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Dự án CLS+: Nghiên cứu tại Việt Nam

Giới thiệu
Tại châu Á, các quốc gia có định hướng xuất khẩu như 
Băng-la-đét, Pa-ki-xtan, Cam-pu-chia và Việt Nam dựa vào 
lợi thế giá lao động rẻ và lực lượng lao động hùng hậu để 
tham gia vào các thể chế thương mại toàn cầu mới, nơi 
các biện pháp bảo hộ phát triển kinh tế trong nước (như 
đã được áp dụng bởi chính phủ các nước châu Á khác như 
Hàn Quốc và Đài Loan) có thể không còn là hướng phát 
triển khả thi. Đặc biệt, các cơ chế ưu đãi và thỏa thuận 
thương mại đang tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
của các chuỗi cung ứng toàn cầu, khi 80% các giao dịch 
thương mại trên thế giới đang được thực hiện thông qua 
các chuỗi này. 

Tuy nhiên, tự do hóa thương mại và các thỏa thuận thương 
mại như hiện nay đang tạo nên áp lực cạnh tranh khốc 
liệt trong một số ngành như may mặc, giầy dép và điện 
tử gia dụng. Trong khi đó các điều khoản về xã hội đi kèm 
các thỏa thuận thương mại đưa lại quá ít sự bảo đảm cho 
người lao động về các tiêu chuẩn lao động cơ bản, chưa 
kể tới lương và trợ cấp xã hội. Sự chênh lệch về quyền lực 
giữa các tập đoàn đa quốc gia (Multi National Corporations 
– MNC) trên đỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu và các nhà 
cung cấp trong chuỗi cho phép các tập đoàn này áp đặt 
giá sản xuất thấp, gián tiếp tạo ra mức lương thấp, mức lợi 
nhuận thấp cũng như các điều kiện lao động không đảm 
bảo (ví dụ NLĐ phải làm việc trong các tòa nhà đổ nát). 
Trong ngành dệt may, có bằng chứng thực tế trong giai 
đoạn 1989 - 2014 cho thấy sự tương quan giữa mức độ suy 
giảm tuân thủ các quyền của người lao động và sự sụt giảm 
trong giá nhập khẩu sản phẩm may mặc của các thương 
hiệu quốc tế vào Mỹ. ‘Cuộc đua xuống đáy’ không còn là 
một khẩu hiệu mà đã trở thành một thực tiễn kinh tế.

Trong bối cảnh đó, dự án Tiêu chuẩn Lao động Cơ bản và 
Mở rộng (CLS+) được điều phối và thực hiện bởi Friedrich 
Ebert Stiftung (FES) và các viện nghiên cứu lao động tại các 
quốc gia tham gia. Dự án hướng tới việc thúc đẩy áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động và xã hội toàn diện, bao gồm và 
cao hơn Các Tiêu chuẩn Lao động Cơ bản (CLS). Phạm 
vi nghiên cứu tập trung vào các ngành công nghiệp xuất 
khẩu ở 4 quốc gia gồm Pa-ki-xtan, Cam-pu-chia, Bang-la-
đét và Việt Nam trong khuôn khổ các thỏa thuận thương 
mại và hệ thống ưu đãi thương mại. Ngoài các tiêu chuẩn 
lao động cơ bản, dự án cũng đề cập tới khái niệm lương 
đủ sống, tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe lao động và giới 
hạn giờ làm việc. 

Nghiên cứu tại Việt Nam được điều phối bởi văn phòng 
FES tại Việt Nam và thực hiện bởi nhóm nghiên cứu của 
Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động (ERC). Nghiên 
cứu khám phá thực tiễn lao động trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu của ba ngành hàng xuất khẩu chính tại Việt Nam 
gồm hàng may sẵn (RMG), da giầy (tập trung vào giầy thể 
thao) và điện tử (tập trung vào điện thoại di động và linh 
kiện) đặt trong bối cảnh hệ thống quan hệ thương mại và 
lao động trong nước. Ngoài rà soát một khối lượng lớn các 
tài liệu tiếng Anh và tiếng Việt sẵn có, nghiên cứu còn dựa 
trên một nghiên cứu thực chứng ở bốn cấp độ (Hình 1).

Ở cấp độ quốc tế, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng 
vấn sâu với cấp quản lý các bộ phận trách nhiệm xã hội 
(CSR) và mua hàng của các nhãn hàng may mặc, giày dép 
và điện tử lớn có sản xuất tại Việt Nam. Tại cấp quốc gia 
và cấp tỉnh, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 11 lãnh đạo 
ngành lao động cấp trung ương và cấp tỉnh, thanh tra lao 
động và cán bộ công đoàn. Tại nơi làm việc, nhóm nghiên 
cứu đã đến thăm 16 nhà máy ở 04 tỉnh, bao gồm thành 
phố Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng và Bắc Ninh, phỏng 
vấn 35 cán bộ quản lý, 16 lãnh đạo công đoàn cơ sở, 33 
tổ trưởng và 110 công nhân trực tiếp tham gia sản xuất.

Báo cáo tóm tắt này sẽ trình bày những kết quả chính từ 
nghiên cứu tại Việt Nam. Báo cáo đầy đủ sẽ được công bố 
vào đầu năm 2017. Cùng với kết quả nghiên cứu từ ba 
quốc gia châu Á khác trong khuôn khổ dự án, báo cáo 
cuối cùng sẽ được chuyển tới các bên liên quan ở Việt Nam, 
cũng như các nhà lập pháp, các tổ chức của người sử dụng 
lao động, công đoàn và các tổ chức xã hội trong Liên minh 
châu Âu, thị trường xuất khẩu chủ lực cho cả ba ngành 
hàng nói trên của Việt Nam.

Tổng quan chuỗi cung ứng ngành may mặc, giày dép 
và điện tử tại Việt Nam
May mặc, giầy dép và điện tử là ba ngành hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam. Trong đó ‘nhà vô địch’ về xuất khẩu 
cả nước phải kể tới ngành điện tử, chiếm 28,25% tổng 
giá trị xuất khẩu năm 2015 (riêng điện thoại di động và 
linh kiện điện thoại di động đã chiếm tới 18,62%). Đứng 
thứ hai là dệt may với 17,42%, theo sau là giầy dép với 
mức xuất khẩu đạt 7,41% tổng giá trị xuất khẩu cả nước. 
Tuy nhiên, đa số các công ty xuất khẩu trong cả ba ngành 
đều là các công ty nhỏ và vừa với số lượng công nhân ít 
hơn 500 người, trong khi đó hầu hết các công ty lớn đều 
thuộc sở hữu nước ngoài. Hiện ước tính có khoảng 3 triệu 

Báo cáo tóm tắt
Dự án CLS+: Nghiên cứu tại Việt Nam
Ngành may mặc, giày dép và điện tử



2

Dự án CLS+: Nghiên cứu tại Việt Nam

lao động làm việc trong 3 ngành này và 70% số lao động 
là nữ.

Mặc dù tăng trưởng nhanh, cả ba ngành công nghiệp xuất 
khẩu đều phụ thuộc nhiều vào các linh kiện và nguyên liệu 
nhập khẩu đã qua chế biến. Ngành hàng may sẵn đang 
nhập khẩu 60% nguyên vật liệu trong khi con số này của 
ngành giầy dép là 55% và ngành điện thoại di động và linh 
kiện là gần 90% (Ngân hàng Thế giới 2015). Với đa số linh 
kiện và nguyên liệu nhập khẩu, các nhà sản xuất Việt Nam 
đang tham gia vào công đoạn mang lại giá trị gia tăng thấp 
nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu, công đoạn gia công lắp 
ráp. Vì vậy, chi phí lao động thấp trở thành yếu tố quyết 
định lợi nhuận của các nhà máy này.

Các phát hiện chính
1. Đặc trưng của các chuỗi cung ứng hàng may sẵn, giầy 

dép và điện tử là vị thế ‘độc quyền mua’ của nhãn hàng 
với các nhà cung ứng, trong đó các nhãn hàng toàn 
quyền ấn định giá mua cũng như nhà cung ứng nào 
được tham gia vào chuỗi giá trị. Tại Việt Nam, sức mạnh 
độc quyền của các nhãn hàng ngành may mặc và giầy 
dép yếu hơn so với ngành điện tử do có nhiều nhãn 
hàng tham gia hơn và một nhà cung ứng cũng có thể 
hợp đồng với nhiều nhãn hàng. Trong khi đó, ngành 
điện tử có ít nhãn hàng tham gia hơn và sự cạnh tranh 
cũng khốc liệt hơn, nên hầu hết các nhà cung ứng chỉ 

cung cấp cho một hoặc một số ít các nhãn hàng.

2. Do sự độc quyền của các nhãn hàng, các nhà cung cấp 
lắp ráp nhận được phần nhỏ nhất trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, buộc họ phải cắt giảm chi phí lao động 
tới mức thấp nhất.Các nhãn hàng hưởng phần lớn nhất 
của “chiếc bánh” lợi nhuận với trung bình 9% trong 
ngành giầy dép, 16% trong ngành may mặc và lên đến 
60% cho ngành sản xuất điện thoại di động. Các nhà 
cung cấp lắp ráp tham gia vào công đoạn cuối và ít giá 
trị gia tăng nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu đang vật 
lộn với tỉ suất lợi nhuận chỉ từ 2% trong ngành may 
mặc, 3% trong ngành giầy dép và 6% (giá bán ròng) 
hoặc thấp hơn trong ngành điện tử. Chi phí nhân công 
trực tiếp bao gồm lương và các khoản liên quan khác 
chỉ rơi vào khoảng 3% giá bán ròng của sản phẩm may 
mặc, 9% của giầy dép và 3.8% sản phẩm điện tử.

3. Chi phí lao động trở thành chuyện “chấp nhận hay bị 
loại bỏ” thay vì một một yếu tố đàm phán giữa nhãn 
hàng và nhà cung ứng ở cả ba ngành sản xuất. Tất 
cả các nhà cung ứng dệt may và giầy dép đều nhận 
định rằng giá thu mua từ các nhãn hàng không hề tăng 
trong vòng 5 năm vừa qua, một số thậm chí phải đối 
mặt với việc các nhãn hàng gây áp lực giảm giá mua 
từ 5% đến 10% một năm. Giá thu mua từ các doanh 
nghiệp cung ứng điện tử chủ yếu bị áp đặt bởi các nhãn 
hàng và liên tục giảm hàng quý. Việc giá mua đóng 

Hình 1: Phương pháp nghiên cứu được áp dụng tại Việt Nam

VÙNG

16 NHÀ MÁY

TRỌNG TÂM

Nghiên cứu tư liệu sẵn có và 
phỏng vấn với 6 quản lý thu 
mua & 4 quản lý trách nhiệm 
xã hội của các nhãn hàng

PHƯƠNG PHÁP

Nghiên cứu tư liệu sẵn có và 
phỏng vấn với 11 bên liên quan

Nghiên cứu tư liệu sẵn có và 
phỏng vấn với 10 cán bộ lao 
động và công đoàn tại 5 tỉnh

Phỏng vấn với 35 cán bộ quản 
lý, 16 cán bộ công đoàn, 33 tổ 
trưởng và 110 công nhân

CẤP ĐỘ

TOÀN CẦU

QUỐC GIA

Thương mại và lao động trong 
thỏa ước thương mại tự do
Tính bền vững của thương hiệu 
và chính sách chuỗi cung ứng

Chính sách công nghiệp và lao 
động của Việt Nam

Chính sách công nghiệp/đầu 
tư và lao động của các tỉnh

Tác động của chính sách chuỗi 
cung ứng cũng như thông lệ lao 
động của nhãn hàng
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băng trong 5 năm vừa qua đã chứng minh tiền lương 
trả cho người lao động làm việc tại các cơ sở cung ứng 
thực chất không phải là một yếu tố thương lượng trong 
giá giữa nhà cung ứng và nhãn hàng, mặc dù tất cả các 
nhãn hàng được phỏng vấn đều yêu cầu các nhà cung 
cấp của họ tuân thủ mức lương tối thiểu.

4. Tăng năng suất và giảm chi phí lao động là những giải 
pháp của các nhà cung ứng khi đối mặt với áp lực giá 
từ các nhãn hàng. Khi giá thu mua của các nhãn hàng 
không tăng trong 5 năm vừa qua, để kinh doanh có 
lãi, các nhà cung ứng buộc phải tăng năng suất bằng 
cách tăng mức độ tự động hóa; giảm số nhân công trên 
chuyền trong khi tăng tổng sản lượng; và giảm lương 
thực trả cho công nhân. Hệ quả là rất nhiều người lao 
động mất việc làm và số còn lại phải chịu đựng cường 
độ làm việc cao hơn mà không được tăng lương tương 
xứng. Dưới đây là ví dụ về một doanh nghiệp cung ứng 
giầy dép nước ngoài: từ năm 2013 đến 2015, nhà máy 
đã tăng gấp đôi tổng sản lượng hàng tháng trong khi 
giảm 25% lực lượng lao động trên chuyền sản xuất 
(Bảng 2). Trong khi đó, mức lương của công nhân vẫn 
phụ thuộc vào lương tối thiểu và thâm niên mà không 
phản ảnh đúng cường độ và năng suất lao động.

5. Sự xung đột giữa mô hình kinh doanh nhãn hàng thời 
trang ‘ăn liền’chi phí thấp và tiêu chuẩn về trách nhiệm 
xã hội đang cản trở các nhãn hàng có những nỗ lực 

thực sự giúp cải thiện tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi 
cung ứng của họ. Nghiên cứu cho thấy rất ít mối liên 
hệ giữa chính sách trách nhiệm xã hội và chiến lược 
thu mua của các nhãn hàng ở cả ba ngành sản xuất. 
Tất cả các nhãn hàng đều yêu cầu các nhà cung ứng 
cấp 1 và cấp 2 của họ phải tuân thủ luật lao động Việt 
Nam cũng như chuẩn trách nhiệm xã hội của hãng. Các 
nhãn hàng cũng sẽ kiểm tra mức độ tuân thủ của các 
nhà cung ứng qua kiểm toán trách nhiệm xã hội. Tuy 
nhiên, việc phải tuân thủ các tiêu chuẩn trách nhiệm 
xã hội (và trong nhiều trường hợp chi trả cho việc kiểm 
toán) đang làm tăng chi phí mà các nhà cung ứng phải 
chịu trong khi họ hiếm khi được thưởng nếu tuân thủ 
hay làm tốt hơn chuẩn. Mặt khác, các nhãn hàng liên 
tục tăng áp lực lên nhà cung ứng để giữ nguyên hoặc 
thậm chí giảm giá thu mua. Các áp lực trái chiều từ 
nhãn hàng đang dần loại bỏ các nhà cung ứng có 
thông lệ lao động tốt (nhưng không thể giảm chi phí) 
và khuyến khích việc hạ thấp chuẩn lao động nhằm 
giảm chi phí lao động. 

6. Ngoài các nhãn hàng, các nhà cung cấp3 và cung ứng 
cấp 1 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng 
áp lực chi phí lên các thầu phụ của họ. Trong khi các 
nhãn hàng chưa điều chỉnh giá thu mua trong vòng 5 
năm qua, các nhà cung cấp và cung ứng cấp 1 còn gây 
khó khăn hơn nữa, ép các đơn vị cung ứng cấp 2 phải 
giảm giá. Một nhà thầu phụ Việt Nam trong ngành dệt 

Bảng 1: Tổng quan ngành hàng may sẵn, giầy dép và điện tử tại Việt Nam (2015)

Nguồn: Tổng hợp bởi nhóm tác giả từ nhiều nguồn khác nhau (tháng 8 năm 2016)

 May mặc  Giầy dép Điện tử

Số doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam 2,500 1,382 1,100

Số lao động 2,500,000 930,000 325,583

Đóng góp vào giá trị xuất khẩu (%) 17.42% 7.41% 28.25%

Bảng 2: Giảm thiểu chi phí tại nhà máy cung ứng giầy dép

Nguồn: tác giả tổng hợp dựa trên phỏng vấn với cấp quản lý của nhà máy giầy dép, tháng 7 năm 2016

Năm 2013 2014 2015

Sản lượng hàng tháng (USD) 1.6 triệu 2.8 triệu 3.1 triệu

Số công nhân/ chuyền 80  70 60

Lương Lương tối thiểu Lương tối thiểu Lương tối thiểu

                                                                      +5%/năm            +5%/năm             +5%/năm
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GIÁ BÁN SỈ
50%

CHI PHÍ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP 4.57%

CHI PHÍ SẢN XUẤT
20.43%

CƯỚC ĐƯỜNG BIỂN 
& BẢO HIỂM

3%

GIÁ 
BÁN LẺ

 $100

SG&A + TAX* 
17%

GIÁ MỘT CHIẾC 
GIÀY THỂ THAO

Hình 3: Bóc tách giá của một đôi giầy thể thao

Nguồn: Tổng hợp bởi tác giả dựa trên phỏng vấn với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm giầy dép và thông tin từ UNIDO (2000)1 và Solereview (2015)2 
* Chi phí bán hàng, quản trị, chi phí chung và thuế 17%

Hình 2: Cấu trúc giá và tỉ suất lợi nhuận của các nhãn hàng thời trang, các nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2 tại Việt Nam

Nguồn: Tính toán bởi tác giả dựa trên thông tin lấy được qua phỏng vấn nhân sự quản lý tại các doanh nghiệp cung ứng ngành may

Thiết kế, 
Nghiên cứu & Phát triển, 

Quảng bá, Dịch vụ 
40%

Nguyên phụ liệu 
11%

Lợi nhuận của 
thương hiệu 

16%

Thuế
16%

Vận chuyển 1%

Lợi nhuận của nhà cung ứng CMT 2%Lợi nhuận của nhà cung ứng FOB 5%

Chi phí nhân công lao động 3%

Chi phí chung của nhà máy 6%
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may cho biết: “chúng tôi không thể làm việc trực tiếp 
với các nhãn hàng nên phải làm việc qua nhà cung cấp 
nhưng các nhà cung cấp này đang ép (giá) chúng tôi 
quá đáng. Vài năm trước, tỉ suất lợi nhuận của chúng 
tôi vẫn còn cao hơn lãi suất ngân hàng, giờ thì còn thấp 
hơn . Nhưng nếu không chấp nhận giá đó, chúng tôi 
không có đủ công ăn việc làm cho người lao động”. 
Trong khi đó, các nhãn hàng không thể dám chắc khả 
năng giám sát tất cả các hoạt động thầu phụ trong 
chuỗi cung ứng.

7. Bất chấp áp lực giá từ các nhãn hàng, các nhà cung 
ứng nội địa chọn cách tiếp cận bền vững hơn trong 
vấn đề chuẩn lao động so với các doanh nghiệp vốn 
nước ngoài. Nghiên cứu cho thấy môi trường làm việc 
và lương thực tế của công nhân trong các nhà máy 
cung ứng không phải lúc nào cũng tương ứng với giá trị 
gia tăng hay tỉ suất lợi nhuận của nhà máy. Các doanh 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà 
nước đã cổ phần, cho thấy thông lệ lao động tốt hơn so 
với các doanh nghiệp vốn nước ngoài ngay cả khi tỉ suất 
lợi nhuận của họ ở mức thấp nhất trong chuỗi cung 
ứng. Đặc biệt, các doanh nghiệp dệt may từng thuộc 
sở hữu nhà nước trả cho công nhân mức lương cao hơn 

so với các doanh nghiệp vốn nước ngoài, đầu tư nhiều 
hơn vào nâng cao tay nghề, xây dựng đa dạng các cơ 
chế đối thoại, khiếu nại giữa cấp quản lý và người lao 
động, đồng thời đưa ra một mức phúc lợi rộng rãi hơn. 
Trong khi đó, công nhân trực tiếp tại các doanh nghiệp 
vốn nước ngoài có ít cơ hội và sự khích lệ để nâng cao 
kỹ năng hơn. Mức lương của công nhân ở các doanh 
nghiệp này phụ thuộc vào chuyên cần và thâm niên 
hơn là kỹ năng và năng suất lao động.

8. Mức độ tuân thủ tiêu chuẩn lao động trong ngành dệt 
may là tốt nhất, theo sau là ngành giầy dép. Trong khi 
đó, tình hình của ngành điện tử là tồi tệ nhất, đặc biệt 
trong các lĩnh vực an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ), 
giờ làm việc và lương đủ sống. Các công nhân ngành 
điện tử phải đối mặt với việc bị cưỡng bức làm thêm tới 
100 giờ/tháng. Lương làm thêm giờ chiếm tới 50% thu 
nhập thực nhận trong khi lương cơ bản vẫn chỉ ở mức 
lương tối thiểu. So với hai ngành còn lại, đối thoại xã 
hội trong ngành điện tử hiện còn ở mức sơ khai. Công 
nhân ngành này có rất ít kênh đối thoại, khiếu nại và 
80% vẫn dựa vào các tổ trưởng sản xuất như một kênh 
thay thế không chính thức (Hình 5). Mặt khác, các công 
nhân ngành dệt may có nhiều sự lựa chọn hơn bao 
gồm cả các kênh chính thức và phi chính thức để nêu 
lên ý kiến của họ. Nghiên cứu còn tìm thấy dấu hiệu 
phân biệt đối xử theo giới tính một cách có hệ thống 
trong tuyển dụng và sự nghiệp tại các doanh nghiệp 
điện tử. Các doanh nghiệp này thường có chính sách 
chỉ tuyển nữ vào làm công nhân sản xuất trong khi các 
vị trí quản lý hầu hết lại là nam.

9. Chuỗi cung ứng ngành dệt may, giầy dép và điện tử 
tại Việt Nam bị chi phối bởi các nhà cung cấp Đông Á 
trong khi các doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham 
gia cung ứng cấp 2. Trước năm 1997, các dự án đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI)phải đi dưới hình thức liên 
doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp 
nhà nước. Kể từ năm 1997, việc hạn chế quyền sở hữu 
này đã được gỡ bỏ, gây ảnh hưởng không nhỏ lên 
cấu trúc sở hữu của các doanh nghiệp FDI. Trong năm 
2006, các dự án liên doanh sụt giảm chỉ còn 42,5% 
tổng vốn nước ngoài đăng ký (Herr al. 2016).Trong khi 
mô hình liên doanh trở nên mờ nhạt, cả chính phủ và 
địa phương đều đưa ra các ưu đãi khuyến khích đầu tư 
nước ngoài mà cái giá phải trả là các nhà đầu tư trong 
nước. Ví dụ, chính phủ giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp cho các dự án trên 300 triệu đô la Mỹ mà hầu 
hết các doanh nghiệp được hưởng là các doanh nghiệp 
FDI do các doanh nghiệp trong nước không thể có mức 

- ‘Nếu lương tối thiểu tiếp tục tăng với tốc độ này 
trong khi giá thu mua gia công vẫn đóng băng, thì 
công ty tôi chỉ có thể tiếp tục cầm cự thêm 3 
năm nữa’ (Phó giám đốc một doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam)

- ‘Chúng tôi tiến hành đánh giá trách nhiệm xã hội 
và thông báo cho đội mua hàng. Chúng tôi cũng 
không biết việc định giá diễn ra như thế nào. 
Đây là công việc của phòng ban khác’ (Quản lý bền 
vững tại một nhãn hàng may mặc của Mỹ) 

- ‘Chi phí lao động chỉ là một trong những yếu tố 
ảnh hưởng tới giá thu mua hàng gia công. Chúng 
tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng, 
giảm lãng phí và tăng năng suất’ Chính vì vậy 
chúng tôi không phải tăng giá. (Quản lý mua 
hàng khu vực châu Á của một nhãn hàng da giầy 
Châu Âu)

Interviews conducted between July and September 
2016
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đầu tư lớn như vậy5. Cùng với đó, để thu hút doanh 
nghiệp nước ngoài, chính quyền các tỉnh còn sẵn sàng 
đưa ra những ưu đãi lớn hơn nữa đối với các nhà đầu tư 
nước ngoài, như đã thấy trong trường hợp của nhà máy 
Samsung Thái Nguyên6. Nói cách khác, chính sách thu 
hút nhà đầu tư nước ngoài của chính quyền trung ương 
và địa phương đang chống lại các nhà đầu tư trong 
nước khi đưa ra hàng loạt ưu đãi đối với dự án FDI mà 
không có bất cứ ràng buộc nào về chuyển giao công 
nghệ. Bởi vậy, các chuỗi cung ứng trong ngành hàng 
may sẵn, giầy dép và điện tử tại Việt Nam bị chi phối bởi 
các nhà đầu tư Đông Á (Hình 6). Có thể thấy rõ nhất sự 
thống trị của các doanh nghiệp FDI trong ngành điện 
tử, nơi các doanh nghiệp nội địa đóng góp chỉ 10% vào 
giá trị xuất khẩu.

 Mặc dù vậy, nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng trong khi 
hầu hết các doanh nghiệp FDI tại ba ngành được khảo 
sát không mặn mà với việc nâng cao kỹ năng và giữ 
mức lương và điều kiện lao động ở mức tối thiểu, các 
doanh nghiệp cổ phần hóa trong nước gắn bó hơn với 
lực lượng lao động và thường có cách tiếp cận chuẩn 
lao động bền vững hơn. Vì vậy, việc các doanh nghiệp 
trong nước tham gia đông đảo hơn vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu ở các ngành xuất khẩu trọng điểm sẽ 
tạo tác động tích cực lên chất lượng lao động và tiêu 
chuẩn lao động cho công nhân làm việc trong ngành. 
Điều này càng được củng cố khi các công ty dệt may cổ 
phần hóa trước thuộc tập đoàn nhà nước VINATEX có 
xu hướng đầu tư nhiều hơn doanh nghiệp FDI vào các 

công đoạn như kéo sợi, dệt và nhuộm, nhờ đó gia tăng 
tỉ lệ nội địa hóa.

10. Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam chưa 
hiệu quả. Mô hình phát triển của Việt Nam phụ thuộc 
chủ yếu vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên.Trong 
đó, dầu thô chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu. 
Tỉ trọng xuất khẩu dịch vụ trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu đã giảm từ 11,6% vào năm 2005 còn 7,6% vào 
năm 2012 và 7,6% vào năm 2014. Trong lĩnh vực công 
nghiệp Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các sản phẩm gia 
công công nghệ thấp như may mặc, nội thất, giầy dép 
và điện tử. Tuy nhiên ngay cả đối với các sản phẩm này, 
tỉ lệ nội địa hóa còn thấp, chỉ ở mức 40-55% (CNV 
International 2016).Trong khi đó khu vực tư nhân trong 
nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như bị hạn 
chế tiếp cận tín dụng ngân hàng, tiếp cận quỹ đất… 
dẫn đến việc bị phân biệt đối xử so với khu vực FDI.Nếu 
không có một chính sách công nghiệp hiệu quả, việc 
mở rộng mậu dịch quốc tế sẽ đe dọa làm sâu sắc thêm 
sự chênh lệch về trình độ phát triển và cản trở tiến trình 
phát triển kinh tế (Herr et al.  2016).Một trong những 
lý do chính cho sự thiếu hiệu quả của chính sách công 
nghiệp Việt Nam là sự phân quyền trong quản lý nhà 
nước. Nghiên cứu đã nhận thấy những khác biệt lớn 
trong chính sách công nghiệp, đầu tư và lao động giữa 
các tỉnh, điển hình như tỉnh Long An ở phía nam và Đà 
Nẵng ở miền Trung Việt Nam.

Hình5: Các kênh khiếu nại được công nhân tín nhiệm trong ngành dệt may và điện tử 

Nguồn: Nghiên cứu CLS+ tại Việt Nam, 2016

Dệt may Điện tử

Nhân sự 
9%

Công đoàn cơ sở 
23%

Hòm thư
góp ý 
2% D. Trader Union 0%

Đường dây 
nóng 
12%

Trao đổi không chính 
thức với tổ trưởng 

55%

Khác

Trao đổi không chính 
thức với tổ trưởng 

80%

Hòm thư
góp ý
20% B. Hotline 0%
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11. Chính sách công nghiệp mạnh mẽ và chiến lược đầu tư 
có chọn lọc sẽ có lợi cho việc cải thiện tiêu chuẩn lao 
động. Bằng cách so sánh chính sách đầu tư và công 
nghiệp giữa Long An và Đà Nẵng, nghiên cứu đã cho 
thấy sự khác biệt rõ ràng giữa 2 tỉnh thành, dẫn đến 
cách tiếp cận tiêu chuẩn lao động không đồng nhất. 
Một mặt, Long An đang cố gắng thu hút FDI nhanh 
nhất một cách không chọn lọc trong khi xem nhẹ việc 
đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, thanh 
tra lao động và công đoàn. Mặt khác, Đà Nẵng chọn 
cách tiếp cận cao hơn. Thành phố Đà Nẵng có các 
chính sách mạnh mẽ về công nghiệp với cách thức tiếp 
cận minh bạch và có chọn lựa đối với các dự án đầu tư, 
trong khi vẫn giữ được dòng FDI lớn và ngày càng thu 
hút nhiều đầu tư hơn vào lĩnh vực công nghiệp sử dụng 
công nghệ cao và sạch hơn. Cùng lúc đó, để ngăn chặn 
các vấn đề về lao động có khả năng gây ảnh hưởng tiêu 
cực tới môi trường đầu tư thành phố, chính quyền Đà 
Nẵng đã tích cực tăng cường thanh tra lao động đồng 
thời nâng cao năng lực cho các công đoàn cơ sở.

12. Cuối năm 2015, sau nhiều năm đàm phán, Việt Nam 
đã ký kết song song hai hiệp định thương mại tự do 
quan trọng: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh 
Châu Âu (EVFTA). Cả hai hiệp định thương mại đều là 
các hiệp định ‘thế hệ mới’ bởi chúng không chỉ toàn 
diện mà còn bao gồm nhiều chương quy định chi tiết về 
tính bền vững (trong vấn đề môi trường và lao động). 
Tuy nhiên, trong khi Châu Âu như thông lệ trước đây 
chọn cách khuyến khích thúc đẩy các vấn đề bền vững 

trong hiệp đinh thương mại với Việt Nam, Mỹ lại chọn 
cách tiếp cận thiên về xử phạt trong TPP. Mặc dù cả hai 
hiệp định đều đang chờ được phê chuẩn7, chúng đã 
bước đầu có tác động khi chính phủ Việt Nam cam kết 
sửa đổi khuôn khổ pháp lý, gồm cả Luật Lao động, cho 
phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về lao động để hội 
nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hình6: Mức đóng góp vào giá trị xuất khẩu của khối FDI và doanh nghiệp trong nước (%)

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam, 2015
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