88 14.68 5.26 12.41 

Nếu xét theo quy mô lao động, các DN lớn trên 5.000 lao động có tỷ lệ tăng 

giờ cao nhất (33,33%), còn các nhóm khác tỷ lệ tăng giờ làm việc giao động trong 

khoảng từ 21,21% đến 28,13%. Tuy nhiên, các DN dưới 50 lao động có tỷ lệ DN 

giảm thời gian làm việc thấp nhất (8,7%) (bảng 14).   

Bảng 14. Tỷ lệ DN chia theo quy mô lao động và mức độ thay đổi số giờ làm 

việc bình quân/tuần của người lao động hiện nay so với cuối năm 2021 (%) 

 

< 50 

người 

Từ 50 - 

100 

Từ 100 

- 200 

Từ 200 

- 500 

Từ 500 

- 5.000 

Từ 5.000 

- 10.000 
Total 

Tăng lên 26.09 25.00 21.21 28.13 23.33 33.33 24.83 

Không thay đổi 56.52 45.83 51.52 25.00 50.00 66.67 45.52 

Giảm xuống 8.70 16.67 9.09 12.50 16.67 0.00 12.41 

Tiền lương 

Tiền lương bình quân của người lao động trong các DN tháng 6 năm 2022 là 

gần 7,2 triệu đồng. Trong đó, tiền lương trong các DN công nghiệp và dịch vụ là 

trên 7,5 triệu đồng và trong các DN nông nghiệp là hơn 6,4 triệu đồng. Các DNNN 

trả mức lương cao nhất (gần 8,5 triệu đồng), tiếp đến là các DN FDI (gần 7,6 triệu 

đồng) và thấp nhất là các DNTN (gần 7 triệu đồng) (bảng 15).   

Bảng 15. Tỷ lệ DN chia theo ngành, hình thức sở hữu và tiền lương bình quân 1 

lao động tháng 6 năm 2022 (nghìn đồng) 

 
Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Total 

DNNN 7,000 8,333 9,750 8,458 

DNTN 6,367 7,214 7,435 6,955 

DN FDI 7,150 7,709 7,389 7,578 

Total 6,404 7,530 7,562 7,180 
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Hình 3. Tiền lương bình quân 1 lao động tháng 6 năm 2022 chia theo ngành, 

hình thức sở hữu (nghìn đồng) 

 

 

Tiền lương bình quân tháng 6 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 nhìn chung 

đã được cải thiện đáng kể. Hơn 50% số DN đã tăng tiền lương, so với 22,07% giữ ở 

mức năm 2021, song vẫn còn gần 10% số DN giảm tiền lương. Tình hình biến động 

về tiền lương cũng không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm lao động theo cấp 

trình độ chuyên môn kỹ thuật (bảng 16). 

Bảng 16. Tỷ lệ DN chia theo ngành, loại lao động và mức độ biến động tiền 

lương bình quân tháng 6 năm 2022 so với tháng 6 năm 2021 (%) 

 
Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Total 

1. Chung cho toàn bộ lao động 

trong DN 

    Tăng trên 20% 0.00 3.77 2.17 2.07 

Tăng 10% - 20% 21.74 13.21 28.26 20.69 

Tăng dưới 10% 36.96 30.19 17.39 28.28 

Không thay đổi 17.39 24.53 23.91 22.07 

Giảm dưới 10% 0.00 5.66 2.17 2.76 

Giảm từ 10 – 20% 4.35 5.66 2.17 4.14 

Giảm trên 20% 4.35 3.77 0.00 2.76 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

2. Đối với lao động có trình độ 

đại học trở lên 
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Tăng trên 20% 2.17 5.66 2.17 3.45 

Tăng 10% - 20% 21.74 13.21 26.09 20.00 

Tăng dưới 10% 30.43 26.42 13.04 23.45 

Không thay đổi 23.91 28.30 30.43 27.59 

Giảm dưới 10% 0.00 9.43 2.17 4.14 

Giảm từ 10 – 20% 2.17 1.89 2.17 2.07 

Giảm trên 20% 4.35 1.89 0.00 2.07 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

3. Đối với lao động có trình độ 

từ sơ cấp đến cao đẳng 

    Tăng trên 20% 0.00 3.77 2.17 2.07 

Tăng 10% - 20% 17.39 15.09 15.22 15.86 

Tăng dưới 10% 36.96 26.42 26.09 29.66 

Không thay đổi 21.74 28.30 28.26 26.21 

Giảm dưới 10% 2.17 5.66 0.00 2.76 

Giảm từ 10 – 20% 0.00 3.77 4.35 2.76 

Giảm trên 20% 6.52 3.77 0.00 3.45 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

4. Đối với lao động phổ thông, 

đào tạo dưới 3 tháng 

    Tăng trên 20% 0.00 3.77 4.35 2.76 

Tăng 10% - 20% 17.39 18.87 10.87 15.86 

Tăng dưới 10% 34.78 22.64 21.74 26.21 

Không thay đổi 23.91 20.75 34.78 26.21 

Giảm dưới 10% 0.00 11.32 0.00 4.14 

Giảm từ 10 – 20% 0.00 5.66 4.35 3.45 

Giảm trên 20% 8.70 3.77 0.00 4.14 

Không trả lời 15.22 13.21 23.91 17.24 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Tuyển dụng lao động 

Việc tuyển dụng lao động tại các DN được thực hiện qua nhiều kênh tuyển 

dụng khác nhau, song phổ biến nhất là “DN tự tuyển dụng”, với 40% DN áp dụng, 

tiếp theo là “Người lao động trong DN giới thiệu” với 17,93% số DN áp dụng, còn 

các kênh tuyển dụng khác tỷ lệ DN áp dụng rất thấp: “Qua trung tâm DVVL công” 

chỉ có 2,76% số DN áp dụng và “Qua các công ty giới thiệu việc làm tư nhân”: tỷ 

lệ tương ứng là 2.07%. 

Hơn 1/3 số DN cho biết họ có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. 

Trong đó, các DN nông nghiệp gặp khó khăn nhiều nhất (43,5%) và tiếp đến là các 
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DN ngành công nghiệp (35,9%). Các DN cũng cho biết tuyển dụng lao động trình 

độ cao là khó nhất, đặc biệt là với các DN trong ngành nông nghiệp. Tuyển dụng lao 

động phổ thông cũng được các DN coi là khó khăn tiếp theo (bảng 17). 

Bảng 17. Tỷ lệ DN có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động chia theo ngành 

và loại lao động (%) 

 

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Total 

Chung 43.48 35.85 23.91 34.48 

Lao động trình độ cao 34.78 13.21 15.22 20.69 

Chuyên gia công nghệ thông tin 13.04 3.77 6.52 7.59 

Lao động trình độ trung bình 13.04 7.55 4.35 8.28 

Lao động phổ thông 19.57 24.53 4.35 16.55 

 

Tỷ lệ DN FDI gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động là cao nhất (36,84%) 

và tỷ lệ tương tự của các DNNN là thấp nhất (29,41%). Nhìn chung là tỷ lệ DN gặp 

khó khăn trong tuyển dụng không khác biệt nhiều giữa các nhóm DN theo hình thức 

sở hữu. Tuy nhiên, mức độ khó khăn trong tuyển dụng đối với các loại lao động 

khác nhau có sự phân hóa lớn giữa các nhóm DN này (bảng 18): 

- Với các DN FDI, khó khăn lớn nhất là tuyển dụng lao động phổ thông, tiếp 

đến là lao động trình độ cao. Họ không gặp khó khăn trong tuyển dụng chuyên gia 

CNTT và lao động trình độ trung bình; 

- Với các DN trong nước, cả DNNN và DNTN, đều gặp khó khăn trong tuyển 

dụng lao động theo các cấp trình độ khác nhau, đặc biệt là lao động trình độ cao; 

- Với các DNTN, khó khăn lớn nhất là tuyển dụng lao động trình độ cao, còn 

với các DNNN, mặc dù tỷ lệ DN gặp khó khăn trong tuyển dụng là thấp nhất, song 

tỷ lệ DN đồng thời gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động thuộc các trình độ khác 

nhau lại cao nhất.   
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Bảng 18. Tỷ lệ DN có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động chia theo hình 

thức sở hữu và loại lao động (%) 

 

DNNN DNTN DN FDI Total 

Chung 
29.41 34.86 36.84 34.48 

Lao động trình độ cao 23.53 21.10 15.79 20.69 

Chuyên gia công nghệ thông tin 17.65 7.34 0.00 7.59 

Lao động trình độ trung bình 17.65 8.26 0.00 8.28 

Lao động phổ thông 23.53 13.76 26.32 16.55 

 

Nhiều DN lớn, đặc biệt là nhóm các DN có từ 5000 lao động trở lên gặp khó  

khăn trong tuyển dụng lao động hơn các DN có quy mô nhỏ và trung bình. Các DN 

lớn chủ yếu khó khăn trong tuyển dụng lao động phổ thông và lao động trình độ cao. 

Trong khi đó các DN vừa và nhỏ gặp khó khăn ít hơn song lại trải đều với lao động 

thuộc các nhóm trình độ khác nhau, trong đó lao động trình độ cao và lao động phổ 

thông cũng phổ biến nhất (bảng 19).  

Bảng 19. Tỷ lệ DN có gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động chia theo quy 

mô lao động và loại lao động (%) 

 

< 50 

người 

50 - 

100 

100 - 

200 

200 - 

500 

500 - 

5.000 

5.000 - 

10.000 
Total 

Chung 
39.13 33.33 30.30 28.13 40.00 66.67 34.48 

Lao động trình độ cao 26.09 12.50 21.21 21.88 20.00 33.33 20.69 

Chuyên gia công nghệ thông tin 8.70 12.50 6.06 9.38 3.33 0.00 7.59 

Lao động trình độ trung bình 8.70 16.67 9.09 6.25 3.33 0.00 8.28 

Lao động phổ thông 13.04 16.67 12.12 12.50 26.67 33.33 16.55 

 

Có thể thấy cho đến tháng 6 năm 2022, thị trường lao động vẫn chưa kịp thích 

ứng và chịu sức ép lớn của quá trình phục hồi SXKD trong việc cung ứng lao động. 

Những ngành và DN phục hồi nhanh đang gặp khó khăn lớn hơn trong tuyển dụng 

lao động, đặc biệt là lao động trình độ cao và lao động phổ thông. 
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Vai trò của Công đoàn  

Tỷ lệ DN có tổ chức công đoàn chung của mẫu khảo sát là 67,6%, trong đó 

ngành dịch vụ thấp nhất với 58,7% số DN có tổ chức công đoàn (Hình 4). 

Số DN không có tổ chức công đoàn chủ yếu thuộc nhóm các DN tư nhân 

trong nước và DN có quy mô dưới 500 lao động, trong đó tỷ lệ DN không có tổ 

chức công đoàn cao nhất thuộc nhóm các DN có dưới 50 lao động (43,5%) (hình 5).  

Hình 4. Tỷ lệ DN có thành lập tổ chức công đoàn chia theo ngành và hình thức 

sở hữu của DN (%) 

 

Hình 5. Tỷ lệ DN có thành lập tổ chức công đoàn chia theo ngành và quy mô 

lao động của DN (%) 

 

Tại các DN có tổ chức công đoàn, nhìn chung các DN đều đánh giá cao vai 

trò của công đoàn và người lao động trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của 

DN với tỷ lệ đánh giá tích cực và rất tích cực rất cao, chiếm 86,5% (Hình 6).    
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Hình 6. Đánh giá của DN về vai trò của công đoàn và người lao động trong giải 

quyết các vấn đề của DN chia theo ngành (%) 

 

 

Đối thoại tại nơi làm việc 

61,38% số DN có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với công đoàn/người lao 

động hay là hơn 90% số DN có tổ chức Công đoàn đã tổ chức đối thoại tại nơi làm 

việc với 1 hoặc 2 cuộc mỗi năm. Tương tự, gần 90% số DN có tổ chức Công đoàn 

đã có tổ chức tương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể (Bảng 20).  

Bảng 20. Tỷ lệ DN có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với CĐ/người lao động, 

thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể chia theo ngành (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

1. Có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc 65.22 62.26 56.52 61.38 

Trong đó:      

1 lần/năm 28.26 28.30 15.22 24.14 

2 lần/năm 21.74 20.75 21.74 21.38 

Trên 2 lần/năm 2.17 5.66 4.34 4.14 

2. Có tổ chức thương lượng tập thể 67.39 64.15 56.52 62.76 

3. Có ký kết thỏa ước lao động tập thể 65.22 58.49 54.35 59.31 
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3.4. Đánh giá của Doanh nghiệp về các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp DN 

phục hồi và phát triển 

Hỗ trợ về thuế 

Đã có 71,03% số DN tiếp cận được với các gói hỗ trợ về thuế của Chính phủ, 

trong đó cao nhất là các DN ngành nông nghiệp với 76,09% và thấp nhất là nhóm 

các DN công nghiệp (67,92%). Các DN tư nhân có tỷ lệ tiếp cận cao nhất (73,4%) 

và các DN FDI có tỷ lệ tiếp cận thấp nhất (63,16%) (hình 7). Các DN vừa và nhỏ 

tiếp cận các gói hỗ trợ về thuế thấp hơn các DN lớn (hình 8). 

Hình 7. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ về thuế chia theo ngành, hình thức sở 

hữu  (%) 

 

 

Hình 8. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ về thuế chia theo quy mô lao động 

của DN (%) 
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Về khó khăn và thuận lợi khi tiếp cận các gói hỗ trợ về thuế, nhìn chung các 

DN cho biết không gặp nhiều khó khăn, đặc biệt hơn 17% số DN cho là tiếp cận dễ 

hoặc rất dễ và chỉ một tỷ lệ nhỏ DN cho rằng tiếp cận khó hoặc rất khó (bảng 21).   

Nhìn chung, sự hỗ trợ về thuế chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của DN 

(51,72%), trong khi đó có gần 10% số DN cho biết chỉ đáp ứng được rất ít yêu cầu 

của DN. Rõ ràng là nhu cầu hỗ trợ của các DN rất lớn, do đó Nhà nước cần quan 

tâm nhiều hơn và ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, cần nhiều sự hỗ trợ khác, đặc biệt 

là sự nỗ lực của bản thân DN.  

Kết quả là mức dộ tác động của gói hỗ trợ này đối với DN chủ yếu ở mức 

trung binh (46,2% số DN). Trong khi đó, hơn 13% số DN cho là có tác động ở mức 

cao và hơn 11% số DN cho là tác động ở mức thấp.   

Bảng 21. Tỷ lệ DN tiếp cận được chính sách hỗ trợ thuế chia theo ngành, mức 

độ thuận lợi khi tiếp cận và mức độ đáp ứng (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dịch vụ Total 

1. DN tiếp cận được 76.09 67.92 69.57 71.03 

2. Tình hình tiếp cận như thế nào             

Rất dễ 0.00 1.89 2.17 1.38 

Dễ 19.57 18.87 8.70 15.86 

Bình thường 45.65 45.28 52.17 47.59 

Khó 8.70 1.89 4.35 4.83 

Rất khó 2.17 0.00 0.00 0.69 

3. Có đáp ứng yêu cầu của DN không     

Toàn bộ 6.52 9.43 8.70 8.28 

Một phần 58.70 45.28 52.17 51.72 

Rất ít 8.70 13.21 6.52 9.66 

Không đáp ứng 2.17 0.00 0.00 0.69 

4. Tác động của hỗ trợ này đối với DN     

Cao 17.39 7.55 15.22 13.10 

Trung bình 45.65 49.06 43.48 46.21 

Thấp 13.04 11.32 8.70 11.03 

 

Hỗ trợ về vốn/tín dụng 

Chỉ có 51,72% số DN cho biết họ nhận được sự hỗ trợ về vốn/tín dụng của 

nhà nước, thấp hơn đáng kể so với việc tiếp cận sự hỗ trợ về thuế. Tỷ lệ các DN 

nông nghiệp tiếp cận được với gói hỗ trợ về vốn/tín dụng cao nhất (63,04%) và thấp 

nhất là các DN dịch vụ (34,78%) (Hình 9). 
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Các DN nhà nước có mức độ tiếp cận cao nhất (58,82%) và các DN FDI có 

mức độ tiếp cận thấp nhất (26,32%). Nhìn chung, các DN nhỏ có mức độ tiếp cận 

cao hơn các DN lớn, đặc biệt là các DN có số lao động dưới 50 người (56,52%) 

(Hình 10).  

Hình 9. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ về vốn/tín dụng chia theo ngành, 

hình thức sở hữu của DN (%) 

 

Hình 10. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ về vốn/tín dụng chia theo quy mô 

lao động của DN (%) 

 

 

Với các DN tiếp cận được với gói hỗ trợ vốn/tín dụng, việc tiếp cận được cho 

là không khó khăn đối với các DN, với gần 38% cho là bình thường và gần 9% cho 

là dễ hoặc rất dễ, so với chưa đến 5% cho là khó hoặc rất khó (bảng 22).     
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Tuy nhiên, với các DN tiếp cận được, sự hỗ hỗ này nói chung mới đáp ứng 

được một phần yêu cầu của DN và do đó tác động của sự hỗ trợ này chưa cao. 

Bảng 22. Tỷ lệ DN tiếp cận được chính sách hỗ trợ vốn/tín dụng theo ngành, 

mức độ thuận lợi khi tiếp cận, mức độ đáp ứng (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dịch vụ Total 

1. DN tiếp cận được 63.04 56.6 34.78 51.72 

2. Tình hình tiếp cận như thế nào             

Rất dễ 2.17 0.00 0.00 0.69 

Dễ 10.87 11.32 2.17 8.28 

Bình thường 41.30 39.62 32.61 37.93 

Khó 6.52 5.66 0.00 4.14 

Rất khó 2.17 0.00 0.00 0.69 

3. Có đáp ứng yêu cầu của DN không     

Toàn bộ 8.70 9.43 4.35 7.59 

Một phần 36.96 35.85 28.26 33.79 

Rất ít 15.22 11.32 2.17 9.66 

Không đáp ứng 2.17 0.00 0.00 0.69 

4. Tác động của hỗ trợ này đối với DN     

Cao 13.04 9.43 4.35 8.97 

Trung bình 32.61 41.51 28.26 34.48 

Thấp 17.39 5.66 2.17 8.28 

 

Chính sách hỗ trợ người lao động 

Hơn 71% số DN cho biết họ đã tiếp cận được với chính sách hỗ trợ người lao 

động (Hình 11), trong đó cao nhất là các DN công nghiệp (77,36%) và thấp nhất là 

các DN ngành nông nghiệp (63,04%).   

Các DN FDI và DN tư nhân tiếp cận với chính sách hỗ trợ người lao động tốt 

hơn các DNNN (Hình 11) 

Các DN lớn tiếp cận với chính sách hỗ trợ người lao động tốt hơn các DN vừa 

và nhỏ (Hình 12). 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Hình 11. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ người lao động chia theo ngành, 

hình thức sở hữu  (%) 

 

Hình 12. Tỷ lệ DN tiếp cận được gói hỗ trợ người lao động chia theo quy mô lao 

động của DN  (%) 

 

 

Nhìn chung việc việc tiếp cận với gói hỗ trợ người lao động này được đánh 

giá là khá thuận lợi với gần 47% cho là bình thường và 20% cho là dễ hoặc rất dễ so 

với chỉ 3,45% số DN cho là khó hoặc rất khó (bảng 23).  

Có hơn 11% số DN cho rằng gói hỗ trợ người lao động này đã đáp ứng được 

toàn bộ nhu cầu của DN và 13,8% số DN cho rằng đã đáp ứng ở mức cao yêu cầu 

của họ. Tuy nhiên, về tác động của các hỗ trợ này đối với DN, 34,5% số DN cho là 

tác động ở mức trung bình và chỉ có gần 9% cho là tác động ở mức cao (trong đó 

cao nhất là nhóm các DN nông nghiệp). 
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Bảng 23. Tỷ lệ DN tiếp cận được chính sách hỗ trợ người lao động chia theo 

ngành, mức độ thuận lợi khi tiếp cận, mức độ đáp ứng (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dịch vụ Total 

1. DN tiếp cận được 63.04 56.6 34.78 51.72 

2. Tình hình tiếp cận như thế nào             

Rất dễ 2.17 0.00 0.00 0.69 

Dễ 10.87 11.32 2.17 8.28 

Bình thường 41.30 39.62 32.61 37.93 

Khó 6.52 5.66 0.00 4.14 

Rất khó 2.17 0.00 0.00 0.69 

3. Có đáp ứng yêu cầu của DN không     

Toàn bộ 8.70 9.43 4.35 7.59 

Một phần 36.96 35.85 28.26 33.79 

Rất ít 15.22 11.32 2.17 9.66 

Không đáp ứng 2.17 0.00 0.00 0.69 

4. Tác động của hỗ trợ này đối với 

DN 
    

Cao 13.04 9.43 4.35 8.97 

Trung bình 32.61 41.51 28.26 34.48 

Thấp 17.39 5.66 2.17 8.28 

 

Những biện pháp đối phó với dịch Covid-19 để duy trì hoạt động SXKD vẫn 

được tiếp tục áp dụng 

Một số biện pháp đối phó với đại dịch Covid-19 để duy trì sản xuất trong năm 

2020 và 2021 đến nay vẫn được nhiều DN tiếp tục áp dụng trong điều kiện bình 

thường mới như: Tăng cường các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động (với 

49,66% số DN); Bố trí thời gian làm việc linh hoạt (với gần 49% số DN);  Xây 

dựng, thực hiện và cập nhật thường xuyên kế hoạch kinh doanh liên tục (với 44,83% 

DN); Áp dụng các biện pháp phòng dịch (với 39,31% số DN) (bảng 24). 

Bảng 24. Những biện pháp của DN đối phó với dịch Covid-19 để duy trì hoạt 

động SXKD nay vẫn được áp dụng là gì? 

 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Xây dựng, thực hiện và cập nhật 

thường xuyên kế hoạch kinh doanh liên 

tục 
47.83 43.40 43.48 44.83 
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Bố trí thời gian làm việc linh hoạt 50.00 45.28 52.17 48.97 

Sử dụng lao động thời vụ 19.57 20.75 13.04 17.93 

Khoán việc 6.52 11.32 8.70 8.97 

Bố trí làm việc ở nhà/làm việc từ xa 34.78 35.85 23.91 31.72 

Áp dụng các biện pháp phòng dịch 43.48 37.74 36.96 39.31 

Tăng cường các biện pháp về an toàn 

vệ sinh lao động 
63.04 52.83 32.61 49.66 

Tổ chức đối thoại thường xuyên với 

NLĐ, Đại diện NLĐ/công đoàn 
8.70 20.75 21.74 17.24 

Khác 2.17 3.77 0.00 2.07 

 

Những khó khăn lớn nhất mà DN đang gặp phải hiện nay 

Mặc dù sản xuất đã được phục hồi, một số DN đã lấy lại được đà tăng trưởng, 

song nhiều DN cho biết họ đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó những khó 

khăn lớn nhất mà DN đang gặp phải bao gồm (bảng 25): 

- Tăng chi phí lao động/tiền lương: 36,55% số DN; 

- Đảm bảo thị trường xuất khẩu: 32,41% số DN; 

- Đảm bảo khả năng cạnh tranh: 27,59% số DN; 

- Giữ được lao động làm việc cho DN: 25,52% số DN; 

- Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số: 24,83% số DN; 

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến hoạt động SXKD của 

DN lại có sự khác nhau giữa các ngành: 

- Với Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số, nhiều DN công nghiệp gặp khó 

khăn hơn các ngành khác; 

- Với “thị trường xuất khẩu”, các DN ngành dịch vụ ít chịu tác động hơn, 

song ngành này cùng với ngành nông nghiệp lại chịu tác động nhiều hơn 

của yếu tố “Tăng chi phí lao động/tiền lương”. 
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Bảng 25.  Tỷ lệ DN chia theo ngành và những khó khăn lớn nhất mà DN đang 

gặp phải hiện nay (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dịch vụ Total 

Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số 19.57 30.19 23.91 24.83 

Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào 21.74 18.87 13.04 17.93 

Đảm bảo thị trường xuất khẩu 43.48 35.85 17.39 32.41 

Ký kết các hợp đồng cung ứng sản 

phẩm mới 
8.70 16.98 6.52 11.03 

Thực hiện các hợp đồng đã ký 6.52 13.21 8.70 9.66 

Đảm bảo khả năng cạnh tranh 28.26 28.30 26.09 27.59 

Tăng chi phí lao động/tiền lương 45.65 24.53 41.30 36.55 

Tuyển dụng lao động 19.57 15.09 10.87 15.17 

Giữ được lao động làm việc cho DN 28.26 26.42 21.74 25.52 

Khác  2.17 1.89 0.00 1.38 

 

Chỉ trừ một vài yếu tố như “Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào” và “tăng chi phí 

lao động/tiền lương” là không có sự khác biệt giữa các loại hình DN theo hình thức 

sở hữu, còn lại các yếu tố khác có sự khác biệt đáng kể (bảng 26): 

- “Đổi mới công nghệ /chuyển đổi số”,  “Ký kết các hợp đồng cung ứng sản 

phẩm mới”, “Đảm bảo khả năng cạnh tranh” là khó khăn của nhiều DN trong nước, 

song không phải là khó khăn với nhiều DN FDI; 

- “Tuyển dụng lao động” không phải là khó khăn của nhiều DN trong nước, 

song đó lại là khó khăn với nhiều DN FDI; 

- “Giữ chân lao động” không phải là khó khăn của nhiều DNNN, song đó lại 

là khó khăn với nhiều DNTN và DN FDI; 

Bảng 26.  Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và những khó khăn lớn nhất mà 

DN đang gặp phải hiện nay (%) 

 DNNN DNTN DN FDI Total 

Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số 23.53 27.52 10.53 24.83 

Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào 17.65 18.35 15.79 17.93 

Đảm bảo thị trường xuất khẩu 17.65 34.86 31.58 32.41 

Ký kết các hợp đồng cung ứng sản phẩm mới 17.65 11.01 5.26 11.03 

Thực hiện các hợp đồng đã ký 11.76 8.26 15.79 9.66 
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Đảm bảo khả năng cạnh tranh 41.18 28.44 10.53 27.59 

Tăng chi phí lao động/tiền lương 35.29 36.70 36.84 36.55 

Tuyển dụng lao động 11.76 11.93 36.84 15.17 

Giữ được lao động làm việc cho DN 5.88 28.44 26.32 25.52 

Khác  5.88 0.92 0.00 1.38 

Tăng chi phí tiền lương là khó khăn lớn của tất cả các nhóm DN theo quy mô 

lao động, tiếp theo là đảm bảo thị trường xuất khẩu, song tuyển dụng lao động và 

giữ chân người lao động là khó khăn lớn nhất đối với các DN lớn (trên 5000 lao 

động) và lớn hơn nhiều các DN có quy mô lao động nhỏ hơn. Còn đảm bảo khả 

năng cạnh tranh là khó khăn lớn nhất của các DN nhỏ dưới 50 lao động.   

Khó khăn trong thực hiện một số chính sách lao động mới  

Nhìn chung việc triển khai áp dụng các quy định của Bộ luật Lao động 2019 

khá thuận lợi, chỉ có 15% số DN cho biết có gặp khó khăn, trong đó cao nhất là các 

DN trong ngành nông nghiệp (17,4%) (bảng 27). Tuy nhiên, trong thực hiện chính 

sách tăng tiền lương tối thiểu từ 01/7/2022 lại có 31,72% số DN gặp khó khăn, trong 

đó cao nhất cũng là các DN ngành nông nghiệp (43,5%).     

Bảng 27. Tỷ lệ DN gặp khó khăn trong thực hiện một số chính sách lao động 

mới chia theo ngành (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Gặp khó khăn trong triển khai áp dụng các 

quy định của Bộ luật Lao động 2019   
17.39 15.09 13.04 15.17 

Gặp Khó khăn khi tăng lương tối thiểu từ 

1/7/2022   
43.48 28.30 23.91 31.72 

Trong thực hiện các chính sách này, nhiều DN FDI và DN tư nhân gặp khó 

khăn hơn so với các DNNN (bảng 28). Tuy nhiên, trong triển khai áp dụng các quy 

định của Bộ luật Lao động 2019, các DN lớn gặp nhiều khó khăn hơn các DN vừa 

và nhỏ (bảng 29). 
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Bảng 28. Tỷ lệ DN gặp khó khăn trong thực hiện một số chính sách lao động 

mới chia theo hình thức sở hữu của DN (%) 

 

DN Nhà 

nước 

DN Tư 

nhân 

DN 

FDI 
Total 

Gặp khó khăn trong triển khai áp dụng các 

quy định của Bộ luật Lao động 2019   
5.88 15.60 21.05 15.17 

Gặp Khó khăn khi tăng lương tối thiểu từ 

1/7/2022   
17.65 33.03 36.84 31.72 

Bảng 29. Tỷ lệ DN gặp khó khăn trong thực hiện một số chính sách lao động 

mới chia theo hình thức sở hữu của DN (%) 

 

< 50 

người 

50 - 

100 

100 - 

200 

200 - 

500 

500 - 

5.000 

5.000 - 

10.000 
Total 

Gặp khó khăn trong triển 

khai áp dụng các quy định 

của Bộ luật Lao động 2019   

8.70 20.83 9.09 21.88 10.00 66.67 15.17 

Gặp Khó khăn khi tăng 

lương tối thiểu từ 1/7/2022   
34.78 25.00 24.24 43.75 30.00 33.33 31.72 

3.5. Định hướng đến cuối năm 2022 và năm 2023 và kiến nghị của các 

doanh nghiệp 

Định hướng ưu tiên về SXKD đến cuối năm 2022 và năm 2023 

“Mở rộng SXKD” là ưu tiên lớn nhất của các DN với 32,41% số DN, đặc biệt 

là các DN nông nghiệp (39,13%) và dịch vụ (34,78%), đây là những ngành dự báo 

có sự tăng trưởng cao trong 6 tháng cuối năm 2022 và năm 2023. “Ưu tiên nâng cao 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ” là định hướng ưu tiên thứ hai của các DN với 20% số 

DN và “Phát triển thị trường mới” là ưu tiên thứ ba của các DN với gần 14,5% số 

DN. Một số ưu tiên khác được ít quan tâm hơn, song có sự khác biệt giữa các ngành. 

Ví dụ, 9,43% DN công nghiệp ưu tiên “tái cơ cấu”, còn 8,7% DN nông nghiệp ưu 

tiên “Đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động” (bảng 30). 

Bảng 30. Tỷ lệ DN chia theo ngành và định hướng ưu tiên về SXKD trong 6 

tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Mở rộng SXKD 39.13 24.53 34.78 32.41 

Tái cơ cấu DN 6.52 9.43 0.00 5.52 

Phát triển thị trường mới 13.04 20.75 8.70 14.48 
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Ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch 

vụ 
17.39 20.75 21.74 20.00 

Đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động 8.70 3.77 6.52 6.21 

Chuyển đổi số  0.00 1.89 0.00 0.69 

Khác 15.22 18.87 28.26 20.69 

Trong xác định hướng tiên, cũng có một số khác biệt giữa các nhóm DN theo 

hình thức sở hữu khác nhau (bảng 31):  

- So với DNNN và DN FDI, tỷ lệ DNTN quan tâm đến ưu tiên “Mở rộng 

SXKD” cao hơn, trong khi đó tỷ lệ DN FDI “Ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ” lại cao hơn các DN trong nước. 

- So với các DNNN và DN FDI, một số DNTN quan tâm hơn đến “Tái cơ cấu 

DN”, “Đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động” và “Chuyển đổi số”. 

Bảng 31. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và định hướng ưu tiên về SXKD 

trong 6 tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 

DNNN DNTN DN FDI Total 

Mở rộng SXKD 29.41 33.94 26.32 32.41 

Tái cơ cấu DN 5.88 6.42 0.00 5.52 

Phát triển thị trường mới 17.65 13.76 15.79 14.48 

Ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 17.65 19.27 26.32 20.00 

Đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động 0.00 8.26 0.00 6.21 

Chuyển đổi số  0.00 0.92 0.00 0.69 

Khác 29.41 17.43 31.58 20.69 

Bảng 32 cho thấy: 

- Tỷ lệ DN ưu tiên “Tái cơ cấu DN” cao nhất là ở nhóm các DN có từ 50-200 

lao động; 

- “Phát triển thị trường mới” được các DN lớn quan tâm nhiều hơn, trong khi 

“nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ”, “Đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao 

động” và “Chuyển đổi số” được các DN nhỏ quan tâm nhiều hơn.  

Bảng 32. Tỷ lệ DN chia theo quy mô lao động và định hướng ưu tiên về SXKD 

trong 6 tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 

< 50 

người 

50 - 

100 

100 - 

200 

200 - 

500 

500 - 

5.000 

5.000 - 

10.000 
Total 

Mở rộng SXKD 39.13 37.50 24.24 28.13 36.67 33.33 32.41 
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Tái cơ cấu DN 0.00 8.33 12.12 3.13 3.33 0.00 5.52 

Phát triển thị trường mới 8.70 12.50 21.21 6.25 20.00 33.33 14.48 

Ưu tiên nâng cao chất lượng 

sản phẩm, dịch vụ 
26.09 16.67 21.21 21.88 16.67 0.00 20.00 

Đổi mới công nghệ, tăng 

năng suất lao động 
13.04 8.33 0.00 3.13 10.00 0.00 6.21 

Chuyển đổi số  0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 

Khác 13.04 12.50 21.21 37.50 13.33 33.33 20.69 

Định hướng ưu tiên về lao động việc làm 

Những định hướng ưu tiên về lao động việc làm được nhiều DN quan tâm 

nhất là “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” với 26,21% số DN 

và “Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút lao động” với 25,52% số DN. Tiếp 

theo là “Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho người lao động để giữ chân lao động” 

với 11,72% số DN và “Tăng cường tuyển dụng nhân sự chất lượng cao” với 10,34% 

số DN. “Tăng cường đối thoại xã hội và cải thiện quan hệ lao động” không phải là 

ưu tiên của các DN trong thời gian tới (bảng 33). Có thể thấy các DN sẽ tập trung ưu 

tiên để xử lý những khó khăn mà hiện tại họ đang gặp phải trong tuyển dụng và sử 

dụng lao động (như đã phân tích ở các phần trên). 

Trong định hướng ưu tiên về lao động việc làm, DN thuộc các ngành khác 

nhau cũng có những ưu tiên khác nhau: 

- Tỷ lệ DN ưu tiên “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” 

của ngành  dịch vụ cao hơn ngành nông nghiệp và công nghiệp; 

- “Tăng cường tuyển dụng nhân sự chất lượng cao” được nhiều DN nông 

nghiệp và dịch vụ quan tâm hơn so với các DN công nghiệp. Trong khi đó “Đảm 

bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút lao động” lại được nhiều DN công nghiệp quan 

tâm hơn; 

- “ Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho người lao động để giữ chân lao 

động” được nhiều DN công nghiệp và DN nông nghiệp quan tâm hơn các DN ngành 

dịch vụ. 

Bảng 33. Tỷ lệ DN chia theo ngành và định hướng ưu tiên về lao động việc làm 

của DN trong 6 tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho 

người lao động 
21.74 24.53 32.61 26.21 
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Tăng cường tuyển dụng nhân sự chất 

lượng cao 
15.22 3.77 13.04 10.34 

Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút 

lao động 
26.09 30.19 19.57 25.52 

Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho 

người lao động để giữ chân lao động 
13.04 16.98 4.35 11.72 

Phong chống dịch bệnh và đảm bảo sức 

khỏe cho người lao động 
8.70 3.77 2.17 4.83 

Tăng cường đối thoại xã hội và cải thiện 

quan hệ lao động     
0.00 1.89 0.00 0.69 

Khác 15.22 18.87 28.26 20.69 

Bảng 34 cho thấy: 

- “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” được nhiều DNTN 

quan tâm hơn, tiếp đến là các DNNN. Trong khi, “Tăng cường tuyển dụng nhân sự 

chất lượng cao” lại được nhiều DN FDI quan tâm hơn, tiếp đến là các DNTN; 

- Nhiều DNTN ưu tiên “Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút lao động”, 

trong khi nhiều DNNN quan tâm “Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho người lao 

động để giữ chân lao động”; 

- “Tăng cường đối thoại xã hội và cải thiện quan hệ lao động” cũng được một 

số DN FDI quan tâm. Điều này phù hợp với những diễn biến về quan hệ lao động 

trong các DN FDI những tháng đầu năm 2022.  

Bảng 34. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và định hướng ưu tiên về lao 

động việc làm của DN trong 6 tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 
DNNN DNTN DN FDI Total 

Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho 

người lao động 
23.53 27.52 21.05 26.21 

Tăng cường tuyển dụng nhân sự chất 

lượng cao 
0.00 11.01 15.79 10.34 

Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút 

lao động 
17.65 29.36 10.53 25.52 

Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho 

người lao động để giữ chân lao động 
29.41 9.17 10.53 11.72 

Phong chống dịch bệnh và đảm bảo sức 

khỏe cho người lao động 
0.00 5.50 5.26 4.83 

Tăng cường đối thoại xã hội và cải thiện 

quan hệ lao động     
0.00 0.00 5.26 0.69 

Khác 29.41 17.43 31.58 20.69 

Bảng 35 cho thấy: 
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- Hai yếu tố được các DN lớn (trên 5000 lao động) qan tâm đó là “Tăng 

cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” và “Tăng phúc lợi, điều kiện làm 

việc cho người lao động để giữ chân lao động”. 

- "Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” được các DN lớn 

quan tâm hơn các DN vừa và nhỏ, song “Tăng cường tuyển dụng nhân sự chất 

lượng cao” lại được các DN nhỏ quan tâm hơn. 

Bảng 35. Tỷ lệ DN chia theo quy mô lao động và định hướng ưu tiên về lao 

động việc làm của DN trong 6 tháng cuối năm năm 2022 và năm 2023 (%) 

 

< 50 

người 

50 - 

100 

100 - 

200 

200 - 

500 

500 - 

5.000 

5.000 - 

10.000 
Total 

Tăng cường đào tạo và đào tạo 

lại cho người lao động 
26.09 33.33 18.18 25.00 30.00 33.33 26.21 

Tăng cường tuyển dụng nhân 

sự chất lượng cao 
17.39 0.00 9.09 6.25 20.00 0.00 10.34 

Đảm bảo tiền lương cạnh tranh 

để thu hút lao động 
21.74 29.17 36.36 18.75 23.33 0.00 25.52 

Tăng phúc lợi, điều kiện làm 

việc cho người lao động để giữ 

chân lao động 

13.04 20.83 12.12 3.13 10.00 33.33 11.72 

Phong chống dịch bệnh và đảm 

bảo sức khỏe cho người lao 

động 

8.70 4.17 3.03 9.38 0.00 0.00 4.83 

Tăng cường đối thoại xã hội và 

cải thiện quan hệ lao động     
0.00 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.69 

Khác 13.04 12.50 21.21 37.50 13.33 33.33 20.69 

Kiến nghị của các doanh nghiệp 

Bảng 36, Bảng 37 và Bảng 38 cho thấy những kiến nghị của các DN được 

khảo sát đối với Chính phủ trong việc hỗ trợ DN phục hồi và phát triển sản xuất. 

Những hỗ trợ được nhiều DN nêu lên nhất là “Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp 

chậm thuế)” với 56,55% số DN,  “Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ” với 

51,03% số DN và “Hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động” với 40,7% số DN.  

Một số chính sách khác cũng được nhiều DN nêu lên là “Hỗ trợ về nhà ở cho 

người lao động”  với 26,21% số DN, “Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho người lao 

động” với 20% số DN và “Cải thiện dịch vụ việc làm” với 14,5% số DN. 

Xét theo ngành: 
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- Các DN ngành nông nghiệp quan tâm nhiều hơn đến “Hỗ trợ tài chính/tín 

dụng/khoanh nợ/giãn nợ” và “Hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động” so với 

các DN công nghiệp và dịch vụ; 

- “Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp chậm thuế)” được các DN nông nghiệp và công 

nghiệp quan tâm nhiều hơn các DN dịch vụ; 

- “Cải thiện dịch vụ việc làm”, “Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho người lao 

động” và “Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động” được các DN công nghiệp quan tâm 

nhiều hơn các ngành khác; 

Xét theo hình thức sở hữu của DN: 

- “Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ” và “Hỗ trợ thuế (giảm thế, 

nộp chậm thuế)” được các DNTN quan tâm nhất và quan tâm hơn nhiều hơn so với 

nhóm các DNNN và DN FDI. “Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ” được 

các DNTN quan tâm nhất (với 59,63%), so với 35,29% của DNNN và chỉ 15,79% 

của DN FDI; 

- Ngoại trừ các hỗ trợ về tài chính và thuế, kết quả khảo sát cho thấy với các 

hỗ trợ khác thì các DN FDI có nhu cầu hỗ trợ cao hơn đáng kể so với các DN trong 

nước, đặc biệt là “Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động”, “Nỗ lực trong việc giải 

quyết tranh chấp lao động” và “Cải thiện dịch vụ việc làm”; 

- Nhìn chung các DNNN có nhu cầu hỗ trợ thấp hơn các DNTN và DN FDI. 

Điều này gợi ý rằng có thể các DNTN và DN FDI gặp khó khăn hơn trong tiếp cận 

chính sách hoặc là họ đang cố gắng tiến hành nhiều đổi mới hơn theo tín hiệu của 

thị trường. 

Xét theo quy mô lao động của DN: 

- Nhìn chung, các DN nhỏ có nhu cầu hỗ trợ cao hơn các DN lớn; 

Bảng 36. Tỷ lệ DN chia theo ngành và nhu cầu chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ để phục hồi và phát triển sản xuất (%) 

 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 

Dịch 

vụ 
Total 

Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ 63.04 49.06 41.30 51.03 

Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp chậm thuế) 65.22 60.38 43.48 56.55 

Nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp lao động 2.17 3.77 6.52 4.14 

Cải thiện dịch vụ việc làm 10.87 18.87 13.04 14.48 

Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho người lao động 17.39 24.53 17.39 20.00 
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Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động 19.57 32.08 26.09 26.21 

Hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động 47.83 41.51 32.61 40.69 

Khác 2.17 1.89 0.00 1.38 

 

Bảng 37. Tỷ lệ DN chia theo hình thức sở hữu và nhu cầu chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ để phục hồi và phát triển sản xuất (%) 

 DNNN DNTN DN FDI Total 

Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ 35.29 59.63 15.79 51.03 

Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp chậm thuế) 41.18 61.47 42.11 56.55 

Nỗ lực trong việc giải quyết tranh chấp lao 

động 
0.00 3.67 10.53 4.14 

Cải thiện dịch vụ việc làm 17.65 11.93 26.32 14.48 

Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho người lao 

động 
23.53 17.43 31.58 20.00 

Hỗ trợ về nhà ở cho người lao động 5.88 24.77 52.63 26.21 

Hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động 23.53 42.20 47.37 40.69 

Khác 5.88 0.92 0.00 1.38 

 

Bảng 38. Tỷ lệ DN chia theo quy mô lao động và nhu cầu chính sách hỗ trợ của 

Chính phủ để phục hồi và phát triển sản xuất (%) 

 

< 50 

người 

50 - 

100 

100 - 

200 

200 - 

500 

500 - 

5.000 

5.000 - 

10.000 
Total 

Hỗ trợ tài chính/tín 

dụng/khoanh nợ/giãn nợ 
60.87 58.33 54.55 40.63 46.67 33.33 51.03 

Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp 

chậm thuế) 
73.91 62.50 54.55 50.00 46.67 66.67 56.55 

Nỗ lực trong việc giải quyết 

tranh chấp lao động 
0.00 8.33 6.06 0.00 6.67 0.00 4.14 

Cải thiện dịch vụ việc làm 21.74 12.50 21.21 6.25 10.00 33.33 14.48 

Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho 

người lao động 
21.74 29.17 9.09 21.88 23.33 0.00 20.00 

Hỗ trợ về nhà ở cho người lao 

động 
26.09 8.33 27.27 28.13 40.00 0.00 26.21 

Hỗ trợ về an sinh xã hội cho 

người lao động 
43.48 33.33 48.48 25.00 53.33 33.33 40.69 

Khác 0.00 0.00 3.03 3.13 0.00 0.00 1.38 
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4. Một số kết luận và khuyến nghị 

4.1. Một số kết luận 

1. Về phục hồi và phát triển sản xuất 

- Về tổng thể, các DN đã dần phục hồi và tiếp tục tục phát triển khả quan 

trong phần còn lại của năm 2022, song bức tranh phục hồi vẫn xem lẫn các màu 

sáng và tối. Sản xuất kinh doanh phục hồi không điều giữa các ngành, cũng như 

giữa các DN trong cùng một ngành. Bên cạnh một số DN phục hồi và tăng trưởng 

nhanh, vẫn còn một tỷ lệ đáng kể DN chỉ giữ được mức ổn định như cùng kỳ năm 

2021 và năm 2019 (trước đại dịch), thậm chí một bộ phận doanh nghiệp cho biết đã 

thu hẹp quy mô sản xuất so với năm 2021 và 2019.  

- Các DN ngành dịch vụ và nông nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh hơn 

các DN ngành công nghiệp.  Các DNNN phục hồi và phát triển khả quan hơn các 

DN FDI và DNTN. Các DN lớn trên 5000 lao động phục hồi và phát triển khả quan 

hơn các DN có quy mô lao động nhỏ hơn do có những lợi thế về tiềm lực con người 

và tài chính, năng lực sản xuất, quan hệ bạn hàng và thị trường xuất khẩu, tiếp cận 

các chuỗi cung ứng, . . . 

- Nhập khẩu nguyên liệu đầu vào không còn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến kết quả SXKD của DN, chứng tỏ các chuỗi cung ứng cơ bản đã được phục hồi. 

- Đa số DN cho rằng các yếu tố SXKD đã ổn định như trước đại dịch (năm 

2019). Tuy nhiên, cạnh tranh đã tăng lên, yêu cầu đổi mới công nghệ cao hơn, trong 

khi một số điều kiện kinh doanh cũng đang trở nên khó khăn hơn như tiếp cận thị 

trường, tiếp cận các nguồn lực và tuyển dụng lao động. Trong đó đáng lưu ý là có 

những điểm khác biệt rõ ràng về các yếu tố này giữa các DN trong nước và DN FDI. 

Điều này cho thấy đang có các vấn đề khác nhau mà các DN khác nhau đang phải 

đối mặt, có các ưu tiên khác nhau giữa các nhóm DN, đòi hỏi Chính phủ phải có 

những chính sách phù hợp với từng nhóm DN khác nhau. 

2. Tình hình sử dụng lao động 

- Nhìn chung số lao động làm việc trong các DN vào cuối tháng 6 năm 2022 

đã tăng lên trên 10% so với cùng kỳ năm 2021, tương ứng với tình hình khôi phục 

và mở rộng sản xuất. Dự kiến tổng số lao động của DN đến cuối năm 2022 so với 

cuối năm 2019 cũng sẽ tăng mạnh với 40% DN dự kiến tăng lao động. Tỷ lệ DN 

tăng lao động cao nhất là trong ngành nông nghiệp, trong các DN FDI, DNNN và 

các DN lớn trên 5000 lao động. Số giờ làm việc bình quân/ tuần của người lao động 

tăng hơn so với thời điểm cuối năm 2021, song mức tăng không lớn. Số giờ làm 
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việc tăng lên nhiều nhất trong nhóm các DN FDI. Tiền lương bình quân tháng 6 

năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021 nhìn chung đã được cải thiện đáng kể và đạt 

gần 7,2 triệu đồng. Tuy nhiên, yêu cầu thực hiện tăng tiền lương tối thiểu từ 

01/7/2022, trong khi các DN phải ưu tiên “Đảm bảo tiền lương cạnh tranh để thu hút 

lao động” hoặc là “Tăng phúc lợi, điều kiện làm việc cho người lao động để giữ 

chân lao động” đang làm cho nhiều DN gặp khó khăn.- Việc tuyển dụng lao động 

tại các DN được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, song phổ biến nhất là “DN 

tự tuyển dụng”, tiếp theo là “Người lao động trong DN giới thiệu”, còn các kênh 

tuyển dụng khác tỷ lệ DN áp dụng rất thấp. Vai trò của các trung tâm DVVL công 

và các công ty giới thiệu việc làm tư nhân trong cung ứng lao động cho DN rất 

thấp. Hơn 1/3 số DN gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, trong đó khó nhất là 

tuyển dụng lao động trình độ cao và lao động phổ thông, các DN lớn và các DN FDI 

gặp khó khăn nhiều hơn các DN khác. 

- Biến động lớn về tình hình sử dụng lao động, khó khăn trong tuyển dụng lao 

động và cạnh tranh lớn trong thu hút lao động phổ thông và lao động trình độ cao 

đặt ra nhiều thách thức cho TTLĐ, cả về điều chỉnh chính sách LĐVL và ASXH, cả 

về đào tạo và đào tạo lại lao động và cả về hoạt động DVVL kết nối cung cầu lao 

động.   

- Vai trò của công đoàn và người lao động được các DN đánh giá tích cực tại 

các DN có tổ chức công đoàn, song nhiều DN vừa và nhỏ lại chưa có tổ chức công 

đoàn. Không nhiều DN gặp nhiều khó khăn trong triển các quy định của Bộ luật Lao 

động 2019 và nhìn chung, quan hệ lao động được đánh giá là khá tốt tại các DN. 

Tuy nhiên, một số DN FDI nhận thấy cần quan tâm nhiều hơn vấn đề “Tăng cường 

đối thoại xã hội và cải thiện quan hệ lao động” trong bối cảnh khó khăn tuyển dụng 

và tăng cường giữ chân người lao động.   

3. Các gói hỗ trợ của chính phủ   

- So với kết quả khảo sát tương tự được thực hiện năm 20214, mức độ tiếp cận 

của các DN với các gói hỗ trợ của Chính phủ về thuế, tín dụng và ASXH đều tăng 

lên hơn 2 lần. Đây là kết quả của hàng loạt các biện pháp tích cực mà Chính phủ, 

các bộ/ngành và địa phương đã thực hiện. Mặc dù vậy, với các DN tiếp cận được, sự 

hỗ hỗ này nói chung mới đáp ứng được một phần yêu cầu của DN và do đó tác động 

vẫn chưa như mong muốn của họ. 

4. Kinh nghiệm và những vấn đề hiện nay 

                                                

4 VCCI, 2021, Báo cáo kết quả khảo sát DN về những ảnh hưởng của dịch CVID-19 đến các vấn đề lao động việc làm 

tại DN 
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- Một số biện pháp đối phó với đại dịch Covid-19 để duy trì sản xuất trong 

năm 2020 và 2021 đến nay vẫn được nhiều DN vẫn tiếp tục áp dụng trong điều kiện 

bình thường mới như: Tăng cường các biện pháp về an toàn vệ sinh lao động; Bố trí 

thời gian làm việc linh hoạt;  Xây dựng, thực hiện và cập nhật thường xuyên kế 

hoạch kinh doanh liên tục; Áp dụng các biện pháp phòng dịch. 

- Mặc dù sản xuất đã được phục hồi, một số DN đã lấy lại được đà tăng 

trưởng, song nhiều DN đang đối mặt với nhiều khó khăn như: tăng chi phí lao 

động/tiền lương, kể cả thực hiện chính sách tăng tiền lương tối thiểu từ 01/7/2022; 

Đảm bảo thị trường xuất khẩu; Đổi mới công nghệ/chuyển đổi số; Đảm bảo khả 

năng cạnh tranh và Giữ được lao động làm việc cho DN. 

5. Định hướng ưu tiên về SXKD đến cuối năm 2022 và năm 2023 và kiến 

nghị đối với Chính phủ 

- Về sản xuất kinh doanh, “Mở rộng SXKD” là ưu tiên lớn nhất của các DN 

nhằm tận dụng các cơ hội thị trường mở rộng sau đại dịch, cũng như những biến 

động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là các DN nông nghiệp và DN dịch vụ. 

- Những định hướng ưu tiên về lao động việc làm được nhiều DN quan tâm 

nhất là “Tăng cường đào tạo và đào tạo lại cho người lao động” và “Đảm bảo tiền 

lương cạnh tranh để thu hút lao động”. Các ưu tiên khác như “Tăng phúc lợi, điều 

kiện làm việc cho người lao động để giữ chân lao động” và “Tăng cường tuyển dụng 

nhân sự chất lượng cao” cũng được nhiều DN đề cập. 

- Đối với sự hỗ trợ của Nhà nước, những hỗ trợ được nhiều DN nêu lên nhất 

là “Hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp chậm thuế)”,  “Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh 

nợ/giãn nợ” và “Hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động”. Ngoài ra, một số 

chính sách khác cũng được nhiều DN nêu lên là “Hỗ trợ về nhà ở cho người lao 

động”, “Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho người lao động” và “Cải thiện dịch vụ việc 

làm”. 

4.2. Một số khuyến nghị 

1. Một số khuyến nghị đối với Chính phủ và chính quyền địa phương 

Sau 2 năm chịu đựng những tác động khôn lường của Đại dịch Covid-19, các 

DN đang dần phục hồi và tăng trưởng. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch, nguồn 

lực nội tại của các DN bị cạn kiệt, trong khi đó, môi trường và điều kiện kinh doanh 

đã có nhiều thay đổi đòi hỏi các DN cần thích ứng nhanh hơn. Trong bối cảnh đó, 

Chính phủ và chính qyền địa phương cần có các chính sách/giải pháp can thiệp phù 

hợp và kịp thời. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ/giải pháp can thiệp cần được cụ 

thể hóa phù hợp với nhu cầu hỗ trợ cho từng đối tượng, nhóm DN cụ thể: 
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a) Đối với Chính phủ: 

- Tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thuế (giảm thế, nộp chậm thuế), 

các chính sách hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ cho các DN nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho các DN tiếp cận chính sách, cũng như tăng hiệu quả 

thực thi chính sách, trong đó ưu tiên cho các DN vừa và nhỏ. Trước mắt, đẩy nhanh 

giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%; 

- Có các chương trình hỗ trợ các DN trong nước đẩy nhanh đổi mới công 

nghệ, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và 

tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.  

- Để ổn định lực lượng lao động tại các  DN, Nhà nước cần tăng cường hỗ trợ 

về an sinh xã hội cho người lao động, có các chương trình hỗ trợ về nhà ở cho người 

lao động, xây dựng các khu nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, triển 

khai nhanh các dự án nhà ở xã hội. 

- Cần hoàn hiện các chính sách thị trường lao động, đặc biệt là triển khai có 

hiệu quả các chương trình đào tạo/đào tạo lại cho người lao động, cải thiện dịch vụ 

việc làm, trong đó tăng cường vai trò của DVVL công trong việc hỗ trợ người lao 

động nhanh chóng tìm được việc làm, giúp các DN tuyển dụng kịp thời số lượng lao 

động cần thiết. 

- Triển khai có hiệu quả Bộ luật Lao động 2019, tăng cường tổng kết thực 

tiễn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ cơ sở, người sử dụng lao động và người lao 

động, hỗ trợ có hiệu quả việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại các DN 

bao gồm đối thoại xã hội tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết các thỏa ước lao 

động tập thể ngành, nhóm DN và DN,     

- Việc các DN FDI tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng lao động phổ thông, trong 

khi tình hình canh tranh thu hút lao động phổ thông ngày càng gay gắt đặt ra yêu 

cầu phải nhanh chóng thay đổi chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng 

chọn lọc các dự án sử dụng công nghệ hiện đại.   

b) Đối với chính quyền địa phương 

- Quan tâm nhiều hơn đến công tác quản trị TTLĐ trên địa bàn tỉnh/thành 

phố, đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống DVVL, hệ thống thông tin TTLĐ, nâng 

cao chất lượng kết nối cung cầu lao động, tư vấn việc làm, đào tạo nghề; 

- Quan tâm đảm bảo phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động 

di cư về nhà ở, dịch vụ giáo dục và y tế cho người lao động và gia đình họ. Ưu tiên 

dành quỹ đất và triển khai nhanh các dự án xây nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, 

đặc biệt là tại các khu công nghiệp; 
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- Quan tâm thỏa đáng và có chương trình hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động 

hài hòa bền vững tại các DN, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các ban 

quản lý khu công nghiệp trong xây dựng quan hệ lao động; có chương trình thúc đẩy 

phát triển đối thoại xã hội, thương lượng và ký kết các thỏa ước lao động tập thể 

ngành hoặc nhóm doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả trong giải quyết các tranh 

chấp lao động tập thể đặc biệt là các cuộc đình công.   

2. Một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp 

Thời kỳ “cung lao động dồi dào” đã qua rồi, đặc biệt quá trình già hóa dân số 

đang tác động ngày càng mạnh đến tình hình cung ứng lao động cho DN. Trước tình 

hình ấy, cạnh tranh trong tuyển dụng lao động sẽ ngày càng tăng, do đó trong hoạch 

định chiến lược SXKD, các DN cần xây dựng chiến lược về lao động. Mở rộng sản 

xuất cần phải dựa trên tăng năng suất lao động là chính, cần đầu tư nhiều hơn cho 

đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sử dụng lao động có kỹ năng cao hơn, cụ thể: 

- Các DN cần thích ứng linh hoạt, chiến lược phát triển SXKD cần chú ý các 

yếu tố xanh, bền vững phù hợp với ưu tiên quốc gia, yêu cầu của các thị trường và 

khách hàng mục tiêu, cũng như đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu đầu vào;    

- Các DN cần thay đổi chính sách tuyển dụng lao động theo hướng ưu tiên lao 

động trình độ cao, lao động có tay nghề, cùng với các chính sách giữ chân lao động; 

- Có chương trình đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng lao động hiện có để 

theo kịp yêu cầu đổi mới công nghệ và duy trì năng lực cạnh tranh; 

- Có hệ thống chính sách lao động, tiền lương, phúc lợi cho người lao động có 

tính cạnh tranh cao; Luôn quan tâm, chăm lo đời sống và phúc lợi của người lao 

động và gia đình họ;  

- Chăm lo phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại DN, 

trong đó cần quan tâm thỏa đáng đến các hoạt động công đoàn, ý kiến và nhu cầu 

của người lao động.  

3. Một số khuyến nghị đối với Hiệp hội DN   

  - Cần tăng cường nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tổ chức sản xuất 

trong toàn chuỗi cung ứng có ảnh hưởng lớn đến các DN trong ngành hàng, nghiên 

cứu các thực hành tốt trong phục hồi và phát triển sản của ngành hàng và phổ biến 

các bài học kinh nghiệm cho các DN thành viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số, quản trị DN, phát triển thương 

hiệu cho DN qua hình thức trực tuyến và trực tiếp; 

- Tăng cường phản biện chính sách, tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước 

trong xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các ngành, 
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lĩnh vực hoạt động của hiệp hội để đảm bảo rằng các chính sách là công bằng và 

thân thiện với các DN thành viên; 

- Là tổ chức đại diện, Các HHDN cần tăng cường bảo vệ quyền lợi cho các 

hội viên. Thực hiện vai trò trung gian tích cực góp phần thỏa mãn nhu cầu bảo vệ 

quyền, lợi ích của các doanh nghiệp thành viên. Tham dự các cuộc họp thường kỳ 

của UBND tỉnh/thành phố để trao đổi, lắng nghe, tổng hợp những phản ánh của các 

nhà đầu tư, doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh/thành phố, các sở, ban, ngành để tìm 

hướng giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp; 

- Cần chủ động hơn trong phối hợp với các tổ chức chuyên môn, cơ quan 

quản lý nhà nước trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và 

chủ động và kịp thời đề xuất phương hướng, giải pháp giải quyết khó khăn của các 

thành viên trong hiệp hội. 

4. Một số khuyến nghị đối với Công đoàn và người lao động 

- Đối với Công đoàn cơ sở: 

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ tại DN mang lại lợi ích cho cả 

DN và người lao động, do đó Công đoàn cần hợp tác chặt chẽ với người sử dụng lao 

động trong xử lý các vấn đề tại DN. Để nâng cao hiêu quả hoạt động, công đòan cơ 

sở cần tăng cường năng lực, đặc biệt là năng lực đại diện cho người lao động, năng 

lực bảo vệ đoàn viên, kỹ năng đàm phán, năng lực tham gia chính sách với quản lý 

DN; Công đoàn cần tăng cường thông tin, động viên người lao động tham gia thực 

hiện các chương trình kế hoạch phục hồi và phát triển sản xuất của DN. 

- Đối với người lao động: 

Bối cảnh mới đòi hỏi người lao động tăng cường tự đào tạo nâng cao kỹ năng 

tay nghề, sẵn sàng cho những thay đổi mang tính thời đại như đổi mới công nghệ, 

chuyển đổi số, thị trường lao động cạnh tranh và những thay đổi nhanh chóng của 

môi trường SXKD và thị trường lao động trong điều kiện bình thường mới. 

Bối cảnh mới cũng yêu cầu người lao động am hiểu về các chính sách chung 

của nhà nước cũng như các chính sách của DN. Tuân thủ các quy định về phòng 

chống dịch, an toàn lao động và tổ chức lao động tại nơi làm việc; thực hiện tốt nội 

quy lao động tại DN và tính tuân thủ tại nơi làm việc.  

5. Khuyến nghị chính sách của VCCI đối với Chính phủ 

Từ kết quả của nghiên cứu này, những biến động của kinh tế thế giới5, tác 

động của cuộc chiến tại Ucraina (dẫn đến lạm phát tăng cao, giảm sức mua), phản 

                                                
5 Các tổ chức quốc tế như IMF, WB, ADB và OECD đều hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 2022 và năm 

2023 
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ứng chính sách của các nước (tăng lãi suất, giảm nhập khẩu), cũng như tình hình sản 

xuất kinh doanh tại nước ta những tháng gần đây (giảm đơn hàng, giảm sản lượng), 

VCCI đề xuất một số khuyến nghị chính sách đối với Chính phủ nhằm cải thiện hiệu 

quả hoạt động của TTLĐ và quan hệ lao động như sau:  

1. Sau 2 năm vật lộn với Covid-19, nguồn lực và sức chịu đựng của các DN 

và người lao động đã bị cạn kiệt, cả DN và người lao động đều dễ bị tổn thương hơn 

bao giờ hết trước các cú xốc từ bên ngoài, do đó Chính phủ cần tạo bệ đỡ cho các 

DN ổn định sản xuất và qua đó là ổn định việc làm cho người lao động. Trước hết là 

ổn định kinh tế vĩ mô, có các chương trình kích cầu nội địa, hỗ trợ xúc tiến thương 

mại tìm kiếm khai thác các thị trường mới, đơn hàng mới.  

2. Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện và triển khai các chính sách hỗ trợ về 

thuế, về tài chính/tín dụng, các gói hỗ trợ ASXH cho người lao động, trong đó ưu 

tiên cho các DN vừa và nhỏ. Trước mắt, đẩy nhanh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. 

Chính phủ tăng cường các chương trình hỗ trợ các DN trong nước, đặc biệt là các 

DN vừa và nhỏ đẩy nhanh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng lực quản trị 

của DN nhằm tăng năng suất lao động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tham gia 

sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.  

3. Việc các DN FDI tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng lao động phổ thông, trong 

khi tình hình canh tranh thu hút lao động phổ thông ngày càng gay gắt đặt ra yêu 

cầu phải nhanh chóng thay đổi chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng 

chọn lọc các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, đăc biệt là có hướng dẫn và giám sát 

các địa phương trong xúc tiến đầu tư và phê duyệt các dự án FDI. 

4. Trong bối cảnh sản xuất không ổn định, để hỗ trợ DN giữ chân được lao 

động, Chính phủ cần tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ DN ổn định quỹ tiền lương, 

đóng BHXH cho người lao động, cũng như tăng cường hỗ trợ về an sinh xã hội cho 

người lao động, đẩy nhanh các chương trình xây dựng nhà ở cho người lao động, 

xây dựng các khu nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, triển khai nhanh 

các dự án nhà ở xã hội. 

5. Do biến động về sản xuất và khó khăn về tìm kiếm đơn hàng, nhiều DN có 

xu hướng tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động ngắn hạn. Trong bối cảnh đó các chính 

sách thị trường lao động cần được điều chỉnh phù hợp hơn, đặc biệt là triển khai có 

hiệu quả các chương trình đào tạo/đào tạo lại cho người lao động, cải thiện hiệu quả 

dịch vụ việc làm theo hướng “dịch vụ một cửa”, tăng cường vai trò của DVVL công 

trong việc hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm, cũng như giúp các 

DN tuyển dụng kịp thời số lượng lao động cần thiết. Cần có cơ chế linh hoạt để kích 

hoạt các chương trình việc làm công để thu hút người lao động bị mất việc tạm thời. 
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6. Những thay đổi trên TTLĐ đòi hỏi các nhà quản lý phân tích các mối quan 

hệ giữa tính an ninh và tính linh hoạt trên TTLĐ, tính đến những rủi ro xã hội xuất 

hiện trong các quá trình chuyển dịch lao động, đảm bảo các chuyển dịch theo xu 

hướng tích cực với sự phối hợp tốt của các chủ thể trên TTLĐ. Hơn nữa ngày nay, 

dữ liệu đã trở thành trung tâm của việc ra quyết định nên các quy trình lưu trữ và 

xử lý dữ liệu về TTLĐ cần phải được nâng cấp (để tận dụng lợi thế về tính sẵn có 

của thông tin theo thời gian thực) giúp cho DN nhanh chóng tìm và tuyển dụng 

được những ứng viên phù hợp cũng như giúp người lao động tìm được việc làm 

phù hợp nhanh nhất, do đó Chính phủ cần ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở 

hạ tầng TTLĐ đa dạng, linh hoạt và có hiệu quả hơn. 

7. Tình hình hiện nay đòi hỏi Chính phủ cần tăng cường chính sách và 

chương trình bảo vệ thu nhập đối với các nhóm lao động yếu thế. Cần thực hiện các 

chương trình bảo vệ thu nhập đáp ứng tốt hơn với các tình huống thay đổi của dịch 

bệnh, cũng như những biến động khó lường của sản xuất kinh doanh; tăng cường 

ASXH cho những người lao động dễ bị tổn thương nhất như lao động thời vụ, lao 

động di cư, lao động có hợp đồng lao động ngắn hạn, lao động phi chính thức. 

8. Triển khai có hiệu quả Bộ luật Lao động 2019, tăng cường tổng kết thực 

tiễn, lắng nghe nhiều hơn ý kiến từ cơ sở, người sử dụng lao động và người lao 

động, hỗ trợ có hiệu quả việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại các DN 

bao gồm đối thoại xã hội tại nơi làm việc, giải quyết tranh chấp lao động, thương 

lượng và ký kết các thỏa ước lao động tập thể ngành, nhóm DN và DN.     

 


