
Nghiên cứu trong khuôn khổ Diễn đàn đa phương MSF 2021

NHẬN DIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0
& VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC
NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ BẢO VỆ
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM





Tháng 10 năm 2021

Nghiên cứu trong khuôn khổ Diễn đàn đa phương MSF 2021

NHẬN DIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG
TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0
& VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC
NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ BẢO VỆ
NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM



Diễn đàn Đa phương – MSF là sự kiện được đồng tổ chức bởi Tổ hợp Samsung 
Việt Nam (Samsung Việt Nam), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên 
đoàn) và các tổ chức đối tác, với sự phối hợp và tư vấn của các tổ chức thuộc 
khối nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận, cũng như các chuyên gia cao cấp có 
cùng chung mối quan tâm về các vấn đề xã hội và phát triển của Việt Nam. 

Sau 3 năm tổ chức liên tục kể từ 2018, Diễn đàn đa phương thường niên đã trở 
thành một truyền thống mới mẻ nhưng đầy hứng khởi. Các Diễn đàn Đa phương 
với chủ đề “Bình đẳng giới trong Kỷ nguyên Số” và “Nâng cao Quyền năng của 
lao động nữ tại nơi làm việc trong CMCN 4.0”, “Ứng phó có trách nhiệm trong 
quản trị khủng hoảng: Chia sẻ kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19”. Trong năm 
2021, các tác động của Đại dịch COVID-19 dự kiến vẫn còn để lại những hệ lụy 
to lớn và lâu dài trên hầu như mọi mặt của đời sống kinh tế và xã hội. Một trong 
những bài học quan trọng nhất rút ra từ Diễn đàn đa phương 2020 là tầm quan 
trọng của việc liên tục nâng cao tính chống chịu bền bỉ và thích ứng của DN và 
NLĐ trước các biến động khó lường phức tạp trong kỷ nguyên VUCA.

Tiếp nối mạch chủ đề về nâng cao quyền năng cho NLĐ và bình đẳng giới, theo 
hướng cải thiện vị thế, tính chống chịu bền bỉ và sự thích ứng của lực lượng lao 
động với các đòi hỏi của phát triển trong giai đoạn tiếp tục biến động và 
chuyển đổi mạnh mẽ, Diễn đàn đa phương 2021 (MSF 2021) được tổ chức với 
chủ đề “Hợp tác xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho nền kinh tế số bao 
trùm tại Việt Nam”.

Nghiên cứu “Nhận diện Quan hệ lao động trong thời kỳ công nghiệp 4.0 và vấn 
đề đặt ra cho việc nâng cao vị thế và bảo vệ NLĐ tại Việt Nam” do Ban Quan hệ 
Lao động, Tổng Liên đoàn phối hợp với tư vấn độc lập thực hiện trong thời gian 
từ tháng 5 – 8/2021 là một trong hai nghiên cứu được thực hiện trong khuôn 
khổ của Diễn đàn đa phương – MSF 2021. Nghiên cứu đánh giá tổng quan về 
tác động của CN 4.0 tới lĩnh vực lao động, đi sâu phân tích và dự báo các biến 
đổi trong quan hệ lao động của ngành dệt may và các nền tảng công nghệ giao 
hàng và gọi xe. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, trong thời gian 5 đến 10 
năm tới sẽ là giai đoạn chuyển đổi và dần định hình một mô hình quan hệ lao 
động mới, trong đó, NLĐ phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của công 

Lời nói đầu
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nghệ, đòi hỏi mới về kỹ năng và môi trường làm việc. Qua đó, tổ chức công 
đoàn và các đối tác khác trong quan hệ lao động cũng cần thay đổi phương 
thức và trọng tâm hoạt động để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
chuyển đổi tại doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững và không để 
ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Nhà nước. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã có những đóng góp 
quý báu cho nghiên cứu này. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 
trong giai đoạn tới, vẫn cần có những nghiên cứu sâu sắc hơn về lĩnh vực quan 
hệ lao động để định hình rõ hơn nữa những thách thức của công nghệ với hệ 
thống quan hệ lao động của Việt Nam. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam    Samsung Việt Nam
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Tóm tắt phát hiện của nghiên cứu

Tác động chung của CN 4.0 tới vấn đề lao động – việc làm 

• CMCN 4.0 đã và đang xảy ra với tốc độ và ảnh hưởng không đồng đều tới các 
ngành, quốc gia, và khu vực phụ thuộc mức độ sử dụng công nghệ, kĩ năng 
lao động và khả năng đầu tư cho các công nghệ mới

• Trong ngành chế tạo, CN 4.0 sẽ có 3 cấp độ tác động: (i) Cấp độ 1 – Hệ thống 
hỗ trợ NLĐ trong việc lắp ráp sản phẩm theo từng bước – có thể làm giảm 
khoảng 25% số việc làm; (ii) Cấp độ 2 –Internet vạn vật – có thể giảm 35% 
số việc làm; (iii) Cấp độ 3 – Trí tuệ nhân tạo (AI) - máy móc/robot có khả 
năng vận hành hoàn toàn độc lập.

• Trái với một số dự đoán tiêu cực về mất việc làm hàng loạt bởi CN 4.0, nghiên 
cứu cho rằng tổng việc làm sẽ không giảm nhiều, nhưng cấu phần lao động 
theo kỹ năng sẽ thay đổi. Nhu cầu lao động kĩ năng cao tăng nhưng đồng thời 
nhu cầu lao động kĩ năng thấp vẫn duy trì, nhất là trong các ngành chăm sóc 
sức khỏe, giúp việc nhà, bán lẻ v.v. 

• Tuy nhiên, để chuẩn bị cho lực lượng lao động chuyển đổi trong CN 4.0, thời 
gian đào tạo lại sẽ tăng 3-4 lần so với hiện nay

Tác động CN 4.0 tới QHLĐ trong ngành dệt may

• Thị trường của ngành dệt may: xu hướng cá nhân hóa trong thiết kế, cỡ mẫu, 
xây dựng thương hiệu trong khi đó áp lực về chi phí vẫn rất cao. Với chuỗi 
cung ứng ở Việt Nam, việc số hóa chuỗi cung ứng sẽ tăng dưới đòi hỏi kiểm 
soát chuỗi của nhãn hàng để đáp ứng các tiêu chuẩn lao động và môi trường

• Công nghệ: Áp dụng AI vào định hình thiết kế, xây dựng thương hiệu, kiểm 
soát quy trình sản xuất, logistics. Tại Việt Nam, đẩy mạnh tự động hóa ở mọi 
khâu, số hóa hệ thống sản xuất, in 3D.

• Tuy nhiên hiện tại đa số máy móc của ngành dệt may vẫn đang ở mức độ CN 
2.0 và mới chỉ 10% đạt mức CN 3.0. Do tỉ suất đầu tư cho máy móc công 
nghệ mới rất cao, trong khi biên lợi nhuận của ngành còn thấp nên việc áp 
dụng công nghệ sẽ diễn ra từ từ. 

• Tỉ lệ lao động giản đơn trong ngành sợi, dệt, nhuộm có thể giảm từ 50-75% và 
15-30% trong ngành may mặc trong 10 năm tới. Đồng thời các việc làm ở 
khâu thiết kế, quản trị chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, lập trình, bảo trì 
hệ thống máy móc sẽ tăng. Kết quả là tổng việc làm sẽ tăng. 

Với mục tiêu tìm kiếm diện mạo của hệ thống Quan hệ lao động trước tác động của Cách 
mạng công nghiệp 4.0, nhóm nghiên cứu của Tổng LĐLĐVN đã tiến hành đánh giá định tính 
khái quát cũng như chuyên sâu vào hai ngành: (i) Ngành dệt may – đại diện cho các ngành 
kinh tế truyền thống và (ii) Các nền tảng công nghệ - đại diện cho các ngành kinh tế số. 
Các phát hiện chính của nghiên cứu như sau: 
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• Tuy nhiên, NLĐ giản đơn nữ, có con nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn do có nguy cơ 
bị thay thế bởi máy móc, đồng thời thiếu thời gian để tham gia các khóa học 
đào tạo lại và chuyển đổi việc làm  

• Trong giai đoạn 5-10 năm tới, các DN tiên phong sẽ dịch chuyển sang CN 4.0, 
còn đa số DN của ngành sẽ dịch chuyển sang CN 3.0. Trọng tâm của QHLĐ 
sẽ là việc tham vấn, thương lượng giữa DN và CĐ để sắp xếp lại lao động, đào 
tạo lại, và hỗ trợ cho NLĐ nghỉ việc. Nếu việc tham vấn, thương lượng không 
được thực hiện hiệu quả, sẽ có rủi ro tranh chấp lao động cá nhân và tập thể. 
Thương lượng nhóm DN, thương lượng ngành sẽ trở thành công cụ QHLĐ 
chính để đảm bảo hài hòa lợi ích trong quá trình chuyển đổi công nghệ. 

QHLĐ trong kinh tế nền tảng

• Các nền tảng lao động, một phần của kinh tế số đã phát triển nhanh ở Việt 
Nam. Các nền tảng taxi và giao hàng hiện thu hút hơn 1 triệu lao động, trong 
đó 98% là nam giới, 80% là lao động giản đơn, 1/3 là lao động dưới 34 tuổi và 
¼ là lao động trên 55 tuổi

• Khung pháp lý cho nền tảng lao động chưa định hình, các bên còn nhiều bất 
đồng về việc xác định quan hệ việc làm trong các nền tảng. Tuy nhiên, nếu xét về 
quan hệ kinh tế và công nghệ, các công ty nền tảng kiểm soát gần như mọi khía 
cạnh việc làm của các tài xế làm việc trên các ứng dụng trong khi NLĐ gần như 
không có cơ hội để đối thoại, tham vấn và thương lượng với các nền tảng

• Để bảo vệ quyền và lợi ích của  NLĐ trên các nền tảng, công đoàn sẽ gặp nhiều 
thách thức, bao gồm việc xây dựng các mô hình công đoàn với cách tiếp cận, 
thu hút đoàn viên với công nghệ mới thay vì phương pháp truyền thống

• Ngoài ra, khi các thuật toán ngày càng đóng vai trò lớn trong quản trị nhân sự 
trên các nền tảng, cách hiểu cũ về đối tác trong QHLĐ có thể sẽ phải thay đổi

Diện mạo QHLĐ 4.0

• Cùng với sự chuyển đổi công nghệ, tự động hóa, số hóa trong kinh tế truyền 
thống, một bộ phận NLĐ có thể chuyển sang các ngành mới nổi (như kinh tế 
nền tảng), một bộ phận NLĐ sẽ phải đào tạo lại để chuyển đổi việc làm, trong 
khi tỉ trọng lao động kĩ năng bậc cao sẽ tăng lên. Trong khi đó, áp lực của thị 
trường và công nghệ ngày càng cao, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa 
các DN, giữa các nền kinh tế, và giữa các chuỗi cung ứng. 

• DN sẽ là đối tác dẫn dắt sự phát triển QHLĐ trong CN 4.0 nhưng trong nền 
kinh tế phối hợp, công đoàn và nhà nước đóng vai trò điều chỉnh, hỗ trợ quan 
trọng để giảm thiểu tác động tiêu cực của CN 4.0, nhất là với NLĐ

• QHLĐ trong giai đoạn 5-10 năm tới sẽ có sự phân tách theo từng nhóm LĐ và 
từng ngành với các mô hình công đoàn, mô hình đối thoại – thương lượng 
phù hợp. Cần phát triển mô hình công đoàn công nghệ để tiếp cận NLĐ trong 
nền kinh tế số. 



Mục lục

CHƯƠNG 1: Giới thiệu
Phương pháp nghiên cứu
Khung lý thuyết quan hệ lao động hiện đại
Kết cấu báo cáo
Hạn chế của nghiên cứu

CHƯƠNG 2: Tổng quan về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì?
Công nghiệp 4.0 và các xu hướng thay đổi của lao động và việc làm
Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam
Chính sách và chiến lược của Việt Nam với Cách mạng CN 4.0

CHƯƠNG 3: Tác động của CN 4.0 tới quan hệ lao động trong ngành dệt may
Xu hướng công nghệ trong ngành dệt may Việt Nam
Tình hình quan hệ lao động trong ngành dệt may
Dự đoán những tác động của CN 4.0 tới quan hệ lao động trong ngành dệt may
Quan điểm và giải pháp của các đối tác QHLĐ
Điển hình tốt về thích ứng với chuyển đổi công nghệ và QHLĐ trong ngành dệt may

CHƯƠNG 4: Nền kinh tế chia sẻ và đặc trưng của quan hệ lao động phi truyền thống
Khái quát về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam
Đặc điểm mối quan hệ giữa nền tảng công nghệ-người lao động

Quan hệ pháp lý
Quan hệ kinh tế
Quan hệ về công nghệ

Quan điểm và giải pháp của các đối tác QHLĐ về nền kinh tế chia sẻ
Quan điểm của các cơ quan nhà nước
Quan điểm của Công đoàn Việt Nam
Quan điểm của đại diện doanh nghiệp
Quan điểm của các đối tác xã hội khác

CHƯƠNG 5: Kết luận và khuyến nghị
Tài liệu tham khảo

Nghiên cứu trong khuôn khổ Diễn đàn đa phương MSF 20218

9
11
12
16
17

17
18
19
20
23

25
27
29
30
37
39

41
42
45
45
47
48
49
49
50
51
52

58
65



3

CHƯƠNG 1

Giới thiệu



Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay Công nghiệp 4.0 (CN 4.0) là thuật ngữ chỉ 
sự bùng nổ của hàng loạt các công nghệ thông minh từ in 3D, trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ robot bậc cao, internet vạn vật trong các ngành chế tạo cho tới sự hình thành 
và phát triển của các nền tảng chia sẻ (gig economy) nhằm kết nối người dùng và 
người cung cấp trong các ngành dịch vụ. Điều khiến cho CN 4.0 khác biệt so với 
các cuộc cách mạng công nghệ trước đây là tốc độ phát triển và ảnh hưởng chưa 
từng có tới các mặt của cuộc sống, kinh tế và lao động: rất nhiều việc làm truyền 
thống có nguy cơ biến mất, sự phân tách giàu nghèo giữa các nhóm lao động cũng 
như giữa các nước phát triển và đang phát triển ngày cách rõ rệt hơn, cũng như áp 
lực chưa từng có tới môi trường và lực lượng lao động. 

Tại Việt Nam, trong vòng 5 năm vừa qua, CN 4.0 đã bắt đầu có những tác động rõ 
rệt tới thị trường lao động. Trong khu vực chế biến – chế tạo, xu hướng tự động hóa 
và chuyển đổi số đang trở nên ngày càng mạnh mẽ, một phần là do áp lực của cạnh 
tranh, một phần là do yêu cầu minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả trong quản trị 
chuỗi cung ứng của các nhãn hàng quốc tế. Trong quá trình này, một số lượng lớn 
NLĐ giản đơn hoặc bán giản đơn sẽ bị thay thế (ví dụ trong các ngành may, giày, 
theo ước tính của ILO, tỉ lệ lao động bị thay thế có thể dao động từ 40-80%) và cần 
được tái đào tạo và sắp xếp việc làm mới trong khi nhu cầu về các kĩ năng mới, đặc 
biệt về kĩ thuật máy tính, vật liệu sẽ tăng nhanh (IndustriALL 20171; ILO 20162). 
Trong khu vực dịch vụ, các nền tảng chia sẻ như dịch vụ gọi xe, giao hàng, giúp việc, 
bán hàng online đang thu hút ngày càng nhiều lao động: chỉ riêng 5 nền tảng gọi xe 
và giao hàng lớn nhất ở Việt Nam đã có khoảng 1 triệu tài xế (Bùi 2020) và dưới tác 
động của dịch Covid-19, con số này có xu hướng tăng nhanh. Mối quan hệ phi 
truyền thống giữa người cung cấp dịch vụ với các công ty sở hữu nền tảng công 
nghệ cũng tạo ra thách thức cho các nhà làm luật trong việc điều chỉnh các điều 
kiện lao động cũng như trách nhiệm của mỗi bên.

CN 4.0 đã và đang xảy ra với tốc độ không đồng nhất ở rất nhiều lĩnh vực, từ đó làm 
thay đổi môi trường, bản chất và đối tác của QHLĐ. Trong bối cảnh đó, các bên 
trong quan hệ lao động – Nhà nước, công đoàn và người sử dụng lao động – cần 
nhận thức và lường trước những tác động của công nghệ tới việc làm và lao động 
để có những điều chỉnh chiến lược, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc 

1. http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/-
documents/2017/SWITZERLAND/Industry4point0Conf/draft_integrated_industry_4.0_paper_5_17.10.2017.pdf
2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dia-
logue/---act_emp/documents/publication/wcms_579554.pdf
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chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu của thay đổi công nghệ, đồng thời bảo vệ và 
nâng cao quyền, lợi ích của NLĐ. 

Cho tới nay đã có khá nhiều các nghiên cứu của quốc tế, khu vực và Việt Nam về 
các thay đổi về kĩ thuật, kinh tế và xã hội mà CN 4.0 sẽ mang tới nhưng chưa có một 
nghiên cứu nào phân tích tác động tới khía cạnh QHLĐ cũng như các đối tác trong 
QHLĐ tại Việt Nam. Trong khi đó, quan hệ lao động sẽ đóng vai trò trọng tâm cho 
khả năng điều chỉnh và thích ứng của NLĐ và DN với các thay đổi mà CN 4.0 mang 
lại. Vì vậy trong khuôn khổ của Diễn đàn đa phương -MSF 2021, Tổng LĐLĐVN  và 
các đơn vị tổ chức mong muốn thực hiện một nghiên cứu về các xu hướng và yếu 
tố trong CN 4.0 ảnh hưởng tới sự điều chỉnh của QHLĐ và khảo sát về quan niệm - 
thái độ của các bên trước các vấn đề tiềm năng đối với Việt Nam, từ đó đưa ra các 
gợi mở/khuyến nghị cho các cơ quan và đối tác liên quan. 

Với mục tiêu tổng quát trên, nghiên cứu hướng tới tìm hiểu một số câu hỏi chi tiết 
như sau: 

• CN 4.0 đã tạo ra các xu hướng gì trong lĩnh vực lao động? 

• Tại Việt Nam, CN 4.0 có thể tạo ra những thay đổi gì về QHLĐ trong các ngành 
công nghiệp truyền thống (như dệt may) và các ngành phi truyền thống (như 
kinh tế chia sẻ)? 

• Các đối tác trong QHLĐ tại Việt Nam có nhận định và ứng đối chiến lược nào 
với các thay đổi đó? 

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu chủ yếu sử dụng các phương pháp định tính và được tiến hành theo 03 
giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1: Tổng quan tài liệu và phát triển công cụ nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu tổng hợp các tài liệu và số liệu thứ cấp có liên quan tới CN 4.0 
trên thế giới và tại Việt Nam, tập trung vào các khía cạnh: 

• Đặc thù của CN 4.0 trên thế giới và tại Việt Nam.

• Các tác động tới việc làm, kĩ năng, thị trường lao động trên thế giới và tại Việt 
Nam.
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• Các giải pháp và ứng phó của các quốc gia trên thế giới với CN 4.0.

• Các chính sách và chiến lược của Chính phủ và các đối tác QHLĐ Việt Nam với 
CN 4.0.

Giai đoạn 2: Phỏng vấn sâu 

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn sâu 13 chuyên gia và đại diện các tổ 
chức liên quan để tìm hiểu quan điểm, ứng phó và kỳ vọng của họ về tác động của 
CN 4.0 tới lĩnh vực QHLĐ. Các đối tượng phỏng vấn bao gồm: (i) các cơ quan hoạch 
định chính sách (2); (ii) tổ chức công đoàn các cấp (4); (iii) hiệp hội DN và DN (3); 
(iv) tổ chức quốc tế (2); và các tổ chức nghiên cứu, chuyên gia độc lập (2). Đặc biệt, 
với 2 ngành mà nghiên cứu đi sâu, Nhóm  nghiên cứu đã phỏng vấn đại diện nghiệp 
đoàn xe ôm công nghệ, đại diện một công ty cung cấp nền tảng công nghệ, và đại 
diện của NLĐ (Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam) và NSDLĐ (VITAS) trong 
ngành dệt may. 

Giai đoạn 3: Tham vấn sâu và xây dựng báo cáo

Nhóm nghiên cứu xây dựng dự thảo báo cáo và tham vấn kết quả ban đầu với một 
nhóm các tổ chức và chuyên gia liên quan như các tổ chức công đoàn, hiệp hội 
doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Trên cơ sở ý kiến tham vấn, 
nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo cuối cùng. 

Khung lý thuyết quan hệ lao động hiện đại

Quan điểm về hệ thống quan hệ lao động hiện đại do Giáo sư kinh tế người Mỹ John 
Dunlop đặt nền móng bằng cuốn sách kinh điển Industrial Relations System (Hệ 
thống quan hệ lao động) xuất bản năm 1958. Theo đó, Dunlop định nghĩa:

“Quan hệ lao động là kết cấu và sự phát triển của các mối quan hệ giữa ba chủ thể 
của QHLĐ – người lao động, quản lý DN và chính phủ - và giải quyết những vấn đề 
phát sinh trong quan hệ lao động thông qua việc thỏa thuận giữa ba chủ thể trên” 
(Dunlop 1958). 

Dunlop cũng xác định những yếu tố mang tính bối cảnh tác động tới mối quan hệ 
giữa 3 chủ thể trên bao gồm: 

(1)  công nghệ; 

(2)  thị trường; và 

(3)  phân bổ quyền lực giữa các chủ thể. 
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Mặc dù cùng sử dụng khung khổ QHLĐ mà John Dunlop đưa ra, trên thế giới có rất 
nhiều cách nhìn nhận, quan điểm khác nhau về mối quan hệ giữa 3 chủ thể trong 
QHLĐ. Các học giả phân loại 03 khung tham chiếu quan trọng nhất để nhìn nhận về 
QHLĐ ở mỗi DN, ngành hoặc quốc gia như sau: 

Đồng nhất (Unitary): theo khung tham chiếu này, DN (hoặc ngành) được coi như 
một thể thống nhất về lợi ích và mục tiêu trong đó các bên trong một DN phải hợp 
tác trên cơ sở có cùng lợi ích. Chính sách của NSDLĐ là để đảm bảo sự hài hòa của 
các lợi ích và nếu có vấn đề gì, thì phải điều chỉnh chính sách nhân sự. Công đoàn, 
theo khung tham chiếu này, bị coi là có tác động tiêu cực, tạo ra mâu thuẫn trong 
DN nhưng nếu tuân thủ các mục tiêu của DN thì có thể được dung nạp vào logic 
của DN. Nhà nước chỉ đóng vai trò tối thiểu trong QHLĐ tại DN. Những DN theo 
khung tham chiếu này không cho rằng sự mất cân bằng quyền lực giữa các chủ thể 
là một vấn đề vì quản lý DN là người có quyền lãnh đạo và điều phối mọi vấn đề để 
đạt mục tiêu chung. Khung đồng nhất là khung tham chiếu nền tảng cho ngành 
quản trị nhân sự. 

Đa dạng (Pluralism): theo khung tham chiếu này, DN bao gồm những nhóm lợi ích 
đa dạng và cạnh tranh lẫn nhau nhưng các lợi ích đó có thể được điều chỉnh hài hòa 
thông qua các cơ chế thỏa thuận phù hợp. QHLĐ có nghĩa là quá trình thương 
lượng giữa các bên có lợi ích khác nhau, thậm chí có mâu thuẫn, từ đó tìm ra sự cân 
bằng. Sự hợp tác có thể đạt được thông qua việc hài hòa lợi ích của NSDLĐ (năng 
suất) và NLĐ (sự công bằng) thông qua các cơ chế phù hợp (chính sách của nhà 
nước) (Kochan 1987). Sự đoàn kết của tập thể NLĐ thông qua công đoàn là 
phương thức để cân bằng về quyền lực với NSDLĐ. Khung tham chiếu đa dạng 
chính là nền tảng cho rất nhiều quốc gia và thiết chế quốc tế, bao gồm có ILO. 

Kinh tế chính trị (Political economy): theo khung tham chiếu này, QHLĐ được đặt 
trong bối cảnh kinh tế - chính trị rộng lớn hơn. QHLĐ trong mỗi DN là quá trình gây 
áp lực, phản ứng, mâu thuẫn và thỏa hiệp liên tục. Nói cách khác, sự đấu tranh 
không ngừng nghỉ giữa các bên là nội hàm trọng tâm của QHLĐ (Hyman 1995). Tuy 
nhiên vấn đề cơ bản của quản lý DN là phải tạo ra sự hợp tác trong bối cảnh có 
những mâu thuẫn về lợi ích của NSDLĐ và NLĐ. Chính sách và pháp luật lao động 
tạo ra các cơ chế để sự hợp tác giữa 2 bên được tiến hành. QHLĐ sẽ là sự đấu tranh 
và điều chỉnh không ngừng nghỉ trong bối cảnh kinh tế - chính trị của mỗi ngành và 
quốc gia. Khung tham chiếu kinh tế - chính trị là nền tảng cho các phong trào công 
đoàn của nhiều quốc gia, các phong trào công đoàn quốc tế cũng như các đảng 
cánh tả (thân lao động) ở Mỹ, châu Âu. 

Trên thực tế, các quốc gia, ngành và từng DN tùy từng giai đoạn sẽ có sự pha trộn 
nhất định giữa các khung tham chiếu nói riêng chứ không nhất thiết chỉ lựa chọn 
cứng nhắc một khung tham chiếu duy nhất. 
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Ngoài ra, trong các yếu tố về môi trường và bối cảnh, các nhà nghiên cứu QHLĐ từ 
sau thập niên 1980 đã bổ sung thêm rất nhiều các khía cạnh như văn hóa, đặc điểm 
tổ chức của từng ngành và DN, và đặc biệt là mô hình kinh tế của mỗi nước. Trong 
tác phẩm nổi tiếng Varieties of Capitalism (Các biến thể của chủ nghĩa tư bản), hai 
nhà kinh tế Hall và Soskice (2001) phân chia hai mô hình kinh tế trên thế giới thành: 

(i) Kinh tế thị trường tự do (điển hình là Hoa Kỳ, Anh, Australia): lực lượng thị 
trường đóng vai trò điều chỉnh chính. Hợp đồng lao động cá nhân là chủ yếu 
trong khi tỉ lệ tham gia công đoàn và ký thỏa ước lao động tập thể thấp. Hệ 
thống an sinh xã hội hạn chế và sự bất bình đẳng khá cao. QHLĐ thường mang 
tính ngắn hạn với tỉ lệ chuyển việc, sa thải rất cao.  

(ii) Kinh tế phối hợp (điển hình là Đức, Đan Mạch và Thụy Điển): có sự kết hợp giữa 
thị trường, sự điều phối của nhà nước và sự thỏa thuận giữa các bên trong 
QHLĐ. Các đối tác tập thể (như hiệp hội DN, công đoàn) đóng vai trò quan 
trọng, tỉ lệ thương lượng tập thể cao, mạng lưới an sinh xã hội rộng. 

Tại nhiều các quốc gia khác, mô hình kinh tế có sự pha trộn của kinh tế thị trường 
tự do và kinh tế phối hợp. Thậm chí, giai đoạn này một quốc gia nghiêng về mô hình 
kinh tế thị trường tự do nhưng giai đoạn khác lại nghiêng theo hướng kinh tế phối 
hợp. Với mỗi một mô hình kinh tế, hệ thống QHLĐ sẽ phải được xây dựng và điều 
chỉnh cho phù hợp, vừa để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế vừa hỗ trợ các chủ thể 
QHLĐ điều chỉnh và tìm sự cân bằng mới. 

Hình 1: Khung phân tích Quan hệ lao động 

Công nghệ Thị trường Cân bằng
quyền lợi

Nhà nước

Người lao động Người sử dụng
lao động

Mô hình kinh
tế - xã hội

Nguồn: tác giả xây dựng dựa trên Dunlop (1958) và Hall và Soskice (2001)
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Tại Việt Nam, do có tính đặc thù nên mô hình kinh tế của chúng ta là kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực tế có các yếu tố để có thể cho rằng mô 
hình kinh tế nghiêng về hướng Kinh tế phối hợp. Thứ nhất, tỉ lệ NLĐ tham gia công 
đoàn của Việt Nam rất cao, trên 40% trong khu vực doanh nghiệp (tỉ lệ này ở các 
quốc gia phát triển là 10%).3 Thứ hai, luật lao động Việt Nam đưa các thiết chế 
QHLĐ tập thể như thương lượng tập thể, hòa giải và trọng tài ngay từ năm 1994 sau 
khi nền kinh tế chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang định hướng thị trường. 
Các thiết chế này liên tục được duy trì và điều chỉnh cho tới nay. Thứ ba, Việt Nam 
liên tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội bao gồm cả BHXH và BHYT bắt buộc 
cũng như tự nguyện cho NLĐ trong khu vực phi chính thứ. Thứ tư, chỉ số Gini của 
Việt Nam tương đối thấp so với các quốc gia châu Á khác có cùng trình độ phát 
triển.4 Điều này thể hiện mức độ bất bình đẳng về thu nhập ở Việt Nam vẫn được 
kiểm soát tốt. 

Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều thách thức, nhưng quan điểm hướng tới nền kinh 
tế phát triển bền vững và giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội được thể hiện rõ trong 
các văn kiện của Đảng và Nhà nước. Trong bài viết nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rất rõ điểm này: 

“Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ 
không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần 
sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia 
tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân 
ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không 
phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và 
các phe nhóm. Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo 
đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải 
để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và hủy hoại môi 
trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân 
dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu 
số giàu có.”5

Nói cách khác, mô hình kinh tế mà Việt Nam theo đuổi sẽ hướng tới sự hợp tác và 
đối thoại giữa các bên để cân bằng lợi ích, tạo ra hệ thống an sinh xã hội rộng lớn 
và giảm bất bình đẳng về thu nhập, xã hội. Đường lối phát triển kinh tế nói trên cũng 
cho thấy khung tham chiếu mà Nhà nước sẽ sử dụng để phát triển hệ thống QHLĐ 
là khung đa dạng (pluralism) trong đó các thiết chế để điều hòa lợi ích giữa các bên 
như đại diện, đối thoại, thương lượng tập thể, hòa giải sẽ đóng vai trò chủ chốt. 

3. ILO-Bộ LĐTBXH. 2021. Báo cáo Quan hệ lao động quốc gia. ILO Working Paperdocuments/2017/SWITZER-
LAND/Industry4point0Conf/draft_integrated_industry_4.0_paper_5_17.10.2017.pdf
4. https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SI.POV.GINI/rankings/asia
5. https://moha.gov.vn/tin-noi-bat/bai-viet-cua-tong-bi-thu-nguy-
en-phu-trong-ve-con-duong-di-len-cnxh-46173.html
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Với định hướng đó, nghiên cứu này sẽ sử dung khung phân tích trên (Hình 1) để 
xem xét tác động của làn sóng công nghệ trong CN 4.0 tới các chủ thể QHLĐ tại 
Việt Nam (qua lăng kính thị trường sản phẩm, tái cơ cấu lao động, việc làm) và 
đánh giá (kế hoạch) điều chỉnh mang tính chiến lược của ba chủ thể của QHLĐ là 
NLĐ và công đoàn, NSDLĐ và các hiệp hội DN, và nhà nước (thông qua pháp luật 
và các cơ chế thực thi).  

Kết cấu báo cáo

Báo cáo gồm 5 chương: 

Chương 1 giới thiệu mục tiêu và phương pháp nghiên cứu cũng như khung phân 
tích QHLĐ. 

Chương 2 trình bày bức tranh tổng quan về CN 4.0 trên thế giới cũng như ảnh 
hưởng tới Việt Nam. Đặc biệt, chương 2 tập trung vào tác động của CN 4.0 tới vấn 
đề lao động và việc làm.    

Chương 3 đi sâu phân tích tác động của CN 4.0 tới QHLĐ trong ngành công nghiệp 
truyền thống – ngành dệt may. 

Chương 4 tìm hiểu sự hình thành và phát triển của QHLĐ trong một ngành mới hình 
thành dưới tác động của CN 4.0 – kinh tế nền tảng. Cụ thể, Chương 4 tập trung tìm 
hiểu QHLĐ trong các nền tảng gọi xe và giao hàng. 

Chương 5 tóm tắt các phát hiện của báo cáo và đưa ra các khuyến nghị cụ thể. 

Hạn chế của nghiên cứu

Nghiên cứu chủ yếu dựa trên việc tổng quan tài liệu. Thời điểm thực hiện nghiên 
cứu, đa số các tỉnh, thành phố của Việt Nam đang trong giai đoạn giãn cách xã hội 
do dịch Covid-19 (tháng 7-8/2021) nên các phỏng vấn sâu đều được tiến hành 
online và khả năng tham gia phỏng vấn của các đối tác cũng khá hạn chế. Ngoài ra, 
do Việt Nam mới ở giai đoạn đầu của CN 4.0 nên tác động tới QHLĐ ở các ngành 
kinh tế chưa thể hiện thực sự rõ ràng và bản thân các chủ thể của QHLĐ ở các cấp 
chưa có sự nghiên cứu đầy đủ về bản chất của CN 4.0. Do đó, các nhận định có thể 
chưa phản ánh hết phạm vi ảnh hưởng của CN 4.0 tới QHLĐ. Tuy nhiên để khắc 
phục các hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã so sánh kết quả phỏng vấn sâu tại Việt 
Nam với các đánh giá của các nghiên cứu quốc tế để có cái nhìn tổng quát và chính 
xác hơn. Nghiên cứu này mang tính gợi mở và cần được tiếp tục bằng các nghiên 
cứu sâu hơn với từng ngành kinh tế để có những phát hiện chính xác hơn. 
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CHƯƠNG 2

Tổng quan về
Cách mạng công nghiệp

lần thứ tư 
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Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn được gọi là Công nghiệp 4.0 (CN 4.0) 
là các thuật ngữ dùng để chỉ làn sóng công nghệ mới bao gồm việc sử dụng inter-
net để đưa ra các giải pháp cá nhân hóa cho tới các nền tảng dịch vụ gián tiếp hay 
còn gọi là ‘nền kinh tế gig’, cho đến việc sử dụng hàng loạt các công nghệ mới từ in 
3D, phương tiện bay không người lái (drone), sử dụng robot trong ngành chế tạo 
(IndustriALL 2017). 

Trên thực tế việc thay đổi công nghệ vẫn luôn diễn ra trong hàng trăm năm qua. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất dùng nước và hơi nước để cơ khí hóa 
sản xuất. Cách mạng lần thứ hai sử dụng điện năng phục vụ cho sản xuất hàng 
loạt. Cách mạng lần thứ ba sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa 
sản xuất. Và giờ đây Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng cuộc 
Cách mạng lần thứ ba và đi kèm với cách mạng số khởi nguồn từ giữa thế kỷ trước.  
Đặc trưng của CN 4.0 là việc đẩy mạng phát triển công nghệ giúp xóa mờ ranh giới 
giữa các yếu tố vật chất, kỹ thuật số và sinh học3 . CN 4.0 khác với các cuộc cách 
mạng công nghiệp trước đây ở chỗ nó xảy ra với tốc độ nhanh hơn nhiều và có ảnh 
hưởng rộng lớn hơn đối với các nền kinh tế, đe dọa đẩy xa khoảng cách giữa các 
nước phát triển và đang phát triển, bản chất của công việc, lực lượng lao động. Và 
trong tương lai khi chính quá trình tự động hóa được thực hiện tự động nhờ công 
nghệ trí tuệ nhân tạo thì sự thay đổi sẽ được tiến hành với tốc độ chưa từng có (ILO 
2019). 

Tốc độ thay đổi công nghệ của làn sóng CN 4.0 xảy ra không đồng đều giữa các 
quốc gia và giữa các ngành. Các quốc gia và ngành công nghiệp đang sử dụng 
công nghệ bậc trung và cao cấp có khả năng chuyển đổi sang CN 4.0 trước tiên. 
Nếu xem xét các nước châu Á thì mới chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore có 
tỉ trọng đa số (trên 50%) ngành công nghiệp sử dụng công nghệ bậc trung và cao 
cấp. Tỉ lệ này với Việt Nam là 40%. Trong khi đó, Campuchia, Brunei và Myanmar 
vẫn có tới hơn 90% giá trị sản xuất công nghiệp dựa trên công nghệ thấp.6 

Một thách thức khác của các nước trong việc tiếp cận CN 4.0 là việc thiếu lao động 
kĩ năng cao. Theo khảo sát của ILO (2019), chỉ có 13% lao động của các nước 
ASEAN nằm trong nhóm kĩ năng cao, trong khi tỉ lệ này với Singapore lên tới 58% và 
với Việt Nam là 12%.

6.   ILO. 2019. Preparing for the future of work: National policy responses in ASEAN +6. ILO Technical Report
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7.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dia-
logue/---act_emp/documents/publication/wcms_579554.pdf

Công nghiệp 4.0 và các xu hướng thay đổi của lao động và việc làm 

IndustriALL (2017) đánh giá mức độ ảnh hưởng của CN 4.0 tới các ngành công 
nghiệp theo 3 mức độ: thấp, trung bình và cao. Trong đó: 

• Nhóm bị ảnh hưởng thấp: gồm các ngành công nghiệp nặng, các ngành sử 
dụng nhiều lao động như kim loại nền, khai khoáng, dệt may và thuộc da. 

• Nhóm bị ảnh hưởng trung bình: gồm các ngành đã tự động hóa như hàng 
không, ô tô, hóa chất, nguyên vật liệu, dược phẩm, giấy, cao su, đóng tàu và phá 
dỡ tàu.

• Nhóm bị ảnh hưởng cao: gồm các ngành năng lượng, công nghệ thông tin và 
truyền thông, điện tử và điện, cơ khí, và một số ngành dịch vụ. 

Quá trình chuyển đổi số trong ngành chế tạo có 03 cấp độ, tương ứng là số lượng 
việc làm có thể bị thay thế (IndustriALL 2017): 

• Cấp độ 1 – Hệ thống hỗ trợ: các hệ thống hỗ trợ NLĐ trong việc lắp ráp sản 
phẩm theo từng bước. Công nghệ này sẽ làm giảm khoảng 25% số việc làm. 

• Cấp độ 2 – Hệ thống Vật chất ảo hay còn gọi là Internet vạn vật: máy móc 
trong nhà máy được kết nối với nhau và có khả năng tự vận hành và có thể 
kiểm soát bất kỳ công đoạn sản xuất nào, bất kỳ lúc nào. Tại Mỹ, internet vạn 
vật được dự kiến làm giảm 35% số việc làm. Tuy nhiên hiện chi phí sản xuất các 
loại chip RFID vẫn còn quá cao để thu được lợi ích kinh tế lớn từ việc áp dụng 
đại trà. 

• Cấp độ 3 – Trí tuệ nhân tạo (AI): cấp độ cao nhất của chuyển đổi số. Máy móc, 
cũng là các robot, có thể trao đổi với nhau và thay vì báo cáo lại cho trung tâm 
điều khiển bởi con người, thì các máy móc có khả năng vận hành hoàn toàn 
độc lập. 

Theo một nghiên cứu của ILO (2016)7, có tới 56% việc làm ở các nước khu vực 
ASEAN ở mức độ rủi ro cao sẽ bị thay thế bởi máy móc và với Việt Nam, tỉ lệ này là 
70%. Những việc làm dễ bị thay thế nhất là những công việc cần kĩ năng thấp như 
trợ lý bán hàng, công nhân ngành dệt may, điện tử, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, 
nghiên cứu chỉ dựa trên mức độ phát triển của máy móc và công nghệ nhưng 



Nghiên cứu trong khuôn khổ Diễn đàn đa phương MSF 202120

không tính tới những cân nhắc về kinh tế và xã hội. Nghiên cứu cũng không chỉ ra 
được việc thay thế việc làm giản đơn bằng máy móc sẽ xảy ra trong thời gian bao 
lâu và liệu có các việc làm khác được tạo ra hay không. 

Trong một nghiên cứu của Viện Việc làm Liên bang Đức (2016), các nhà khoa học 
dự đoán CN 4.0 sẽ làm mất 1.540.000 việc làm tại Đức vào năm 2025 nhưng đồng 
thời sẽ tạo ra thêm 1.510.000 việc làm mới. Đồng thời, quá trình này sẽ thúc đẩy 
mạnh mẽ nhu cầu giáo dục và đào tạo cho lực lượng lao động. Theo liên minh châu 
Âu, một số ngành nghề sẽ đòi hỏi NLĐ phải dành ít nhất 40 giờ/năm cho việc đào 
tạo lại tay nghề so với mức trung bình hiện nay tại châu Âu là 9 giờ/năm. Điều này 
có nghĩa lao động có con nhỏ, nhất là phụ nữ sẽ gặp thách thức trong việc chuyển 
đổi việc làm. 

Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng CN 4.0 không có nghĩa là xã hội không cần 
đến các công việc kĩ năng thấp hoặc trung bình nữa. Cụ thể, ở các xã hội phát triển 
nhất hiện nay, nhu cầu với các công việc như lái xe, nấu ăn, giúp việc nhà, chăm sóc 
người bệnh, công nhân xây dựng, bán lẻ v.v. đang ngày càng cao. Ngoài ra trong 
mỗi một DN, khi công việc này được thay thế bằng máy móc, hoàn toàn có thể 
chuyển NLĐ sang các công việc giản đơn khác thông qua việc đào tạo lại tại chỗ. 
Đây là một chiến lược khả thi và tiết kiệm chi phí hơn hẳn việc sa thải NLĐ và tuyển 
LĐ mới.

Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam 

Với mức độ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã và đang tiếp 
nhận ảnh hưởng từ CN 4.0 trong cả các ngành công nghiệp truyền thống cũng như 
sự phát triển của các ngành mới như kinh tế nền tảng hay kinh tế chia sẻ. 

Trong các ngành công nghiệp truyền thống, nền tảng cho CN 4.0 là quá trình tự 
động hóa và chuyển đổi số. 

Về tự động hóa: theo khảo sát của VCCI năm 2019 với hơn 10.000 DN tại Việt Nam 
năm 2019, khoảng 2/3 số DN đã tiến hành tự động hóa và trên 70% DN sẽ tiếp tục 
thực hiện tiến trình này trong tương lai. Tuy nhiên, tỉ lệ công việc đã tự động hóa 
còn khá khiêm tốn: mới chỉ đạt 10,2% tại DN tư nhân và 10,6% trong các DN FDI 
(Hình 2). 
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Nguồn: PCI (2019)

Mức độ tự động hóa ở các ngành nghề khác nhau rõ rệt. Đối với DN FDI, sản xuất 
chế tạo là ngành dẫn đầu về tỷ lệ tự động hóa. Bất động sản là ngành dịch vụ duy 
nhất có mặt trong nhóm 10 ngành có tỷ lệ tự động hóa cao nhất. Các DN FDI trong 
ngành sản xuất thiết bị điện, sản xuất đồ nội thất, sản xuất máy tính và sản phẩm 
điện tử, chế biến thực phẩm là các ngành có tỷ lệ tự động hóa cao nhất trong ba 
năm qua, với khoảng gần 15% công việc của DN đã được tự động hóa. Trong khi đó, 
DN FDI hoạt động trong lĩnh vực may mặc, sản xuất đồ da, xây dựng mới áp dụng 
tự động hóa chưa đến 5% công việc. Đối với nhóm DN dân doanh, tỷ lệ trung bình 
của công việc được tự động hóa cao hơn đôi chút ở các nhóm ngành sản xuất chế 
tạo. Riêng ở ngành sản xuất chế biến hóa chất, tỷ lệ tự động hóa là 20%, và ở ngành 
sản xuất sản phẩm điện tử là 15%. Ngành dệt đạt tỷ lệ tự động hóa là 13% và ngành 
may mặc là 8% (PCI 2019). 

Hình 2: Tỉ lệ DN đã và sẽ tự động hóa (%)
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8.  https://baodanang.vn/channel/5433/202104/chuyen-doi-so-o-viet-nam-3879933/index.htm

Về chuyển đổi số: Theo Gartner, hãng nghiên cứu và tư vấn toàn cầu của Mỹ, 
chuyển đổi số có thể đề cập đến bất cứ điều gì, từ hiện đại hóa công nghệ thông tin 
(ví dụ, điện toán đám mây), tối ưu hóa kỹ thuật số, đến việc phát minh ra các mô 
hình kinh doanh kỹ thuật số mới. Thuật ngữ này cũng được sử dụng rộng rãi trong 
các tổ chức khu vực công để chỉ việc số hóa dịch vụ công8. Chuyển đổi số trong 
kinh tế là ứng dụng công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh, giúp DN đạt doanh 
số cao hơn và tăng tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Việt Nam hiện đứng thứ 55 trên 
thế giới về chuyển đổi số theo đánh giá của Huawei năm 2020. Trong bảng chỉ số 
đánh giá mức độ chuyển đổi số của các quốc gia do Huawei công bố, Việt Nam có 
điểm trung bình là 41 trên 120 dựa trên bốn tiêu chí: mức độ cung cấp sản phẩm 
và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhu cầu kết nối, kinh nghiệm 
kết nối và tiềm năng phát triển trong tương lai của nền kinh tế số. Việt Nam đã 
chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về thuê bao di động tốc độ cao, khả năng chi 
trả của thuê bao di động và sự gia tăng kết nối Internet. Tính đến tháng 9/2020, Việt 
Nam có 88 triệu người dùng điện thoại thông minh, tăng 14% so với cùng kỳ năm 
trước. 83 triệu thuê bao sẵn sàng sử dụng kết nối 4G.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình chuyển 
đổi số. Tại hội nghị về “Kinh tế số, chuyển đổi số tại Việt Nam và Hiệp định EVFTA” 
do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam (EUD) phối hợp với Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA), Hiệp hội DN châu Âu tại 
Việt Nam (Eurocham) tổ chức tại Hà Nội ngày 5/11/2020, TS. Nguyễn Đức Hoàng, 
Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ), đã chỉ ra 3 thách thức chính trong công cuộc chuyển đổi số ở Việt Nam hiện 
nay: Một là, năng lực công nghệ trong nước chưa cao, chưa làm chủ được những 
công nghệ cốt lõi của chuyển đổi số. Hai là, nhóm DN vừa và nhỏ chiếm 95 - 96% 
số lượng DN của Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số, do khả 
năng sản xuất còn hạn chế, mức độ tự động hóa chưa cao và không có đủ khả 
năng tài chính để tiến hành chuyển đổi số tới nơi tới chốn. Ba là, còn thiếu nguồn 
nhân lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ mới, phục vụ cho việc triển khai 
chuyển đổi số.

Ngoài các ngành công nghiệp truyền thống, kinh tế số của Việt Nam, trong đó có 
kinh tế chia sẻ, cũng đang phát triển với tốc độ 40%/năm và hiện Việt Nam là quốc 
gia có kinh tế số phát triển nhanh thứ hai trong khu vực ASEAN, sau Indonesia. 
Kinh tế số của Việt Nam đóng góp 5% GDP với tổng giá trị 12 tỉ đô la năm 2019 và 
dự đoán sẽ đạt 43 tỷ đô năm 2025. Kinh tế chia sẻ tại Việt Nam đã và đang phát 
triển rất đa dạng từ các nền tảng lao động như dịch vụ taxi, giao hàng, giúp việc vặt, 
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thiết kế, trợ lý v.v. cho đến các nền tảng fintech, chia sẻ tài sản (Airbnb, Luxstay 
v.v.). Hiện chưa có thống kê chính thức về số lao động trong các nền tảng chia sẻ, 
nhưng chỉ riêng các nền tảng taxi và giao hàng đã có trên 1 triệu tài xế năm 2020 
(Grab 2020). 

Chính sách và chiến lược của Việt Nam với Cách mạng CN 4.0 

Cách mạng CN 4.0 bắt đầu được thảo luận chính thức khi Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc tại Hội nghị công nghệ thông tin toàn quốc lần đầu tiên đưa ra quan điểm 
chính thức của Nhà nước về CN 4.0.9 Thủ tướng cho rằng với cuộc cách mạng số, 
Việt Nam cần chuyển từ mô hình phát triển dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên 
thiên nhiên sang phát triển dựa trên công nghệ. Thách thức chủ yếu từ cách mạng 
số là bất bình đẳng xã hội và nguy cơ mất việc làm do tự động hóa, ảnh hưởng tới 
các ngành công nghiệp chính của Việt Nam như dệt may, da giày.

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng 
chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,  
đưa ra chiến lược phát triển Cách mạng CN 4.0 theo 2 giai đoạn: giai đoạn từ 
2018-2030 ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nằm trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu có giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa tốt cũng như một số ngành 
thâm dụng lao động như dệt may, da giày, phát triển nền tảng công nghệ thông tin 
cần thiết cho CN 4.0. Giai đoạn 2030-2045 ưu tiên phát triển các công nghệ ‘thế hệ 
mới’.  

Riêng đối với các nền tảng công nghệ, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 
24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016 ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng 
khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo 
hợp đồng và sau đó là Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính 
phủ Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong đó 
có quy định về các công ty cung cấp dịch vụ kết nối trong lĩnh vực vận chuyển hành 
khách. Có thể thấy, việc kiến tạo hành lang pháp lý cho các nền tảng công nghệ vẫn 
đang trong giai đoạn thí điểm ban đầu và được tiến hành từ từ. 

Tháng 9-2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW10 về một số chủ 
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Nghị quyết 52 thừa nhận CN 4.0 mang lại cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam 
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nhưng nhấn mạnh việc “chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt 
quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài”. Nghị quyết đặt ra mục tiêu khá tham vọng: tới 
2030, kinh tế số đóng góp 30% GDP (mức đóng góp hiện tại là 5% GDP) và năng suất 
lao động bình quân tăng 7,5%/năm. Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách, giải pháp 
(đổi mới tư duy, đổi mới thiết chế, pháp luật, xây dựng cơ sở hạ tầng v.v.) để thúc đẩy 
CN 4.0. Về vấn đề đào tạo nguồn nhận lực, Nghị quyết 52 nhấn mạnh việc “phát triển 
mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước 
có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao 
chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc”. Đối với các tác động về lao động 
và xã hội, Nghị quyết đề cập tới việc “tạo lập hành lang pháp lý cho việc triển khai các 
mô hình lao động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách 
an sinh xã hội phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xử lý kịp thời các 
thách thức đặt ra đối với phát triển xã hội.”

Tiếp theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 50/NQ-CP ngày 17/04/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW11 và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 
3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 
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CHƯƠNG 3

Tác động của CN 4.0 tới
quan hệ lao động

trong ngành dệt may
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Ngành dệt may là một trong những 
ngành công nghiệp truyền thống lâu 
đời của Việt Nam. Bắt đầu từ năm 
1889 với sự hình thành của cụm nhà 
máy dệt Nam Định (Hill 1998), cho 
tới nay, ngành dệt may là ngành xuất 
khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và cũng 
là một trong những ngành thâm 
dụng lao động nhất. Theo số liệu của 
Tổng cục thống kê, Việt Nam có tới 
13 nghìn DN dệt và may mặc với 1,9  
triệu lao động trực tiếp và 1 triệu lao 
động dịch vụ ngành dệt may (TCTK 
2020). 

Trung tâm của ngành này là TP. Hồ 
Chí Minh và khu vực lân cận với 58% 
các DN dệt may (xem Hình 1). Trung 
tâm lớn thứ hai là Hà Nội và một số 
tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái 
Bình, Hưng Yên, chiếm 27% tổng số 
doanh nghiệp dệt may. 

Từ năm 2002 đến 2008, giá trị xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam tăng ở mức 
22% hằng năm. Kể từ năm 2008, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn kinh 
tế nội bộ đã làm chậm sự tăng trưởng của ngành may mặc Việt Nam, nhưng ngành 
vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình là 12% (GSO 2016). Trong giai 
đoạn 2015-2019, xuất khẩu may mặc là ngành xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam 
với tốc độ tăng trung bình 14%/năm.12 Trong năm 2020, do ảnh hưởng của 
Covid-19, xuất khẩu dệt may giảm gần 10% nhưng đã có dấu hiệu phục hồi trong 6 
tháng đầu năm 2021. Hiện Việt Nam đã vượt qua Bangladesh trở thành quốc gia 
xuất khẩu may mặc thứ 2 thế giới, chiếm thị phần 6,4%. 13 

Đặc điểm của lao động trong ngành dệt may là nữ chiếm đa số (75.2%) và 84.4% 
lao động có trình độ phổ thông (TCTK 2018). Điều này sẽ đặt ra một thách thức lớn 
về chuyển đổi kĩ năng và việc làm khi ngành dệt may áp dụng các công nghệ mới.

Hình 1: Phân bổ DN dệt may
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Theo FPTS (2016), lợi nhuận sau thuế của các DN sản xuất theo hợp đồng gia công 
hàng xuất khẩu (CMT) dao động từ 1-3% doanh thu, trên hợp đồng FOB là 3-5% và 
trên ODM là 6-7%. Vì 65% các DN may mặc tại Việt Nam gia công theo CMT và chỉ 
35% cho FOB và 5% cho ODM, nên lợi nhuận của ngành may mặc vẫn còn thấp. 
Theo Niên giám thống kê (2020), tỷ suất lợi nhuận của DN may mặc chỉ đạt 2,75% 
và của DN dệt là 2,72% - thấp hơn mức trung bình của ngành công nghiệp chế biến 
chế tạo (3,82%). 

Xu hướng thị trường và công nghệ trong ngành dệt may Việt Nam 

Trong thời đại CN 4.0, ngành thời trang thế giới sẽ có những thay đổi bước ngoặt. 
Thứ nhất, việc thiết kế sản phẩm sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng nhiều. 
Thậm chí trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng tới cả việc định hình thương hiệu. Một ví dụ 
là Google kết hợp với hãng thời trang Đức Zalando tạo nên dự án Muze, tạo lập một 
mạng lưới để nắm bắt màu sắc, kết cấu, sở thích và phong cách từ báo cáo xu 
hướng thời trang của Google và dữ liệu thiết kế của Zalando. Sau đó, dự án sử dụng 
thuật toán để tạo ra các thiết kế dựa trên sở thích của người tương tác. Hãng Stitch 
Fix cũng đi tiên phong trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để sản xuất dòng quần 
áo có tên “Hybrid design”. Nhà thiết kế sử dụng thông tin về mẫu mã, màu sắc yêu 
thích từ hàng triệu khách hàng để đưa ra thiết kế mới, sau đó dùng thuật toán AI 
kiểm soát từ mẫu mã cho tới kho và logistics. 

Thứ hai, xu hướng thời trang nhanh (fast-fashion) khiến cho việc thay đổi mẫu mã 
không chỉ theo mùa mà theo tháng, thậm chí theo tuần. Các mẫu mã nhiều hơn 
trước, khối lượng đơn hàng nhỏ hơn và mang tính cá nhân hóa hơn rất nhiều trong 
khi chi phí vẫn phải thấp. Điều này khiến cho việc áp dụng tự động hóa, in 3D sẽ 
ngày càng phổ biến. 

Thứ ba, robot đã và đang được áp dụng trong chuỗi cung ứng dệt may. Robot vốn 
đã khá phổ biến trong quản lý kho lưu trữ. Trong may mặc, hãng Softwear Automa-
tion đã phát triển robot Sewbo có cánh tay robot, kẹp chân không và bộ thao tác vi 
dụng có thể dẫn hướng một mảnh vải thông qua máy may với độ chính xác tuyệt 
đối. Nhờ Sewbo, chi phí gia công áo phông giảm xuống còn 0,33 đô la/chiếc. Ngoài 
ra các thương hiệu cũng áp dụng cảm biến, máy quét và phần mềm dựa trên điện 
toán đám mây để giám sát và duy trì hàng tồn kho. Chuỗi bán lẻ Macy của Mỹ đã 
áp dụng công nghệ này để chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
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Tuy nhiên, có thể thấy rằng các công nghệ 4.0 nói trên mới chỉ được áp dụng ở một 
số công đoạn trong chuỗi giá trị ngành dệt may và vẫn còn ở mức giá rất cao nên 
chưa thể áp dụng rộng rãi. Nhưng với tốc độ phát triển vũ bão của công nghệ hiện 
nay, trong vòng 10 năm tới, các công nghệ trên sẽ trở nên phổ biến hơn, mức giá 
cạnh tranh hơn và sẽ ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các quốc gia sản xuất 
hàng may mặc, trong đó có Việt Nam.  

Tỉ suất lợi nhuận thấp và vốn đầu tư còn nhỏ của các DN dệt may ảnh hưởng trực 
tiếp tới khả năng đầu tư máy móc để tiếp cận với CN 4.0. Đặc điểm công nghệ 2.0 
trong ngành dệt may là việc sử dụng các máy may cơ điện, hỗ trợ một phần sức lao 
động của con người. Công nghệ 3.0 đặc trưng là các máy móc tự động hóa, ví dụ 
như máy cắt, máy thùa khuyết, máy may tự động hoạt động dựa trên các thiết bị 
được lập trình (Phạm Thu Lan 2020). Tuy nhiên hiện tại mới chỉ có trên 10% DN 
ngành may mặc đầu tư vào máy móc thuộc nhóm CN 3.0, nguyên nhân chủ yếu là 
do mức đầu tư quá cao. Trung bình vốn đầu tư cho máy móc 3.0 gấp 350 lần so với 
máy móc 2.0 (Phạm Thu Lan 2020). 

Tuy nhiên, việc đầu tư chuyển đổi từ CN 2.0 sang 3.0 không chỉ là yếu tố chi phí mà 
còn là yêu cầu của khách hàng để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, áp 
lực cạnh tranh trên thị trường về giá đơn hàng giảm và giá nguyên liệu đầu vào tăng 
cũng là nguyên nhân khiến các DN nghĩ tới đầu tư đổi mới công nghệ. Đầu tư 
chuyển đổi công nghệ còn xuất phát từ yếu tố trách nhiệm xã hội và môi trường của 
DN nhằm minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và 
người tiêu dùng. Các sản phẩm của CN 3.0 có độ chính xác cao, đảm bảo đồng bộ, 
ổn định về tiêu chuẩn cho tất cả các sản phẩm được sản xuất ra và tích hợp công 
nghệ xử lý các vấn đề môi trường tốt hơn so với Công nghệ 2.0. Theo khảo sát của 
VITAS (2020), trên 50% DN dệt may vẫn quyết định đầu tư cho tự động hóa trong 
trung và dài hạn với một chiến lược đầu tư dần dần, thay đổi từng phần. 

Trong khảo sát năm 2020, tập đoàn VINATEX đánh giá mức độ sẵn sàng cho CN 
4.0 theo 06 tiêu chí như hệ thống quản trị, máy móc thiết bị, năng lực quản lý chuỗi 
cung ứng, đầu tư và phát triển, kĩ năng lao động và mức độ am hiểu về CN 4.0. Theo 
đó, ngành sợi đạt 3,02/5, ngành dệt đạt 2,4, ngành nhuộm đạt 2,3 và ngành may đạt 
2,85 điểm (VINATEX 2020). Cho dù vậy, VINATEX nhận định nếu Việt Nam muốn 
giao tiếp được với chuỗi cung ứng và duy trì vị trí của mình thì việc tự động hóa và 
chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc nhất là khi các nhãn hàng lớn trên thế giới đang 
thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết xu hướng này do tác động của Covid-19.  
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Xu hướng thay đổi về việc làm dưới tác động của CN 4.0

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nghiên cứu trong ngành may, sự tác động của tự 
động hóa và chuyển đổi số tới số lượng việc làm trong vòng 10 năm tới sẽ không 
quá lớn. Cụ thể, VINATEX (2020) nhận định, tổng số việc làm trong ngành dệt may 
đến năm 2030 sẽ tăng chứ không giảm:  

 Với ngành sợi, dệt, nhuộm: đây là các ngành có tốc độ tự động hóa rất cao. 
Khoảng 70% các công việc hiện tại có thể được thay thế bằng robot. Theo tính 
toán của VINATEX, các DN có vốn đầu tư trên 100 tỷ có khả năng đầu tư vào 
công nghệ 4.0. Tổng số lao động làm trong các DN sợi, dệt, nhuộm có đầu tư 
trên 100 tỷ là 222.296 người. Mức giảm lao động ước tính từ 50-75%, như vậy 
tổng số lao động giảm sẽ là 155.607 người. 

 Với lĩnh vực may mặc: với sản phẩm đa dạng và phức tạp, tự động hóa chỉ có 
thể đạt mức 15-30% là tối đa, chủ yếu ở các công đoạn như trải vải, cắt, thùa 
khuyết, đính cúc, may chi tiết phụ, dán túi, bổ túi. DN may cần có vốn đầu tư 
trên 50 tỷ mới có khả năng đầu tư công nghệ 4.0. Hiện số lao động trong các 
DN có vốn đầu tư như trên là 1.005.241 người. Với mức giảm lao động 15% thì 
số lao động bị cắt giảm sẽ là 150.786 người. CN 4.0 sẽ làm gia tăng số lượng 
lao động ở các vị trí việc làm khác, ví dụ như thiết kế, quản trị chuỗi cung ứng, 
thương mại điện tử, lập trình, bảo trì hệ thống máy móc v.v. Theo VINATEX, cho 
tới 2030, số lượng việc làm tăng lên sẽ là 40 nghìn với ngành may và 13.300 với 
ngành sợi, dệt, nhuộm. Đó là chưa kể với tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu 
hàng năm, ngành dệt may vẫn cần thêm khoảng 378.000 lao động vào năm 
2030. Như vậy, CN 4.0 trên thực tế sẽ không làm giảm số lượng lao động mà sẽ 
làm tăng khoảng 130.000 việc làm vào năm 2030 so với mức của năm 2020 
(VINATEX 2020: 266). 

Mặc dù số lượng việc làm tuyệt đối sẽ tăng nhưng cơ cấu kĩ năng lao động sẽ có 
sự thay đổi lớn. Như tóm tắt trong Hộp 1, số lượng lao động giản đơn hoặc kĩ năng 
thấp sẽ giảm dần cùng với tốc độ tự động hóa và áp dụng công nghệ 4.0. Trong khi 
đó số lượng kĩ thuật viên máy móc, lập trình viên máy tính, bảo trì máy móc, chuyên 
viên quản lý chuỗi cung ứng (merchandiser), kĩ sư công nghệ (industrial engineer-
ing) sẽ tăng lên. Nhóm kĩ năng mới này là nhóm nam giới có ưu thế trên thị trường 
lao động. Trong khi đó do lao động nữ chiếm đa số trong các nhóm lao động giản 
đơn và kĩ năng thấp nên đây sẽ là nhóm bị tác động mạnh nhất, nguy cơ mất việc 
làm cao. Theo kinh nghiệm của ngành may Bangladesh, tự động hóa càng nhiều thì 
tỉ lệ lao động nữ càng thấp. Cụ thể tỉ lệ lao động nữ ngành may đã giảm từ 63.4% 
năm 2010 xuống 59.2% năm 2020 và tốc độ tăng số lượng lao động nam là 
4%/năm trong khi với nữ chỉ có 0.6%/năm.14 

14.  https://thefinancialexpress.com.bd/views/declining-female-labour-force-1617725627
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Tình hình quan hệ lao động trong ngành dệt may 

Các công ty may thường có quy mô trung bình nhỏ, khoảng 185 công nhân/công ty 
(TCTK 2020). Tuy nhiên, ngành này vẫn là nhà tuyển dụng lớn nhất trong khu vực 
kinh tế chính thức với tổng số việc làm là 1,9 triệu (chính thức), chiếm 12,3% số việc 
làm được trả lương của cả nước  (Niên giám thống kê 2020). 

Cơ cấu công đoàn của ngành dệt may hiện còn khá phân tán, tương tự như cơ cấu 
công đoàn ở nhiều ngành khác. Hệ thống của Tổng LĐLĐVN bao gồm cả các công 
đoàn ngành và công đoàn địa phương. Các công đoàn ngành trung ương và địa 
phương chủ yếu bao gồm công đoàn các DN nhà nước hoặc các DN nhà nước đã 
cổ phần hóa. Sau Đổi Mới, số lượng DN tư nhân và FDI tăng rất nhanh và số công 
đoàn cơ sở của các DN ngoài nhà nước chủ yếu trực thuộc các LĐLĐ địa phương 
và công đoàn khu công nghiệp, thay vì tham gia các công đoàn ngành. Ví dụ : 

Hộp 1: Đặc điểm lao động ngành dệt may qua các giai đoạn của cách mạng 
công nghiệp

CN 2.0: Máy móc, thiết bị của CMCN 2.0 cần công nhân phổ thông để vận hành 
từng thiết bị tạo ra sản phẩm; đồng thời cũng cần công nhân kỹ thuật cơ khí để 
sửa chữa và bảo trì bảo, dưỡng thiết bị. Chất lượng sản phẩm của Công nghiệp 
2.0 được quyết định bằng kỹ thuật sử dụng máy móc, thiết bị và trình độ tay 
nghề của công nhân. Vì vậy, nếu là công nhân lành nghề, sản phẩm tạo ra có 
chất lượng tốt. Nếu là công nhân tay nghề thấp, sản phẩm tạo ra có thể sẽ 
không đáp ứng yêu cầu hoặc sản phẩm bị lỗi.

CN 3.0: CMCN 3.0 là cách mạng của máy móc/ thiết bị tự động hóa nhờ có sự 
ra đời của máy tính điện tử. NLĐ của CN 3.0 gồm cả công nhân phổ thông và 
kỹ thuật viên. Công nhân CN 3.0 chỉ cần đưa nguyên liệu vào máy móc/thiết bị 
và bấm nút là sản phẩm tự động được hoàn thành, không đòi hỏi tay nghề cao.  

CN 4.0: Công nghiệp 4.0 sẽ không cần tới công nhân giản đơn của Công nghiệp 
3.0 nữa và chỉ cần nhân viên kỹ thuật. Số lượng nhân viên kỹ thuật của Công 
nghiệp 4.0 cũng sẽ giảm đi nhiều so với Công nghiệp 3.0. Kỹ thuật viên sẽ phụ 
trách cho cả dây chuyền thay vì kỹ thuật viên phụ trách các công đoạn như 
trong Công nghiệp 3.0. Trình độ của kỹ thuật viên đòi hỏi phải nâng cao và có 
kỹ năng xử lý vấn đề phức hợp của cả quy trình sản xuất.

Nguồn: Phạm Thu Lan (2020)
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ngành dệt may Việt Nam có trên 8000 DN và hai triệu lao động (FPTS 2017). Tuy 
nhiên, số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam (cấp 
trung ương) hiện chỉ có gần 120 công đoàn cơ sở với hơn 130.000 lao động. Phần 
lớn các công đoàn cơ sở  DN dệt may trực thuộc các LĐLĐ ở địa phương trong cả 
nước. Sự phân tán của cơ cấu công đoàn ngành dệt may khiến cho việc tập hợp 
NLĐ để thương lượng các thỏa ước lao động tập thể ngành có độ bao phủ rộng trở 
nên rất khó khăn. Cụ thể, thỏa ước lao động tập thể ngành dệt may giữa VITAS và 
Công đoàn ngành dệt may Việt Nam (giai đoạn 2017-2020) chỉ có 80 DN và 
130.000 lao động tham gia (Phỏng vấn đại diện VITAS, tháng 7/2021). 

Tương tự như công đoàn, cơ cấu tập hợp NSDLĐ trong ngành dệt may cũng rất 
phân tán. Hiện nay các hiệp hội DN ngành may như VITAS, Hiệp hội dệt may các 
tỉnh thành phố (Hà Nội, Thành phố HCM, Bình Dương, Nam Định) v.v. chỉ bao gồm 
các DN dệt may lớn của Việt Nam trong khi các DN FDI, vốn chiếm tới gần 60% tỉ 
trọng xuất khẩu của ngành may mặc, lại là thành viên của các hiệp hội DN nước 
ngoài (như Hiệp hội DN Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc v.v.). Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với vai trò là tổ chức đại diện cho NSDLĐ ở Việt 
Nam cũng không có chi nhánh ở tất cả các tỉnh, thành phố hoặc các ngành . Đó là 
chưa kể tới hàng ngàn DN dệt may vừa, nhỏ và siêu nhỏ không tham gia vào bất kỳ 
hiệp hội DN nào. 

Số lượng NLĐ tham gia công đoàn trong ngành và số DN ký kết thỏa ước lao động 
tập thể chưa cao. Theo số liệu của Tổng LĐLĐVN, có 60% số DN dệt may có từ 50 
lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở đã ký kết thỏa ước lao động tập thể 
(tỷ lệ chung toàn quốc là 68,31%)..

Ngành dệt may là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với số lượng lao động 
lớn, đồng thời cũng là ngành có nhiều thách thức về QHLĐ. Theo số liệu của Tổng 
LĐLĐVN, ngành dệt may chiếm trung bình 45% tổng số các cuộc đình công tự phát 
trong cả nước (xem Hình 3). 



Trong số các cuộc đình công trong ngành dệt may, lương và các vấn đề về lương là 
nguyên nhân quan trọng nhất. NLĐ nữ trong ngành may cũng đang gặp phải tình 
trạng bất bình đẳng về trả lương. Như trên đã nói, lao động nữ chiếm đa số trong 
ngành dệt may (75.2%) và trong đó đại đa số là NLĐ có trình độ phổ thông. NLĐ nữ 
ngành may có thu nhập thấp hơn nam giới làm vị trí tương đương là 15,6%; thậm 
chí ở vị trí kĩ thuật viên, nữ cũng có thu nhập thấp hơn nam là 16,4% (TCTK 2016). 
Theo khảo sát năm 2014 của Better Work Việt Nam với 2,500 công nhân may, chỉ 
có 14% công nhân nữ từng được thăng tiến trong khi tỉ lệ này với nam là 25%, mặc 
dù công nhân nữ có thâm niên cao hơn hẳn nam giới. Trong nhóm lao động nữ, 
nhóm công nhân nữ ngoại tỉnh gặp khó khăn nhất: 90% công nhân ngoại tỉnh không 
được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và 21.2% trẻ em tuổi từ 6-14 đi cùng cha 
mẹ di cư không được tới trường (M-Net 2018).  

Trong cuộc khảo sát của FES năm 2016, công đoàn cơ sở được coi là kênh thông 
tin và xử lý khiếu nại tin cậy nhất của 23% công nhân may và 33% công nhân giày 
dép, một tỉ lệ khá cao so với các ngành khác như chế biến gỗ, điện tử v.v. Tuy vậy, 
công đoàn cơ sở  trong ngành may vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn về hoạt động, 
điển hình là sự thao túng của NSDLĐ với hoạt động công đoàn. Theo đánh giá hàng 
năm của Better Work Vietnam 2020, mức độ không tuân thủ về quyền công đoàn, 
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Hình 3: Số cuộc đình công trong ngành dệt may và tỉ trọng trong tổng số
đình công của cả nước, 2014-2020

Nguồn: TLĐLĐ (2021)
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Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo của ILO Việt Nam (2020) và CNV International (2020)

thao túng việc ra quyết định, quản lý và hoạt động của công đoàn lên tới 22%. 
Khoảng 22% các nhà máy của Better Work Vietnam không tham khảo ý kiến của 
các công đoàn như luật định và không đảm bảo đạt hơn 50% công nhân chấp thuận 
các thỏa thuận thương lượng tập thể (Better Work Việt Nam 2020). 

Nỗ lực thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa

Trước tình hình QHLĐ trong ngành dệt may, các bên trong QHLĐ, đặc biệt là Nhà 
nước và tổ chức công đoàn, đã có nhiều sáng kiến thúc đẩy QHLĐ tập thể, hướng 
tới sự đối thoại-thương lượng để đạt được sự cân bằng giữa các bên. Cụ thể, Tổng 
LĐLĐVN đã có một số sáng kiến để thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể 
thực chất. Từ năm 2016 cho tới nay, Tổng LĐLĐ đã thúc đẩy việc đối thoại và 
thương lượng nhóm DN và cấp khu công nghiệp. Điều này dựa trên đặc điểm tập 
trung công nghiệp của Việt Nam, trong đó các DN cùng ngành nghề tập trung ở 
một số địa phương hoặc KCN với mật độ lớn. Ví dụ: khu vực Tp. HCM, Đồng Nai và 
Bình Dương, Long An là nơi tập trung của hơn 50% số DN dệt may của cả nước (FES 
2016). Các DN không chỉ cùng ngành, thậm chí sản xuất cùng loại sản phẩm, bán 
cho cùng nhóm khách hàng, tập trung ở trong các khu công nghiệp hoặc cùng một 
địa bàn. Trong nhiều trường hợp, các DN có cùng quốc tịch, hoặc là thành viên của 
cùng một hiệp hội DN. Các DN này cùng gặp phải các khó khăn về lao động như: 
khó tuyển lao động, dẫn tới cạnh tranh lẫn nhau về lương; tỉ lệ thay thế lao động 
cao; đình công một khi xảy ra ở một DN rất dễ lây lan sang các DN khác. Các cụm 
công nghiệp này, do đó, đã tập hợp được điều kiện cần để đối thoại và thương 
lượng tập thể nhóm DN nhằm tạo một mặt bằng điều kiện lao động để ổn định 
quan hệ lao động. Cho tới nay đã có 05 thỏa ước lao động thể nhóm DN và 03 thỏa 
ước lao động tập thể ngành dệt may được ký kết (xem Bảng): 

Bảng 1: Các thỏa ước nhóm DN, ngành dệt may

Nhóm DN Tỉnh/thành phố Số DN tham gia Số LĐ được
điều chỉnh

Nhóm DN may KCN Linh Trung

Nhóm DN may Văn Lâm

Nhóm DN may quận Tân Bình

Nhóm DN may quận Thủ Đức

Tp. HCM

Hưng Yên

Tp. HCM

Tp. HCM

5

5

4 

6 

5.921

4.000

1.215

3.727
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Theo nhận định của đại diện hiệp hội dệt may, Công đoàn ngành Dệt may Việt Nam 
và chuyên gia của ILO , mặc dù hiện tại số lượng DN dệt may và NLĐ tham gia thỏa 
ước lao động tập thể nhóm DN còn chưa cao, nhưng cách làm này cho thấy tiềm 
năng lan tỏa lớn vì phù hợp với đặc điểm tập trung công nghiệp của Việt Nam, cũng 
như phù hợp với cơ cấu đại diện của NLĐ và NSDLĐ hiện tại. Các thỏa ước lao  
động tập thể nhóm DN một khi phát triển hơn nữa sẽ là nền tảng để tạo ra thỏa ước 
lao động tập thể ngành trong một tỉnh/thành phố, thậm chí là thỏa ước lao động 
tập thể ngành toàn quốc.

Theo đánh giá của ILO Việt Nam, các thỏa ước nhóm DN cũng đáp ứng một số 
mong muốn của NSDLĐ trong QHLĐ. Theo khảo sát năm 2019 của Dự án ILO/NIRF 
với 39 DN tham gia thỏa ước nhóm tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Dương thì lợi ích 
lớn nhất của thỏa ước lao động tập thể nhóm với DN là góp phần ổn định lao động 
(64,5%) và thu hút lao động (54,8%). Các thỏa ước nhóm DN cũng đã tăng đáng kể 
sự hài lòng của NLĐ (82,7%) và có tác động tích cực nhất định tới việc cải thiện 
năng suất lao động và giảm khiếu nại và tranh chấp lao động (ILO Việt Nam 2019). 
Đặc biệt, có tới 74% các DN trong khảo sát cho biết sẽ tiếp tục tham gia pha tiếp 
theo của các thỏa ước lao động tập thể nhóm DN. 

Về phía Nhà nước, Luật Lao động 2019 đã bổ sung các quy định chi tiết về thương 
lượng tập thể ở cả cấp DN, nhóm DN và cấp ngành. Đặc biệt đối với thương lượng 
nhóm DN, Bộ Luật Lao động 2019 đưa ra giải pháp thành lập Hội đồng thương 
lượng tập thể – một cơ chế mới – để tạo điều kiện cho việc thương lượng giữa đại 
diện NLĐ và đại diện NSDLĐ với sự chủ trì và hỗ trợ của cơ quan quản lý lao động 
tại địa phương (Điều 73.1, Bộ Luật Lao động 2019; quy định chi tiết tại Điều 6, 
Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH). 

Dự đoán những tác động của CN 4.0 tới quan hệ lao động trong ngành 
dệt may

Đặc điểm của NLĐ trong ngành dệt may sẽ có những sự thay đổi lớn, tương ứng với 
sự biến đổi của bản chất QHLĐ trong ngành dệt may. Trên cơ sở các nấc thang thay 
đổi của công nghệ trong CN 4.0, chúng tôi tạm phân ra làm 02 giai đoạn biến đổi 
của QHLĐ như sau: 

Giai đoạn 1 (trong vòng 5 -10 năm tới)

Đây là giai đoạn công nghệ của ngành dệt may, đặc biệt là DN may mặc, sẽ chuyển 
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từ CN 2.0 sang CN 3.0; một số ít nhà máy sẽ áp dụng một phần CN 4.0. Hiện tại, 
dưới tác động của các hiệp định thương mại quốc tế như CPTPP, EVFTA, cùng với 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tốc độ tự động hóa và số hóa của ngành dệt may 
đang tăng nhanh chưa từng thấy. Cùng với sự chuyển đổi về công nghệ, trong thời 
gian 5-10 năm tới tỉ lệ công nhân có tay nghề bậc trung (như thợ may, thợ cắt, thợ 
trải vải trong các nhà máy sẽ giảm dần. Trong khi đó tỉ lệ lao động kĩ thuật cao (kĩ 
sư, kĩ thuật viên) và nhân viên văn phòng (thiết kế, quản lý chuỗi cung ứng, bán 
hàng) sẽ tăng dần. Điều này cũng có nghĩa tỉ lệ lao động nữ (chiếm đa số trong lực 
lượng lao động giản đơn, bán giản đơn) sẽ giảm và tỉ lệ lao động nam (chiếm đa số 
lao động kĩ thuật) sẽ tăng lên. Các DN sẽ phải tìm cách chuyển đổi nghề cho các 
lao động nữ làm công việc giản đơn và bị máy móc thay thế. Trong trường hợp 
không thể chuyển đổi nghề tại chỗ, sẽ phải đào tạo lại để chuyển sang các ngành 
sản xuất khác. Đây là một quá trình phức tạp và rất dễ gây ra tranh chấp lao động 
cá nhân và tập thể nếu thu nhập và đảm bảo việc làm của NLĐ không được giải 
quyết hợp tình hợp lý. 

Đối với những lao động kỹ thuật và chuyên môn cao, để có thể thu hút và giữ chân 
họ, các DN sẽ phải trả mức lương cạnh tranh và cá nhân hóa việc phát triển nghề 
nghiệp, thăng tiến cho NLĐ. Điều này dẫn tới QHLĐ sẽ giảm tính tập thể và tăng tính 
cá nhân. Đồng thời, có thể sẽ làm tăng sự phân hóa về thu nhập giữa nhóm LĐ kĩ 
thuật và LĐ giản đơn còn lại. Sự phân hóa này nếu không được điều chỉnh phù hợp 
cũng sẽ gây ra tranh chấp lao động cá nhân và tập thể. 

Như vậy, trọng tâm của quan hệ lao động sẽ tập trung vào 03 nhóm vấn đề chính: 

(i) Chuyển đổi việc làm cho các lao động bán giản đơn: công đoàn và DN sẽ phải 
thỏa thuận về kế hoạch chuyển đổi công nghệ và lao động sao cho giảm thiểu 
việc cho NLĐ nghỉ việc, tập trung vào việc đào tạo lại để chuyển NLĐ sang các 
công việc khác trong DN. Điều này đặc biệt khó khăn khi nhóm lao động này có 
độ tuổi khá cao (trên 35 tuổi), rất khó học nghề mới hoặc tìm các công việc 
mới. Theo phỏng vấn của nhóm nghiên cứu với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, 
trong vòng 5 năm vừa qua, đây là một trong những nội dung trọng tâm trong 
công tác của công đoàn tại thành phố17. Ngoài việc thương lượng với NSDLĐ 
để chuyển đổi việc làm cho NLĐ, công đoàn và các đối tác QHLĐ cũng phải tập 
trung xây dựng các chương trình đào tạo nghề, kết nối việc làm, an sinh xã hội 
phù hợp với nhóm lao động này. Nếu không nhóm lao động này có khả năng sẽ 
chuyển vào khu vực phi chính thức nơi có điều kiện lao động dưới chuẩn và 
việc làm bấp bênh. 

 17.  Phỏng vấn sâu ông Nguyễn Thành Đô – Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, 
ngày 21/7/2021
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(ii) Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho NLĐ giản đơn, bán giản đơn còn lại: ước 
tính nhóm lao động này vẫn sẽ chiếm từ 30-60% tổng số lao động của các nhà 
máy dệt và may mặc (với sợi và nhuộm, tỉ lệ này có thể sẽ thấp hơn). Do là 
nhóm lao động yếu thế, họ cần được tập hợp, đại diện và bảo vệ quyền lợi trong 
mối quan hệ với NSDLĐ; 

(iii) Thu hút đoàn viên mới và tìm hình thức đại diện phù hợp cho NLĐ kĩ thuật, 
chuyên môn cao: nhóm lao động có chuyên môn kỹ thuật cao có vị thế đàm 
phán rất cao trong mối quan hệ với NSDLĐ vì nhu cầu với nhóm lao động này 
rất cao. Tuy nhiên nhóm lao động  này cũng gặp những thách thức riêng trong 
QHLĐ như đối xử bình đẳng, quy trình thăng tiến và trả lương, kỷ luật v.v. Việc 
thu hút nhóm LĐ này sẽ là một yêu cầu quan trọng với công đoàn vì họ thường 
không có nhu cầu liên kết nhưng lại đóng vai trò cốt lõi trong CN 4.0. 

(iv) Điều tiết phân hóa thu nhập giữa nhóm lao động giản đơn và lao động kỹ thuật: 
mặc dù theo cung cầu của thị trường lao động, lao động kỹ thuật luôn được trả 
mức lương cao hơn lao động giản đơn. Tuy nhiên, nếu sự chênh lệch này quá 
mức và không công bằng về giá trị công việc, sẽ khiến NLĐ giản đơn bức xúc, 
gây ra tranh chấp lao động. Do đó, cần có sự điều tiết mức độ chênh lệch về 
thu nhập, điều kiện lao động, phúc lợi xã hội, cũng như cách đối xử của DN với 
2 nhóm lao động này một cách hài hòa, đảm bảo sự công khai và công bằng. 

Trong giai đoạn này, các thiết chế QHLĐ tập thể như đối thoại tập thể, thương lượng 
tập thể, giải quyết tranh chấp lao động tập thể vẫn rất cần thiết. Tuy nhiên, do đặc 
điểm và nhu cầu của nhóm lao động giản đơn và lao động kỹ thuật, chuyên môn 
cao sẽ ngày càng phân hóa, dẫn tới việc thực hiện các thiết chế trên sẽ phải có sự 
điều chỉnh với từng nhóm lao động  cho phù hợp. Nếu vẫn chỉ áp dụng cách thức 
đối thoại, thương lượng chung như đang làm với đa số NLĐ giản đơn, các thiết chế 
QHLĐ tập thể sẽ khó có thể thu hút, tập hợp NLĐ kỹ thuật và chuyên môn cao. 

Giai đoạn 2 (trong 10-20 năm tới)

Theo nhận định của chuyên gia ILO, ngành dệt may trong giai đoạn này sẽ có sự 
thay đổi lớn. Các DN lớn có thể sẽ chuyển sang các ngành có giá trị cao hơn trong 
khi các DN cỡ vừa có thể sẽ chuyển dịch đầu tư sang các quốc gia có chi phí sản 
xuất rẻ hơn. Các DN còn lại sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ và thị trường. 
Các DN có thể tập trung vào phát triển thương hiệu, cung ứng cho thị trường nội địa 
và khu vực nhiều hơn, đồng thời sử dụng máy móc của CN 3.0 và 4.0 để tối đa năng 
suất và hiệu quả chi phí18. Đồng thời, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch mạnh mẽ. 
Lao động giản đơn trong các ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, giảm 

18. Phỏng vấn sâu chuyên gia ILO, Youngmo Yoon, 23/7/2021
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đáng kể và được dịch chuyển sang các ngành như dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, 
kinh tế chia sẻ, nông nghiệp công nghệ cao... Đặc biệt số lượng NLĐ làm việc qua 
internet, làm việc linh hoạt (cả ở công sở và ở nhà), hoặc làm việc tự do sẽ tăng 
mạnh. Số lượng lao động còn lại trong ngành dệt may sẽ giảm mạnh, và gồm đa số 
là các lao động kỹ thuật cao, kỹ sư, nhà thiết kế, quản lý chuỗi cung ứng. Có thể 
xuất hiện xu hướng QHLĐ tập thể nhường chỗ cho QHLĐ cá nhân, giữa từng NLĐ 
với NSDLĐ. Trong giai đoạn này, công đoàn có thể thương lượng các thỏa ước lao 
động cấp ngành để tạo ra khung khổ chung cho NLĐ trong cả ngành, thay vì tập 
trung ở cấp DN như trước đây. Nội dung của thương lượng tập thể ngành sẽ bao 
gồm: 

• Cân bằng giữa công việc và sức khỏe/gia đình.

• Tổ chức làm việc linh hoạt.

• Tiếp cận các chương trình đào tạo công nghệ mới nhất.

Như vậy, quá trình chuyển đổi (giai đoạn 1) của CN 4.0 và QHLĐ mới trong ngành 
dệt may sẽ xảy ra trọng tâm trong vòng 5-10 năm tới. Quá trình này nếu được quản 
lý và điều chỉnh tốt thông qua các thiết chế QHLĐ thì sẽ không nảy sinh các vấn đề 
lao động như sa thải hàng loạt, tranh chấp lao động tập thể, đình công tự phát, đối 
xử bất bình đẳng với các nhóm lao động  yếu thế v.v. Đồng thời khi QHLĐ được điều 
chỉnh ổn định, sẽ tạo nền tảng tốt cho các DN nhanh chóng chuyển đổi công nghệ, 
tăng năng suất, giá trị và thị phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Quan điểm và giải pháp của các đối tác QHLĐ 

Người sử dụng lao động

Đại diện của VCCI và hiệp hội dệt may (VITAS) đều cho rằng quá trình chuyển đổi 
của CN 4.0 sẽ diễn ra từ từ và số lao động trong ngành may sẽ giảm khoảng 30%, 
chủ yếu ở các công đoạn như giặt là, mài, xếp, cắt. Trong quá trình này, NSDLĐ sẽ 
cần có đối thoại và thương lượng với NLĐ và công đoàn để giúp NLĐ hiểu rõ những 
thay đổi của công nghệ, chuẩn bị tư tưởng cho những thay đổi về việc làm và sẵn 
sàng tham gia chuyển đổi nghề khi cần thiết. Ông Trương Văn Cẩm, Phó chủ tịch 
VITAS nhấn mạnh: “Các thiết chế QHLĐ như đối thoại, thương lượng là hết sức cần 
thiết để đạt được sự đồng thuận của 2 bên… Hiện tại nhiều lao động không muốn 
chuyển đổi việc làm, gây khó khăn cho DN khi chuyển đổi công nghệ. Vì vậy các thiết 
chế này cần phải thực hiện thường xuyên hơn và đi vào thực chất.” 

Ông Cẩm cũng cho rằng trong bối cảnh công nghệ thay đổi liên tục thì việc ký kết 
thỏa ước lao động tập thể ngành sẽ là xu hướng lâu dài, tạo ra khung khổ để quy 
định tất cả các vấn đề. Thậm chí nếu thỏa ước lao động tập thể ngành tốt, có thể 
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áp dụng cho cả DN không tham gia thỏa ước ngành, và có thể không cần thỏa ước 
DN. Hiện tại chưa ký được thỏa ước ngành thì thỏa ước nhóm DN sẽ là nền tảng để 
dần tiến tới thỏa ước ngành.

Đặc biệt, đại diện các hiệp hội DN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo 
nghề, đào tạo lại cho NLĐ. Việc này cần có sự góp sức của cả công đoàn và DN để 
có thể tổ chức nhiều lớp tập huấn cùng lúc cho nhiều DN đang có nhu cầu.  

Công đoàn

Đại diện của LĐLĐ Tp. HCM khẳng định tác động của thay đổi công nghệ đã hiển 
hiện ở Thành phố trong vòng 5 năm qua. Số lượng việc làm tuyệt đối sẽ tăng chứ 
không giảm nhưng điều cần lo lắng là nhóm lao động bị thải hồi, đặc biệt là lao 
động lớn tuổi, sẽ bị chuyển dịch sang khu vực phi chính thức. Nếu không có lưới an 
sinh xã hội đủ hiệu quả thì nhóm lao động tập thể này sẽ gặp khó khăn. Mỹ hiện đã 
có luật chống sa thải NLĐ lớn tuổi (trên 45 tuổi) vì lý do tuổi tác nên Việt Nam có 
thể cũng cần cân nhắc một biện pháp để chống tình trạng trẻ hóa NLĐ trong các 
ngành công nghiệp chế tạo. 

Công đoàn các cấp cần tham gia cùng với DN để kiểm tra xem công nghệ khi thay 
đổi có tác động gì với NLĐ, để tránh hệ lụy trong sản xuất. Công đoàn cũng phải 
tham gia với DN trong việc sắp xếp lại lao động khi thay đổi công nghệ để đảm bảo 
việc làm và thu nhập của NLĐ được bảo vệ. 

Ngoài ra, phương thức tập hợp đoàn viên, tuyên truyền và tổ chức của công đoàn 
sẽ phải thay đổi tương xứng với CN 4.0. Cụ thể, NLĐ sẽ ngày càng có nhận thức cao 
hơn, không sống và làm việc tập trung như trước và có đòi hỏi cao hơn với công 
đoàn. Do đó công đoàn cần áp dụng công nghệ thông tin vào việc tuyên truyền, 
hoạt động. Công đoàn cấp trên cần đồng hành với công đoàn cơ sở trong việc đối 
thoại và thương lượng, vừa làm tăng tiếng nói của công đoàn cơ sở, vừa đảm bảo 
thương lượng đi vào thực chất. 

Các cơ quan Nhà nước – Quốc hội 

Ông Bùi Sỹ Lợi – Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội 
của Quốc hội cũng cho rằng nên hướng tới thương lượng các thỏa ước lao động tập 
thể ngành vì “thỏa ước ngành ít biến động, thay đổi, có thời gian áp dụng dài. Nó có 
giá trị bền vững khi thị trường biến động, bảo vệ quyền lợi tối thiểu cho người lao 
động, là 1 công cụ quan trọng để duy trì quan hệ lao động, quyền lợi của các bên ở 
tất cả các cấp độ. Chưa thể có công cụ khác thay thế được.”19. Ngoài ra khi cách 
mạng công nghiệp 4.0 xảy ra, nhiều NLĐ giản đơn có nguy cơ mất việc nên phải có 
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chính sách đào tạo luân phiên, đào tạo nâng cao, chuyển đổi ngành nghề. Cần rà 
soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật, đặc biệt là pháp luật lao động, cho phù hợp với 
các biến đổi của CN 4.0. Đặc biệt, việc đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực sẽ là cốt lõi để thích ứng với thị trường lao động trong 
CN 4.0. 

Bà Nguyễn Thùy Linh, Chánh Văn phòng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ 
LĐTBXH cho rằng trong thời gian tới thị trường lao động sẽ chịu tác động kép từ làn 
sóng công nghệ 4.0 và sự chuyển đổi cơ cấu ngành từ phát triển chiều rộng sang 
phát triển chiều sâu. Cụ thể, làn sóng lao động từ khu vực nông nghiệp chuyển 
sang khu vực phi nông nghiệp sẽ vẫn tiếp tục, mặc dù tốc độ giảm so với giai đoạn 
30 năm trước. Cùng lúc đó, NLĐ có kĩ năng thấp trong khu vực công nghiệp truyền 
thống sẽ đối mặt với thách thức mất việc làm. Lúc đó, khu vực kinh tế chia sẻ, phi 
truyền thống sẽ là một trong những nơi tiếp nhận số lao động này. Điều đó khiến Bộ 
LĐTBXH cần có nghiên cứu kĩ càng về QHLĐ trong khu vực kinh tế chia sẻ để có sự 
điều chỉnh luật pháp trong thời gian tới. Theo bà Linh, sự điều chỉnh luật pháp kịp 
thời cũng là điều kiện tiên quyết để công đoàn có thể có sự chuyển đổi kịp thời 
nhằm thu hút đoàn viên trong các khu vực phi truyền thống. 

Điển hình tốt về thích ứng với chuyển đổi công nghệ và quan hệ lao động 
trong ngành dệt may

Việt Thắng (VitaJean) là công ty có năng lực thiết kế và sở hữu thương hiệu jeans 
của riêng mình. Công ty có quá trình hình thành và phát triển 25 năm với sản phẩm 
chính là quần áo Jean. Sản phẩm của Công ty chủ yếu là xuất khẩu, đạt 95%. Mức 
độ tự động hóa của Công ty là 50%. Công ty bắt đầu đầu tư vào máy móc/thiết bị 
tự động hóa từ năm 1993, nhưng đầu tư mạnh nhất là trong 5 năm gần đây. Tất cả 
các công đoạn giặt, mài, nhuộm, thiết kế, trải vải, cắt, vận chuyển đều đã áp dụng 
máy móc/thiết bị tự động của Công nghiệp 3.0, loại khá hiện đại, nhập khẩu từ Đức, 
Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty bắt đầu ứng dụng phần mềm liên kết chuỗi, 
kiểm tra vải từ nguồn.

Tổng Giám đốc công ty cho biết việc đầu tư máy móc/thiết bị tự động hóa, bên 
cạnh việc tăng năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm, còn có mục đích bảo 
vệ môi trường. Máy mài, máy nhuộm khô, máy giặt khô mà Công ty đầu tư đều là 
máy chất lượng cao, công nghệ khép kín, dùng năng lượng mặt trời để hấp, tích hợp 
công nghệ xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường. Khói, bụi từ mài vải jean, 
thuốc nhuộm vải, chất bẩn từ giặt là đều được máy xử lý sạch trước khi xả ra môi 
trường. Chính máy móc, thiết bị đã giúp công ty thực hiện CSR tốt hơn, đáp ứng yêu 
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cầu khách hàng. Theo ông, nếu nghĩ tới lợi nhuận trước mắt sẽ không bao giờ dám 
đầu tư vào những máy móc thiết bị này, vì giá thành mỗi máy đều lên tới 7,7 đến 
trên 9 tỷ.

Khi thay đổi công nghệ, Công ty nâng mức bình quân tăng trưởng lên 10%. Đơn cử, 
chỉ riêng việc lắp đặt băng tải mới đã tăng năng suất lên 30%, nhờ vậy, có đủ nguồn 
tài chính để tái đầu tư. Hiện Việt Thắng Jean có ba nhà máy, trong đó nhà máy mới 
nhất, tự động cao nhất hầu hết công đoạn từ wash, xử lý laser, chà xù trên sản 
phẩm jean và một phần ở công đoạn may. Một chiếc máy wash thay được 36 
người/ca. Ở khâu may, khâu thường thâm dụng lao động nhiều nhất, cũng đã tự 
động hóa. Trước đây, để làm ra được 10.000 sản phẩm mỗi ngày, một nhà máy như 
của Việt Thắng Jean cần khoảng 2.500 công nhân nhưng hiện tại chỉ có 800 công 
nhân. Nhà máy theo công nghệ sản xuất tự động hóa này cũng giúp tăng năng suất 
lao động của họ lên gấp đôi. Trước đây, một chuyền 53 người sản xuất 1.200 sản 
phẩm/ngày. Hiện nay là 2.400 sản phẩm/ngày.

Trong quá trình 5 năm thay đổi công nghệ, Việt Thắng cũng phải dịch chuyển dần 
lao động từ các bộ phận bị giảm lao động do tự động hóa sang các bộ phân khác. 
Ví dụ: công nhân ở khu vực cắt được chuyển dần sang các công đoạn may sau khi 
được đào tạo lại ngay tại Công ty. Ban đầu khi áp dụng các máy móc mới, NLĐ cũng 
rất lo lắng vì sợ bị mất việc làm. Ban Giám đốc Công ty tổ chức họp với công đoàn 
cơ sở, trình bày các thay đổi về máy móc và đưa ra phương án thu xếp lao động để 
đảm bảo NLĐ ít bị ảnh hưởng nhất. Sau thời gian đối thoại, tham vấn, hai bên nhất 
trí phuonwg án: NLĐ muốn ở lại làm việc sẽ được đào tạo lại miễn phí phù hợp với 
năng lực. Sau khi sang vị trí việc làm mới, họ được công ty bù lương bằng với mức 
lương trước đây trong vòng 3 tháng. Với NLĐ lớn tuổi và có nhu cầu nghỉ việc luôn, 
công ty hỗ trợ thêm 3 tháng lương. 
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CHƯƠNG 4

Đặc trưng của
quan hệ lao động

phi truyền thống trong
Kinh tế nền tảng
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Khái quát về kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

CN 4.0 đã và đang mang lại sự phát triển bùng nổ cho nền kinh tế số, tạo ra các lĩnh 
vực kinh tế và việc làm hoàn toàn mới mẻ, trong đó có kinh tế chia sẻ. Theo báo cáo 
của Google, Temasek and Bain & Company, kinh tế số của khu vực Đông Nam Á đã 
tăng trên 3 lần trong giai đoạn 2015 - 2019, đạt 100 tỷ đô la. Dự đoán tới 2025, kinh 
tế số của khu vực sẽ đạt 300 tỷ đô la, chiếm 8,5% GDP toàn khu vực. Kinh tế số của 
Việt Nam cũng đang phát triển với tốc độ 40%/năm và hiện là quốc gia có kinh tế 
số phát triển nhanh thứ hai trong khu vực, sau Indonesia. Kinh tế số của Việt Nam 
đóng góp 5% GDP với tổng giá trị 12 tỉ đô la năm 2019 và dự đoán sẽ đạt 43 tỷ đô 
năm 2025.

Kinh tế chia sẻ dựa trên các nền tảng số/công nghệ (digital platforms) là một trong 
những cấu phần quan trọng của kinh tế số. Kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh 
doanh mới được hình thành từ 10 năm qua cùng với sự phát triển của các nền tảng 
số và internet tốc độ cao. Theo Böcker and Meelen (2016), kinh tế chia sẻ được 
hình thành sau khủng hoảng tài chính 2008 khi rất nhiều NLĐ thất nghiệp muốn tìm 
việc làm hoặc muốn chia sẻ một phần tài sản của mình để tăng thu nhập. Con 
người cũng có thay đổi lớn về hành vi tiêu dùng, chuyển từ xu hướng sở hữu sang 
xu hướng tiếp cận khả năng sử dụng hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng xã hội, 
chợ điện tử, các thiết bị di dộng và điện tử nhiều hơn. Kinh tế chia sẻ có các đặc 
điểm như sau: 

• Kinh tế chia sẻ dựa trên sự chia sẻ giữa cá nhân người tiêu dùng với nhau; 

• Dựa trên việc tiếp cận tạm thời các hàng hóa và dịch vụ (như nhà ở, tiền bạc, 
tài sản, kĩ năng và dịch vụ) nhưng không làm thay đổi sở hữu của hàng hóa, 
dịch vụ đó; 

• Được hỗ trợ bởi trung gian là các chợ online, mạng xã hội hoặc các dịch vụ 
cộng đồng số;

• Điểm đặc biệt là các giao dịch sẽ có chi phí rẻ hơn so với giao dịch tương tự 
trong nền kinh tế truyền thống;

• Nhà cung cấp và người tiêu dùng có thể đánh giá lẫn nhau, từ đó tạo ra uy tín 
trên các nền tảng và nhờ đó giảm rủi ro khi phải chia sẻ với người lạ.

Trong kinh tế chia sẻ, có rất nhiều loại nền tảng công nghệ khác nhau, ví dụ: nền 
tảng chia sẻ nhà ở (Airbnb), nền tảng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram), nền 
tảng thanh toán điện tử (Paypal), nền tảng trung gian lao động (Upwork, Urban 
Eats, Grab, Uber, Gojek) – xem phân loại của ILO ở Hình 3. 
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Mối quan tâm lớn nhất của công đoàn và các cơ quan quản lý lao động là các nền 
tảng trung gian lao động trong kinh tế chia sẻ. Theo phân loại của ILO, có 02 loại 
nền tảng lao động (ILO 2021): 

(i) Nền tảng chia sẻ dựa trên web: các DN thường chia nhỏ công việc thành các 
nhiệm vụ nhỏ và phân công cho những NLĐ phù hợp đăng ký trên ứng dụng 
(app) của họ. Ví dụ như các nền tảng làm tự do (freelancer), các nền tảng thi 
thiết kế đồ họa (Designhill) hoặc lập trình (Codechef hoặc Topcoder). Các nền 
tảng này không hạn chế vị trí và không gian của NLĐ tham gia mà có thể thực 
hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, miễn là NLĐ có kết nối internet. 

(ii) Các nền tảng dựa trên địa điểm (Location-based platforms): chủ yếu tập trung 
vào dịch vụ taxi và giao hàng, ngoài ra cũng có nhiều dịch vụ khác như làm việc 
vặt (task rabbit hoặc Jupviec). Các nền tảng này tập trung vào từng khu vực 
địa lý nhất định và kết nối người cung cấp dịch vụ với các khách hàng trong 
cùng khu vực. 

Theo thống kê của ILO, cho tới tháng 1/2021, có ít nhất 777 nền tảng lao động đang 
hoạt động, trong đó số lượng nền tảng giao hàng lớn nhất (383), tiếp theo là các 
nền tảng dựa trên web (383) và nền tảng taxi (106). Về lao động làm việc trên các 
nền tảng, có thể phân làm 2 nhóm: 

Phân loại các nền tảng công nghệ 

Nguồn: ILO (2021)

Cung cấp dịch vụ cho
cá nhân người dùng

Nền tảng
trung gian B tới B

Nền tảng
trung gian lao động

Nền tảng hỗn hợp
(trung gian lao động và

các dịch vụ khác)

> Nền tảng mạng xã hội: Facebook, Tiktok, Twiter
> Thanh toán điện tử: Paypal Paytack, Paytm
> Huy động vốn: Catarse, Ketto, Kickstarter
> Giải trí, quảng cáo, truyền thông: Netflix, Gumtree, kenhoo, Skype, viber, Zoom
> Cho thuê: Air bnb, Home stay, Lux stay 

> Bán buôn, bán lẻ: Alibaba, Amazon
> Cho vay tài chính: Ant Group, Avant
> Sản xuất: AnyFactory, LaserHub, Xometry

> Nền tảng dựa trên web: 99design, Upwork, Kabanchik, ATM, Topcoder, Clickworker
> Nền tảng dựa trên vị trí (Taxi, giao hàng, việc vặt, chăm sóc sức khỏe): Gab, Uber
    Deliveroo, TaskRabbit, Care24

> Kết hợp giữa giao hàng, taxi, bán lẻ, giải trí, thanh toán điện tử: Grab, Gojek, Gomia
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Hình 4: Quá trình gia nhập thị trường Việt Nam của các nền tảng gọi xe và
giao hàng

(i) Người lao động được các công ty sở hữu các nền tảng công nghệ tuyển dụng 
(ngắn hạn hoặc lâu dài) để thực hiện các công việc như quản trị, sử lý số liệu, 
bảo trì hệ thống, thiết kế sản phẩm. Đại đa số các công ty nền tảng công nghệ 
có quy mô lao động rất nhỏ, với 10-50 nhân viên. Ngoại lệ có một số ít nền tảng 
như Uber với 26.900 nhân viên, hay Delivery Hero, Meituang có trên 10.000 
nhân viên. Với các công ty taxi và giao hàng, ngoài các lao động kĩ thuật cao 
để quản trị hệ thống, họ cũng tuyển dụng một số lái xe và nhân viên giao hàng 
toàn thời gian nhằm đảm bảo mức dịch vụ tối thiểu, nhất là ở các thị trường 
mới. 

(ii) Người lao động đã và đang thực hiện các công việc và nhận được tiền công 
thông qua sự trung gian của các nền tảng công nghệ. Hiện chưa có thống kê 
đầy đủ về tổng số NLĐ làm việc thông qua các nền tảng lao động. Tuy nhiên, 
theo một khảo sát năm 2015, có ít nhất 7 triệu NLĐ làm việc trong các nền tảng 
lao động trên toàn thế giới với tổng doanh thu lên tới 5 tỷ đô la.20 

Tại Việt Nam, các nền tảng taxi Uber và Grab là những nền tảng lao động đầu tiên 
có mặt từ năm 2014. Cho đến nay đã có hơn 10 nền tảng taxi và giao hàng của cả 
Việt Nam và nước ngoài. Trong đó Grab chiếm thị phần lớn nhất với gần 75% thị 
trường gọi xe (ABI 2020). Be (nền tảng của Việt Nam) chiếm 16% và tiếp theo là 
Gojek với 10%. 

20.  Kuek, S.C., Paradi-Guilford, C., Fayomi, T., Imaizumi, S., Ipeirotis, P. (2015).  The Global opportunity in online 
outsourcing, Washington DC, World Bank.
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Theo đồng sáng lập của Grab, tính đến tháng 4/2019, Grab đã chiếm 20% thị phần 
của taxi truyền thống tại Việt Nam và dự kiến sẽ tăng lên 50% vào năm 202221. 
Ngoài ra, xe hai bánh công nghệ cũng đã chiếm tới 60% thị phần của xe ôm truyền 
thống22. Cuối năm 2019, 05 nền tảng gọi xe lớn nhất (Grab, GoViet, FastGo, Be, và 
MyGo) có tổng cộng 170,000 tài xế ô tô23 và 400,000 tài xế xe máy24. Đại dịch 
Covid-19 khiến cho con số lao động gia nhập các nền tảng tăng rất nhanh. Trong 
năm 2020, Grab cho biết đã nhận thêm 190,000 tài xế25. Cuối năm 2020, đã có 
khoảng gần 1 triệu tài xế ô tô và xe máy tham gia các nền tảng gọi xe và giao hàng. 

Theo khảo sát của Grab tại Việt Nam năm 2020, 80% lực lượng lái xe công nghệ là 
lao động phổ thông có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở xuống và chỉ có 
19,5% có bằng cao đẳng, đại học hoặc cao hơn. Nhóm lao động từ 18-34 tuổi 
chiếm 1/3 tổng số lái xe công nghệ trong khi nhóm trên 55 tuổi chiếm 25%. Ngược 
lại với ngành dệt may, nam giới chiếm tới 98% số tài xế của hãng Grab. Đặc biệt, 
khảo sát của Grab cho thấy có dòng di chuyển lao động từ khu vực chính thức vào 
các nền tảng công nghệ khi có tới 32% lái xe công nghệ có công việc trước đó là 
nhân viên, quản lý hoặc công nhân trong các DN, nhà máy chính thức (Grab 2020: 
32).  Có thể thấy nhóm lao động trong các hãng xe công nghệ rất đa dạng và đang 
tăng trưởng rất nhanh, đặc biệt là dưới tác động của đại dịch Covid-19. 

Đặc điểm mối quan hệ giữa nền tảng công nghệ - người lao động

Mối quan hệ giữa nền tảng công nghệ và người cung cấp dịch vụ là một mối quan 
hệ phi truyền thống và chưa có tiền lệ. Để có thể hiểu bản chất của mối quan hệ này 
và liệu đây có phải là QHLĐ không, chúng tôi sẽ phân tích từ 3 khía cạnh: pháp lý, 
kinh tế và công nghệ. 

Quan hệ pháp lý 

Khi tài xế tham gia một nền tảng công nghệ, họ sẽ ký một hợp đồng hợp tác kinh 
doanh (bản mềm), theo đó tài xế sẽ được coi là ‘đối tác’ của nền tảng đó. Tuy nhiên, 
Bộ luật Lao động 2019 quy định 3 tiêu chí xác định quan hệ lao động, bất kể loại 

21. This prediction was made before the Covid-19 pandemic. See more “Cuộc chiến giữa Grab và taxi truyền 
thống”, 18/4/2019, http://bcsi.edu.vn/tin-tuc/thuong-hieu/cuoc-chien-giua-grab-va-taxi-truyen-thong.html
22. See more “Vietnam's ride-hailing market witnesses faster growth with local and regional players”, Vietnam 
Investment Reivew, Octorber 5, 2020, https://www.vir.com.vn/vietnams-ride-hailing-market-witness-
es-faster-growth-with-local-and-regional-players-79715.html
23. https://www.tienphong.vn/xa-hoi/so-phan-hang-van-lai-xe-cong-nghe-di-ve-dau-1618303.tpo
24. https://laodong.vn/kinh-te/hang-tram-ngan-xe-om-cong-ng-
he-se-vuong-khau-tru-trong-thue-thu-nhap-752598.ldo
25. See more “Kết quả kinh doanh của Grab như thế nào sau 6 năm vào Việt Nam?”, 09/12/2020, nhttps://ww-
w.24h.com.vn/doanh-nghiep/ket-qua-kinh-do-
anh-cua-grab-nhu-the-nao-sau-6-nam-vao-viet-nam-c849a1206741.html



Nghiên cứu trong khuôn khổ Diễn đàn đa phương MSF 202146

26. https://wageindicator.org/labour-laws/platformeconomy/rights-of-platform-workers

hợp đồng mà NLĐ ký là gì. Theo Điều 3, khoản 1, Bộ luật Lao động 2019, “người lao 
động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả 
lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”. Quan 
hệ giữa tài xế công nghệ và nền tảng đáp ứng tiêu chí thứ nhất và thứ ba của Luật. 
Cụ thể hai bên có sự thỏa thuận về việc sử dụng phương tiện, bằng lái, đồng phục 
cũng như quy định rõ quyền và trách nhiệm của mỗi bên khi thực hiện thỏa thuận 
đó. Tài xế công nghệ cũng phải chịu sự quản lý của nền tảng về việc phân bổ cuốc 
xe, tuân thủ các quy định của hãng công nghệ và chịu sự giám sát liên tục của các 
nền tảng thông qua các ứng dụng. Khi tài xế vi phạm quy định hoặc không đạt được 
chỉ tiêu cần thiết, thu nhập của họ sẽ bị giảm xuống do hãng công nghệ giảm số 
cuốc xe được phân bổ, cắt thưởng hoặc thậm chí là khóa ứng dụng. Phần này sẽ 
được phân tích thêm trong quan hệ kinh tế và công nghệ giữa tài xế và nền tảng. 

Tiêu chí còn chưa rõ là việc trả lương. Các nền tảng cho rằng họ không trả lương 
trực tiếp cho tài xế mà là các khách hàng sử dụng dịch vụ; các nền tảng chỉ được 
hưởng phí dịch vụ sử dụng nền tảng được tính theo tỉ lệ phần trăm trên giá cước xe. 
Tuy nhiên, nền tảng công nghệ có quyền đơn phương quyết định mức cước giá, 
mức phí dịch vụ, cũng như phân bổ cuốc xe, do đó ảnh hưởng trực tiếp và toàn bộ 
tới mức thu nhập mà tài xế công nghệ nhận được, đặc biệt với các tài xế làm việc 
toàn thời gian trên các nền tảng. Đây chính là lý do khiến cho tòa án các quốc gia 
như Pháp, Anh, Hà Lan đã phán quyết và coi tài xế của hãng Uber là người lao động 
của công ty này. Một số ví dụ gần đây bao gồm: 

• Vương quốc Anh: tháng 2/2021, Tòa án tối cao của Anh phán quyết tài xế ô tô 
của Uber là người lao động của hãng này.

• Hà Lan: Tòa án Amsterdam phán quyết là những người giao hàng của nền tảng 
Deliveroo có quyền ký hợp đồng lao động. 

• Italy: Tòa án Italy buộc các nền tảng giao hàng công nhân 60.000 tài xế là NLĐ 
hưởng lương.

• Liên minh châu Âu: ngày 24/2/2021, Ủy ban châu Âu tiến hành tham vấn lần 
đầu với đối tác xã hội về quan hệ việc làm trong các nền tảng công nghệ.

• Tây Ban Nha: Bộ Lao động Tây Ban Nha đưa ra thời hạn tối đa 3 tháng cho các 
nền tảng để ký hợp đồng lao động với các tài xế giao hàng26.

Theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Thông tư 
số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao Thông Vận tải, các nền tảng 
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7.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dia-
logue/---act_emp/documents/publication/wcms_579554.pdf

xe và giao hàng công nghệ có thể đăng ký theo hai hình thứ: một là các công ty 
cung ứng dịch vụ vận tải và hai là công ty cung ứng phần mềm hỗ trợ kết nối vận 
tải. Hiện tại Be là hãng xe công nghệ duy nhất đăng ký theo dạng thức 1. Tuy nhiên 
cả Be và các hãng công nghệ khác chưa công nhận các tài xế là NLĐ của mình. 

Giữa tài xế ô tô và xe máy cũng có sự khác biệt về quan hệ pháp lý với hãng xe công 
nghệ. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP yêu cầu tài xế ô tô tự do phải đăng ký với một 
công ty cung cấp dịch vụ vận tải hoặc một hợp tác xã vận tải mới được phép lái xe 
trên các nền tảng công nghệ. Yêu cầu này không áp dụng với các tài xế xe máy. 
Như vậy sẽ có 2 loại hình tài xế ô tô công nghệ: (i) các tài xế là nhân viên của các 
công ty vận tải (như các hãng taxi truyền thống) nhưng cũng chạy xe trên nền tảng 
công nghệ hợp tác với công ty của họ. Ví dụ Grab có GrabTaxi, Fast Go có Fast Taxi. 
Trong trường hợp này, các tài xế trước hết là nhân viên của các công ty taxi truyền 
thống; (ii) lái xe tự do đăng ký với các hợp tác xã vận tải nhưng thực tế chỉ chạy xe 
cho các nền tảng công nghệ. Họ trả phí đăng ký và phí thành viên hàng năm cho 
các hợp tác xã để có đăng ký nhưng thực tế không có quan hệ nào với các hợp tác 
xã này. 

Theo khảo sát của ERC và FES (2021), hơn 40% tài xế xe máy và 22% tài xế ô tô của 
các nền tảng công nghệ cho rằng quan hệ của họ với các nền tảng là quan hệ việc 
làm (FES-ERC 2021). Trong cuộc ngừng việc của tài xế công nghệ hãng Grab vào 
tháng 12/2020 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, một trong những yêu cầu của các tài 
xế, bên cạnh tỉ lệ đóng thuế, là việc họ phải được ký hợp đồng lao động.  

Quan hệ kinh tế 

Mô hình kinh doanh của các nền tảng taxi và giao hàng là đóng vai trò trung gian 
giữa người sử dụng và tài xế. Bản thân tài xế phải có phương tiện, tự chi trả chi phí 
đăng ký, đi lại, cũng như nguyên liệu. Dù vậy, vai trò của nền tảng mang tính quyết 
định tới thu nhập của tài xế vì 4 lý do sau: 

Thứ nhất, các nền tảng đơn phương quyết định tỉ lệ phân chia lợi nhuận (hay còn 
gọi là mức phí sử dụng nền tảng). Thông thường, nền tảng sẽ gửi email hoặc tin 
nhắn trên app cho tài xế khi điều chỉnh mức phí mới 3-5 ngày trước khi áp dụng 
nhưng các tài xế không thể có ý kiến gì về quyết định này. 

Thứ hai, mức cước cho mỗi cuốc xe hoàn toàn do nền tảng đưa ra dựa trên các yếu 
tố như mật độ giao thông, số lượng tài xế đang có sẵn trong khu vực v.v. Theo 
phỏng vấn với các tài xế, có khi mức cước thấp đến mức họ không đủ tiền chi trả 
nguyên liệu (nhất là khi bị tắc đường) nhưng họ không dám từ chối vì sợ bị phạt. 
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27. http://tamlongvang.la-
odong.com.vn/kinh-te/tai-xe-uber-dinh-cong-phan-doi-chinh-sach-moi-tai-anh-hay-tai-a-510501.bld

Các nền tảng quy định từ chối 3 cuốc xe liên tiếp thì tài xế bị phạt đóng ứng dụng 
một ngày. 

Thứ ba, các nền tảng đơn phương quyết định mức thưởng và điều kiện thưởng cho 
tài xế. Mỗi nền tảng quy định tài xế phải chạy đủ bao nhiêu cuốc xe để lên hạng 
hoặc nhận một mức thưởng nhất định. Mức thưởng này có thể quy đổi ra tiền hoặc 
mức độ ưu tiên trong việc phân bổ cuốc xe. Ví dụ, một tài xế ô tô sẽ đạt hạng vàng 
nếu hoàn thành tối thiểu 450 cuốc vào tháng trước đó. Tài xế hạng vàng hoặc cao 
hơn sẽ được ưu tiên nhiều cuốc xe hơn, các cuốc xe có giá trị cao hơn. Nhưng nếu 
tháng sau họ không chạy đủ số cuốc, họ sẽ bị tụt hạng, do đó thu nhập sẽ bị ảnh 
hưởng ngay. Trong nhiều trường hợp, điều kiện được thưởng ngày càng tăng trong 
khi mức thưởng ngày càng giảm trong nhiều nền tảng đã là nguyên nhân dẫn tới 
nhiều cuộc đình công của tài xế. 27

Cuối cùng, các nền tảng cũng đơn phương quyết định kỷ luật với tài xế. Trong 
trường hợp tài xế bị khách hàng cho điểm đánh giá thấp (1 sao), hoặc bị khách 
hàng khiếu nại, các tài xế thường không có cơ hội trình bày và tự bảo vệ mình mà 
các nền tảng sẽ xem xét ý kiến từ khách hàng và quyết định đóng ứng dụng tạm 
thời hoặc vĩnh viễn. Theo các tài xế được phỏng vấn, đôi khi khách hàng khiếu nại 
nhưng không phải hoàn toàn do lỗi của tài xế nhưng các nền tảng luôn đứng về 
phía khách hàng. 

Quan hệ về công nghệ 

Việc quản lý, giám sát và đánh giá tài xế trong các nền tảng được phân chia giữa 
công ty công nghệ và người dùng. Đánh giá của người dùng đóng vai trò quan trọng 
trong việc quyết định mức hoàn thành công việc, xếp cuốc xe, thậm chí việc họ có 
giữ được việc làm hay không. Công ty công nghệ quản lý nền tảng và những người 
sử dụng nền tảng (bao gồm cả tài xế và khách hàng) thông qua mạng lưới các 
thuật toán rất phức tạp và tinh vi. Do đó, việc quản lý của các nền tảng công nghệ 
với các tài xế khác với các công ty truyền thống ở chỗ đây không đơn thuần là quan 
hệ con người - con người mà là sự pha trộn của quản lý – thuật toán – và NLĐ. Việc 
xác định cước phí cho từng cuốc xe, phân bổ cuốc xe cho tài xế nào đều do hệ 
thống thuật toán quyết định. 

Về nguyên tắc, tài xế có quyền từ chối cuốc xe mà ứng dụng đưa ra cho họ, thậm 
chí tắt ứng dụng khi họ không muốn làm việc, nhưng trên thực tế họ có thể bị phạt 
nếu từ chối nhiều lần. Ví dụ: từ chối 3 lần liên tiếp hoặc từ chối trên 15% số cuốc 
trong 1 ngày, tài xế bị khóa app 1 ngày (FES-ERC 2021). Ngoài ra, khi tài xế không 
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chạy đủ số cuốc tối thiểu để đạt điểm thưởng, họ sẽ bị tụt hạng về đánh giá, từ đó 
sẽ không được nhận thưởng và không được ưu tiên phân bổ cuốc xe. 

Điện thoại mà tài xế cài app cũng bị theo dõi rất chặt chẽ. Một số tài xế cho biết nếu 
họ tải xuống các app khác, họ sẽ bị nền tảng cảnh báo và yêu cầu xóa bỏ ngay. 

Các nền tảng dựa trên một loạt các thuật toán để phân bổ cuốc xe, tính cước và 
quản lý tài xế. Người ta cho rằng quản lý bằng thuật toán và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo 
ra sự công bằng nhưng thực tế không hẳn như vậy. Ví dụ: nền tảng quy định tài xế 
đạt được 20 cuốc xe sẽ đạt mức thưởng nhưng khi tài xế đạt được 18 cuốc thì họ 
ngừng nhận được các cuốc xe mới. Nhiều tài xế cho biết họ phải đời 2-4 tiếng mới 
có thể hoàn thành 2, 3 cuốc xe cuối cùng. Không chỉ các nền tảng ở Việt Nam mà 
vấn đề này phổ biến ở các nước khác. Chuyên gia ILO Uma Rani nhận định: “Chúng 
tôi thấy hiện tượng này ở khắp thế giới. Các nền tảng làm chậm lại các cuốc xe cuối 
khiến họ khó có thể đạt thưởng và kết thúc ngày làm việc”.  28

Nói cách khác, việc tài xế có thể “linh hoạt” khi tham gia các nền tảng công nghệ 
chỉ tồn tại trên lý thuyết. Khi tài xế phải dựa vào các nền tảng tạo nguồn thu nhập 
chính, hoặc duy nhất cho mình, thì họ gần như không có quyền “linh hoạt”. 

Quan điểm và giải pháp của các đối tác QHLĐ về nền kinh tế chia sẻ

Nền kinh tế chia sẻ còn quá mới mẻ với nhiều yếu tố công nghệ vượt ngoài phạm vi 
điều chỉnh của pháp luật các quốc gia. Sự xung đột giữa lợi ích kinh tế to lớn từ các 
nền tảng với yêu cầu phải quy định rõ về quyền và lợi ích cố định của NLĐ đã khiến 
nhiều chính phủ do dự trong việc điều chỉnh luật pháp, đặc biệt là luật lao động. 
Hiện tại các quốc gia thành viên của EU có xu hướng quy định mối quan hệ giữa 
các nền tảng lao động và người cung cấp dịch vụ qua nền tảng là quan hệ lao động. 
Tuy nhiên, các chính phủ khác như Mỹ, Trung Quốc thì chưa có động thái nào về 
việc quy định tương tự. Đặc biệt, dưới tác động của Covid-19, khi rất nhiều NLĐ 
chính thức mất việc thì việc làm thay thế trên các nền tảng được coi là cứu cánh về 
thu nhập mang tính linh hoạt và tức thời. Đây cũng là một lý do quan trọng khiến 
quan điểm giữa các đối tác xã hội, kể cả ở Việt Nam, về vấn đề này còn nhiều khác 
biệt. 

Quan điểm của các cơ quan nhà nước 

Theo Báo cáo số 45/BC-BTP của Bộ Tư pháp trình Thủ tướng chính phủ ngày 
17/3/2021: “tài xế cho các nền tảng như Grab không được Grab trả lương mà nhận 
phí vận chuyển từ người sử dụng (người tiêu dùng) thông qua nền tảng sau khi đã trừ 
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29. Bộ Tư pháp (trang 16). Báo cáo này đã tham vấn ý kiến các bộ liên quan, trong đó có Bộ LĐTBXH 
 30. https://tuoitre.vn/goi-tai-xe-cong-nghe-la-doi-tac-cach-goi-luon-lach-20210322222647495.htm

phí dịch vụ của nền tảng. Nói cách khác, tài xế công nghệ không phụ thuộc vào sự 
quản lý, giám sát như NLĐ truyền thống, các tài xế có quyền tắt hoặc bật ứng dụng 
để tham gia cung ứng dịch vụ khi cần, có quyền từ chối nhận cuốc xe … Quy định của 
Grab được coi như một thỏa thuận giữa Grab và tài xế khi tài xế tham gia nền tảng. 
Grab cũng gọi các tài xế trong nền tảng là ‘đối tác’, nghĩa là coi họ là đối tác chứ 
không phải NLĐ. Như đã phân tích ở trên, tùy thuộc vào từng trường hợp theo quy 
định của luật, bản chất của mối quan hệ hợp đồng giữa người cung cấp dịch vụ và 
nền tảng là hợp đồng kinh doanh29. Nói cách khác, Bộ Tư pháp chỉ ra 4 yếu tố cho 
thấy không có quan hệ việc làm giữa tài xế công nghệ và nền tảng: thứ nhất, tài xế 
công nghệ không được các nền tảng trả công mà nhận phí vận chuyển từ người tiêu 
dùng. Thứ hai, họ không chịu sự quản lý, điều hành và giám sát của nền tảng, thể 
hiện ở chỗ họ có quyền tắt hoặc bật ứng dụng, từ chối nhận cuốc xe. Thứ ba, quy 
định của nền tảng không phải do nền tảng đơn phương áp đặt mà do hai bên thỏa 
thuận nhất trí áp dụng. Cuối cùng, các tài xế công nghệ được coi là ‘đối tác kinh 
doanh’ thay vì NLĐ của nền tảng. 

Bộ LĐTB&XH chưa đưa ra quan điểm chính thức về QHLĐ trong nền kinh tế chia sẻ. 
Theo đại diện của Bộ, Bộ vẫn tiếp tục quan sát và nghiên cứu về vấn đề này. Theo 
nhận định của nhóm nghiên cứu, Bộ LĐTBXH vẫn coi đây là giai đoạn thí điểm để 
nhận định các đặc điểm của nền kinh tế chia sẻ và đặc biệt là cách điều chỉnh ở các 
quốc gia khác trước khi đưa ra các quy định cụ thể trong luật. 

Phỏng vấn sâu của nhóm nghiên cứu với Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy 
ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội khóa XIV, Bùi Sỹ Lợi, ông cho rằng mối quan 
hệ giữa tài xế và các nền tảng là quan hệ lao động: “Không thể coi đây [quan hệ giữa 
tài xế và nền tảng] là quan hệ dân sự mà là quan hệ lao động. Có thể giao kết bằng 
nhiều loại hợp đồng nhưng phải đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Đây là một loại hình 
biến tướng của quan hệ lao động. Tuy nhiên hiện nay năng lực quản lý nhà nước còn 
hạn chế nên chưa thể quản lý, kiểm soát” (Phỏng vấn ngày 22/7/2021). Ông Bùi Sỹ 
Lợi cũng cho rằng với làn sóng tác động của CN 4.0 và đại dịch Covid-19, hệ thống 
chính sách bao gồm cả pháp luật về lao động sẽ phải được thay đổi, điều chỉnh cho 
phù hợp với tình hình mới. 

Quan điểm của Công đoàn Việt Nam 

Tổng LĐLĐVN chưa đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này tuy nhiên, ông Ngọ 
Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: “Hiện hàng trăm nghìn tài xế 
chạy xe công nghệ hầu như không ai được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
trong khi đây là nghề nguy hiểm, thường xuyên đối diện rủi ro. Một trong những vấn 
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31. https://zingnews.vn/tai-xe-la-lao-dong-cua-grab-post1164432.html.
32. Phỏng vấn sâu online, ngày 21/7/2021. 

đề vướng mắc chính là việc chủ các hãng xe công nghệ luôn coi các tài xế là đối tác, 
nhưng hằng ngày các tài xế - NLĐ đều phải tuân thủ các chỉ dẫn của họ về phân chia 
"cuốc" chạy, về xử lý kỷ luật lao động, cũng như về an toàn, đồng phục, giờ giấc... thể 
hiện rõ mối quan hệ lao động tại DN.”30

Ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt Nam 
cũng cho rằng việc ký hợp đồng hợp tác không có nghĩa đây không phải quan hệ 
lao động: “Đây rõ ràng không phải là hợp đồng hợp tác mà chính là mối quan hệ giữa 
NSDLĐ và NLĐ. Grab đang lợi dụng quy định chưa chặt chẽ về lao động để khoác lên 
cho tài xế hình thức mỹ miều là hợp đồng hợp tác”31. Ông Quảng dẫn Điều 13, Bộ luật 
Lao động 2019 quy định hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ 
về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi 
bên trong quan hệ lao động. Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác 
nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều 
hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Phỏng vấn sâu với đại diện LĐLĐ Tp. Hồ Chí Minh và Nghiệp đoàn Xe ôm công 
nghệ quận Bình Tân cho thấy quan điểm tương tự. Đặc biệt đại diện Nghiệp đoàn 
Xe ôm công nghệ cho rằng, để dung hòa giữa tính linh hoạt của nền tảng chia sẻ 
với nhu cầu được bảo vệ của NLĐ, có thể quy định những tài xế đã làm việc toàn 
thời gian cho một nền tảng từ 2 năm trở lên cần được ký HĐLĐ với nền tảng công 
nghệ32: ”Chúng tôi muốn có một dạng hợp đồng lao động đặc biệt. Ví dụ một tài xế 
làm việc đều, trong thời gian dài, ví dụ như trên 2 năm, thì [công ty công nghệ] phải 
ký hợp đồng có ràng buộc hơn về trách nhiệm. NLĐ cũng phải đảm bảo số giờ làm 
việc tối thiểu trong tháng; làm quá số giờ đó, phải tính mức phí cao hơn (giống như 
tiền tăng ca). NLĐ như vậy phải đc hưởng mức bảo hiểm và mức đóng thuế thu nhập 
cá nhân như các LĐ khác.” Nói cách khác, một khi tài xế công nghệ gắn bó với nền 
tảng trong thời gian đủ dài, các công ty công nghệ cần có trách nhiệm bảo đảm các 
điều kiện lao động cho họ tương tự như trong QHLĐ ở các ngành truyền thống. 

Quan điểm của đại diện Doanh nghiệp 

VCCI chưa có quan điểm chính thức về QHLĐ của tài xế công nghệ trong các nền 
tảng chia sẻ. Tuy nhiên, đại diện công ty Grab Việt Nam, DN chiếm 70% thị phần 
giao hàng và gọi xe công nghệ, thì cho rằng các tài xế là “đối tác” của hãng và việc 
quy định về sự ràng buộc trong QHLĐ sẽ làm mất đi tính linh hoạt của mô hình kinh 
doanh này. Cụ thể, khi được hỏi về việc tòa án Anh tuyên bố tài xế của Uber là nhân 
viên của hãng này, đại diện Grab cho biết: “Mô hình hoạt động của Uber và Grab 
khác nhau. Ở Anh, tài xế bắt buộc phải làm cho Uber mới có giấy phép kinh doanh. 
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34. Phỏng vấn sâu Giám đốc truyền thông Grab Việt Nam, ngày 21/7/2021
35. ILO. 2021. The role of digital labour platforms in transforming the world of work  Flagship Report (Chương 5)

Đây là điểm mấu chốt. Nghĩa là nếu không có Uber, tài xế không tự làm được. Trong 
khi ở Việt Nam, tài xế 4 bánh phải đăng ký là thành viên hợp tác xã – nghĩa là họ có 
tư cách pháp nhân. Tài xế 2 bánh họ không làm cho Grab thì làm xe ôm truyền thống. 
Nghĩa là họ không bắt buộc phải làm cho nền tảng công nghệ mà có sự linh hoạt và 
lựa chọn khác. Cho nên câu chuyện của Uber không áp dụng được cho Grab tại Việt 
Nam.”  

Tuy nhiên, Grab ủng hộ việc thành lập các nghiệp đoàn xe ôm công nghệ như là 
một kênh để nêu ý kiến của tài xế với các cơ quan chức năng: “Mô hình nghiệp đoàn 
rất tốt cho anh em tài xế. Nhiều cơ quan cho rằng công đoàn chỉ đại diện cho NLĐ 
chính thức trong QHLĐ chính thức mà thôi nên các anh tài xế công nghệ bị chơ vơ 
khoảng giữa chính thức và phi chính thức. Nguyện vọng của các tài xế là họ ko cần 
là nhân viên chính thức của cơ quan nào hết, và muốn linh hoạt theo giờ, làm nhiều 
việc cùng lúc. Tiếng nói của họ không đc lắng nghe vì họ không thuộc về cơ quan nào 
hết. Bọn em muốn làm sao tiếng nói của tài xế được lắng nghe và truyền tải đến cơ 
quan chức năng.” 34

Nói cách khác, các công ty công nghệ muốn xác định vai trò của mình là trung gian, 
và là đối tác với các tài xế chứ không phải là NSDLĐ trong quan hệ lao động. 

Quan điểm của các đối tác xã hội khác 

Trong báo cáo toàn cầu về ‘Tương lai việc làm’ của ILO năm 2021, ILO khẳng định 
cho dù luật pháp quốc gia có công nhận QHLĐ giữa NLĐ và các nền tảng công 
nghệ hay không và hình thức hợp đồng giữa hai bên là gì thì NLĐ vẫn được hưởng 
các quyền lao động cơ bản nhất như quyền được bảo hiểm xã hội, bảo đảm an toàn 
lao động, không có hình thức lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, không bị 
phân biệt đối xử, và quyền tự do liên kết, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội35. 
Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, các tài xế giao hàng là đối tượng chịu rủi ro cao 
nhất nên sức khỏe và an toàn của họ càng cần được bảo vệ. 

Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford, việc thương lượng, nếu có, trong các 
nền tảng công nghệ mới chỉ xảy ra giữa các công ty công nghệ với công đoàn và 
tập thể các tài xế (Adam-Prassl 2019). Tuy nhiên, khi các thuật toán đóng vai trò 
quản lý và quyết định ngày càng nhiều các khía cạnh việc làm của NLĐ như tuyển 
dụng, phân công công việc, quyết định mức lương, thậm chí kỷ luật và sa thải thì 
pháp luật và quá trình thương lượng cần phải được mở rộng để kiểm soát cả các 
thuật toán này. 
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Thách thức về bảo vệ quyền và lợi ích của các tài xế công nghệ 

Phần này sẽ đề cập tới các thách thức hiện tại và trung - dài hạn của việc bảo vệ 
quyền và lợi ích của các tài xế công nghệ nói riêng và NLĐ trong nền kinh tế chia sẻ 
nói chung. 

Thách thức hiện tại: thách thức lớn nhất hiện nay là chưa có quy định rõ ràng trong 
luật về vị thế việc làm của NLĐ trong nền kinh tế chia sẻ mặc dù có thể thấy mối 
quan hệ giữa tài xế và các nền tảng công nghệ hàm chứa nhiều yếu tố của quan hệ 
việc làm – quan hệ lao động. Do đó các tài xế chưa có được sự bảo vệ cần thiết 
như NLĐ trong các ngành kinh tế truyền thống. Một số các thách thức lớn nhất về 
điều kiện lao động của tài xế công nghệ hiện nay bao gồm: 

Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi: hiện chưa có số liệu chính thức về số tài xế công 
nghệ làm toàn thời gian nhưng theo khảo sát năm 2020 của viện FES và ERC với 
các tài xế công nghệ xe máy và ô tô tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có tới 
84% tài xế làm toàn thời gian và thời gian làm việc trung bình của họ là 75.6 
giờ/tuần. Trong khi đó, luật quy định thời gian làm việc là 48 giờ/tuần và giờ tăng 
ca không quá 12 giờ/tuần. Phỏng vấn sâu với nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình 
Tân cũng cho thấy các tài xế công nghệ toàn thời gian thường xuyên làm việc 10-12 
giờ/ngày và 7 ngày/tuần. 

Lương tối thiểu: tài xế được trả lương theo cuốc xe và cước phí mà nền tảng quy 
định. Trong điều kiện bình thường và làm việc trong thời gian rất dài, họ có thể có 
mức thu nhập khá. Dù vậy, họ không được hưởng mức phí ưu đãi nếu làm tăng ca 
như các lao động truyền thống. Trong điều kiện khó khăn, như đại dịch Covid-19, 
hoặc khi ốm đau, thu nhập của họ sẽ lập tức sụt giảm dưới mức tối thiểu. 

An sinh xã hội: một số hãng công nghệ đã mua bảo hiểm tai nạn cho tài xế (Grab). 
Các tài xế cũng có thể mua bảo hiểm xã hội và y tế tự nguyện. Tuy nhiên, tài xế công 
nghệ sẽ phải đóng mức khá cao so với thu nhập của họ nhưng mức hưởng lại thấp 
hơn so với NLĐ trong khu vực truyền thống vì không có nguồn đóng của NSDLĐ. 
Theo LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều tài xế không tham gia bảo hiểm tự 
nguyện vì mức đóng hàng tháng vẫn là quá cao so với thu nhập của họ. Không 
được bảo vệ bởi hệ thống an sinh xã hội, các tài xế dễ dàng rơi vào tình trạng nghèo 
đói, đau ốm không có khả năng chi trả viện phí, trở thành gánh nặng cho gia đình 
và xã hội. 

An toàn lao động: các tài xế công nghệ thường xuyên phải đối mặt với các rủi ro 
trên đường như tai nạn, cướp giật, bệnh dịch truyền nhiễm. Các nền tảng công nghệ 
cũng có một số hoạt động hỗ trợ như đào tạo kỹ năng chống cướp giật, tổng đài hỗ 
trợ tài xế bị tai nạn, xe hỏng. Trong đợt dịch lần thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, 
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công ty Grab cũng vận động để các tài xế của hãng được tiêm vaccine Covid-19. 
Tuy nhiên, các tài xế vẫn phải thường trực và tự xử lý các rủi ro về an toàn. Theo các 
nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, họ phải tự thành lập các đội nhóm theo khu vực để 
hỗ trợ lẫn nhau khi hỏng xe, khi chạy xe ban đêm, chạy xe ở các cung đường nguy 
hiểm. Các tài xế cũng phải tự chịu chi phí khi có vấn đề phát sinh trên đường. 

Đối thoại, khiếu nại và thương lượng: như đã phân tích ở trên, các nền tảng công 
nghệ nằm quyền đơn phương quyết định gần như mọi khía cạnh của công việc trên 
các nền tảng. Do đó, mặc dù các nền tảng đã tạo ra một số các kênh thông tin và 
đối thoại với tài xế (ví dụ như email, hotline, tin nhắn qua ứng dụng, gặp gỡ hàng 
năm, các trang mạng xã hội), các kênh này không thực sự thúc đẩy việc trao đổi và 
giải quyết khiếu nại. Cụ thể, theo khảo sát của FES&ERC (2020), có tới 87% tài xế 
công nghệ biết tới các kênh đối thoại của nền tảng nhưng chỉ có 18% cho biết các 
kênh này hiệu quả khi họ cần đối thoại hay khiếu nại. Thương lượng chính thức giữa 
tài xế công nghệ và các nền tảng không xảy ra trừ khi tài xế ngừng việc tập thể, tụ 
tập tại các công ty công nghệ gây áp lực thì mới có cơ hội đối thoại. Cho tới nay đã 
có 14 lần ngừng việc tập thể của các tài xế công nghệ (FES&ERC 2020). 

Thách thức trong trung và dài hạn: với tốc độ phát triển không ngừng của kinh tế 
chia sẻ, đặc biệt là các nền tảng lao động, tỉ lệ lao động tham gia vào khu vực này 
sẽ tăng rất nhanh. Ví dụ: một số nghiên cứu ước tính tới năm 2023, sẽ có trên 50% 
lực lượng lao động của Hoa kỳ tham gia (bán phần hoặc toàn phần) vào nền kinh 
tế chia sẻ. Đó là chưa kể việc số hóa các ngành truyền thống (đặc biệt là ngành 
dịch vụ) sẽ khiến cho các công việc truyền thống trở nên linh hoạt, phi tập trung 
như công việc trong các nền tảng công nghệ. Việc áp dụng các thuật toán vào quản 
lý lao động, quản trị nhân sự sẽ ngày càng phổ biến. Lúc này các quốc gia chắc 
chắn sẽ đưa ra các quy định rõ ràng hơn để quản lý lao động trong các nền kinh tế 
chia sẻ. Trọng tâm của QHLĐ và các đối tác xã hội trong giai đoạn này sẽ bao gồm: 

• Tăng cường mở rộng các mô hình công đoàn phù hợp với các nhóm lao động 
trong các nền tảng công nghệ;

• Công đoàn áp dụng các công nghệ mới nhất để tiếp cận đoàn viên, thực hiện 
đối thoại và thương lượng với các nền tảng công nghệ;

• Công đoàn tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục điều chỉnh 
khung pháp lý cho kinh tế chia sẻ;

• Tổ chức các cuộc đối thoại và thương lượng tập thể cấp ngành (ví dụ cho toàn 
bộ các nền tảng gọi xe, giao hàng);

• Đảm bảo công đoàn được tham vấn khi xây dựng và điều chỉnh các thuật toán 
quản lý lao động trong các nền tảng công nghệ.
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Điển hình tốt trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của NLĐ trong kinh tế chia sẻ 

Cho tới nay, công đoàn nhiều nước đã có nhiều sáng kiến bảo vệ NLĐ trong nền 
kinh tế chia sẻ, từ việc khiếu kiện tại tòa án để chính thức hóa quan hệ lao động cho 
tới tổ chức NLĐ thành các nghiệp đoàn, hội đồng lao động, trung tâm lao động 
(Hộp 2).  

Hộp 2: Sáng kiến của công đoàn trong việc tổ chức và bảo vệ NLĐ trong các 
nền tảng công nghệ 

Nghiệp đoàn trực thuộc các công đoàn (Union guilds)

Nghiệp đoàn là cách để các công đoàn xây dựng quan hệ với NLĐ trong các 
nền tảng. Một khi điều kiện thay đổi, pháp luật cho phép thành lập công đoàn 
chính thức thì các công đoàn sẽ sử dụng nghiệp đoàn làm căn cứ để tổ chức 
công đoàn chính thức. Nghiệp đoàn tài xế độc lập (IDG) là một chi nhánh trực 
thuộc Hiệp hội thợ máy và NLĐ ngành hàng không quốc tế (IAM). IDG hiện có 
50 nghìn thành viên là các tài xế Uber ở New York (Independent Drivers Guild, 
2017). Nghiệp đoàn IDH được thành lập nhằm tạo cơ hội đối thoại giữa các tài 
xế Uber và công ty công nghệ này. 

Hội đồng lao động

Tại Áo, các tài xế giao hàng cho ứng dụng Foodora đã cùng nhau thành lập một 
hội đồng lao động với sự hỗ trợ của Vida, Công đoàn Áo đại diện cho NLĐ 
ngành giao thông và dịch vụ. Đại diện NLĐ trong hội đồng lao động có nhiều 
quyền từ thông tin, tham vấn cho tới quyền tham vấn đặc biệt về các vấn đề 
nhân sự và kinh tế, cũng như thương lượng tập thể. 

Trung tâm lao động 

Trong hai thập kỷ vừa qua, các trung tâm lao động đã trở thành một cơ chế bảo 
vệ quyền lao động ở Hoa kỳ. Các trung tâm này thường độc lập, hoạt động ở 
một khu vực hạn chế, cung cấp dịch vụ xã hội và lao động cho NLĐ ở nhiều 
ngành, bao gồm có các ngành phi chính thức chưa được thành lập công đoàn. 

Hợp tác xã  

Smart là một hợp tác xã của Bỉ hoạt động ở châu Âu. Họ sử dụng vai trò hợp tác 
xã để tạo ra NSDLĐ của những lao động tự do không có QHLĐ. hợp tác xã sẽ đứng 
ra trung gian đối thoại giữa thành viên và khách hàng của họ. Qua đó, NLĐ trở 
thành nhân viên của Smart còn khách hàng của NLĐ là khách hàng của Smart. 
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Tại Việt Nam, LĐLĐ Tp. HCM đã thí điểm thành lập các nghiệp đoàn xe ôm công 
nghệ tại một số quận. Trước đây, mô hình nghiệp đoàn đã được thành lập với NLĐ 
tự do như giúp việc, bán vé xố, thu gom rác, đánh cá và xe ôm truyền thống. Nghiệp 
đoàn xe ôm công nghệ đầu tiên được thành lập tháng 7/2020 tại Quận 7 với 30 
thành viên. Cho tới nay đã có 12 nghiệp đoàn như vậy được thành lập tại Tp. HCM36. 
Các nghiệp đoàn còn non trẻ và chưa có nhiều hoạt động, tuy nhiên các tài xế coi 
đây là kênh chính thức để họ có thể đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước. 
Vào tháng 12/2020, nghiệp đoàn đại diện cho các tài xế gửi thư kiến nghị cho 
UBND Thành phố HCM liên quan tới quy định về đóng thuế giá trị gia tăng theo Nghị 
định 126/2020/ND-CP37. 

Có thể thấy mô hình nghiệp đoàn khá gần với mô hình ‘Union Guilds’ mà công đoàn 
Mỹ đã thành lập đối với các tài xế Uber tại New York (xem Hộp 2). Đây là một hình 
thức tổ chức NLĐ trong các nền tảng khi mà QHLĐ chính thức chưa được thiết lập 
một cách chính thức. Mô hình này cho phép công đoàn thu hút và tiếp cận NLĐ tự 
do trong các nền tảng, đồng thời giúp cho các tài xế công nghệ có được một tổ 
chức chính thức để nêu lên ý kiến với nền tảng công nghệ và các cơ quan quản lý 
nhà nước. Mặc dù tại nhiều nước, nghiệp đoàn có nhiều hạn chế về quyền so với 
công đoàn tại các DN (ví dụ: chưa có quyền thương lượng tập thể với NSDLĐ, không 
được hưởng nguồn kinh phí công đoàn do NSDLĐ trích đóng v.v.) nhưng nghiệp 
đoàn tạo ra một kênh đối thoại chính thức giữa tài xế, các nền tảng và các cơ quan 
nhà nước. Một khi QHLĐ được thiết lập, các nghiệp đoàn có thể nhanh chóng 
chuyển thành các công đoàn. 

Đấu tranh tại Tòa án 

Liên minh tài xế taxi New York (NYTWA) đã giúp nhiều tài xế khiếu kiện Uber. 
Ban đầu NYTWA hỗ trợ 2 tài xế Uber khiếu kiện thành công đòi tiền trợ cấp thất 
nghiệp (Rivoli, 2016). Phán quyết này tạo ra các cơ hội cho NLĐ tiếp tục đòi 
hưởng bảo trợ việc làm như trợ cấp thất nghiệp, trả lương tối thiểu v.v. 

Tại Anh, GMB, công đoàn tài xế chuyên nghiệp đã thành công trong vụ kiện lớn 
nhất cho tới nay về quan hệ việc làm của tài xế Uber. GMB cho rằng cho dù 
Uber coi tài xế là đối tác độc lập, nhưng theo luật Anh, họ phải được coi là 
‘NLĐ’. Phán quyết này đã giúp 30.000 tài xế tại Anh được hưởng các trợ cấp 
việc làm cơ bản như lương tối thiểu, nghỉ giữa giờ, trợ cấp nghỉ hè (GMB, 2016)

36. Phỏng vấn sâu với LĐLĐ Tp. HCM, 21/7/2021
37. Ibid., phỏng vấn sâu nghiệp đoàn xe ôm công nghệ Bình Tân, 21/7/2021
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Một cách thức khác để thiết lập QHLĐ cho các tài xế công nghệ là sử dụng mô hình 
hợp tác xã, tương tự như hợp tác xã  Smart của Bỉ. Đây cũng là mô hình mà chuyên 
gia ILO cho rằng phù hợp với điều kiện của Việt Nam38. Hiện tại các tài xế ô tô công 
nghệ đã đăng ký là thành viên của các hợp tác xã vận tải, họ phải đóng phí thành 
viên hàng năm mặc dù các HTX không thực sự phân phối việc làm hay quản lý họ. 
Như trong mô hình hợp tác xã Smart, các hợp tác xã vận tải có thể đóng vai trò là 
NSDLĐ của các tài xế công nghệ và đối thoại, thương lượng với ‘khách hàng’ – các 
nền tảng công nghệ - khi cần có những điều chỉnh về giá cước, mức đóng thuế, các 
hình thức thưởng, phạt v.v. Mô hình HTX này cũng có thể được mở rộng ra với các 
tài xế xe máy để tạo ra mối QHLĐ tương tự nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích cơ 
bản của các tài xế. 

38. Phỏng vấn sâu với ông Youngmo Yoon, chuyên gia ILO, ngày 26/7/2021
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CHƯƠNG 5

Kết luận và khuyến nghị 



Khác với các nghiên cứu trước đây cho rằng Việt Nam chưa tiếp cận được nhiều với 
CN 4.0 do mức độ sẵn sàng chưa cao (ILO 2019), báo cáo này cho thấy các ngành 
kinh tế của Việt Nam đã và đang tiếp cận CN 4.0 ở các mức độ khác nhau. Cụ thể, 
nền kinh tế chia sẻ bao gồm các nền tảng công nghệ, tuy mới chỉ bắt đầu ở Việt 
Nam từ năm 2014 nhưng đã phát triển rất nhanh chóng, với số lao động tham gia 
lên tới hơn 1 triệu người. Trong các ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, 
tự động hóa mạnh mẽ đã và đang làm nền tảng cho việc áp dụng các CN 4.0 áp 
dụng ở các DN lớn. Tuy nhiên, trái với các dự đoán rằng tự động hóa và CN 4.0 sẽ 
làm hàng triệu người mất việc (ILO 2016), nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỉ lệ 
NLĐ bị mất việc sẽ thấp hơn dự đoán và quá trình này sẽ xảy ra từ từ trong vòng 10 
năm tới hoặc lâu hơn. 

Nhận diện Quan hệ lao động 4.0

Trọng tâm của nghiên cứu này là nhận diện đặc trưng của quan hệ lao động dưới 
tác động của CN 4.0. Chúng tôi sử dụng khung phân tích của John Dunlop (1958) 
và có bổ sung thêm khung lý thuyết về mô hình kinh tế của Hall và Soskice (2001). 
Qua phân tích tổng quát và đi sâu vào hai ngành là dệt may và nền tảng gọi xe/giao 
hàng, các đặc trưng của QHLĐ 4.0 sẽ có những đặc trưng như sau: 

Giai đoạn 1 (5-10 năm tới)

Trong giai đoạn này, các yếu tố tác động tới quan hệ lao động ở Việt Nam sẽ có các 
biến động như sau: 

• Công nghệ: đây là giai đoạn chuyển đổi quan trọng của công nghệ trong các 
ngành truyền thống ở Việt Nam. Các DN lớn sẽ chuyển từ CN 3.0 lên 4.0 còn 
các DN vừa và nhỏ sẽ chuyển từ CN 2.0 lên 3.0. Việc quản lý lao động cũng sẽ 
được áp dụng việc chuyển đổi số và các thuật toán kết hợp với quản lý nhân sự 
truyền thống. 

• Thị trường: Việt Nam tiếp tục tham gia và mở rộng thị phần ở các chuỗi cung 
ứng toàn cầu, đồng thời các DN lớn sẽ phát triển các thương hiệu nội địa và 
thương hiệu cấp khu vực. Việt Nam vẫn chịu tác động mạnh mẽ từ thị trường 
thế giới với áp lực giá cao ở các phân khúc thị trường trung cấp và bình dân. 

• Phân bổ quyền lực giữa các đối tác QHLĐ: theo các lý thuyết hiện đại về QHLĐ 
thì với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, NSDLĐ thường sẽ đóng vai trò 
dẫn dắt trong QHLĐ ở các quốc gia phát triển và NSDLĐ cũng đóng vai trò 
quyết định với quyền lực cao nhất trong QHLĐ (Kochan and Katz 1987). Tuy 
nhiên, với các nền kinh tế phối hợp, nhà nước và công đoàn sẽ đóng vai trò điều 
chỉnh vô cùng quan trọng. Như trong trường họp ở Đức, Thụy Điển hay Na Uy, 
công đoàn có thể ảnh hưởng tới việc định hình chính sách, tham gia vào các 
quyết định quan trọng của các tập đoàn, và các ngành chủ chốt. 
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• Mô hình kinh tế: Việt Nam có xu hướng đi theo mô hình kinh tế phối hợp, theo 
đó công đoàn và NLĐ vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng thông qua các thiết chế 
đối thoại, tham vấn và thương lượng. NSDLĐ đóng vai trò dẫn dắt về thay đổi 
công nghệ, nhưng các giải pháp sẽ có sự tham vấn với công đoàn và NLĐ. 

Dưới các tác động về bối cảnh như trên, các đối tác Quan hệ lao động, NLĐ-DN-Nhà 
nước, sẽ có tương tác xung quanh các vấn đề sau: 

• Điều tiết nguồn lực và cùng tham gia xây dựng các chương trình đào tạo nghề 
mới, đào tạo lại và đào tạo tại DN cho NLĐ giản đơn, bán giản đơn trong các 
ngành công nghiệp truyền thống.

• Tham vấn và thương lượng về chương trình thay đổi công nghệ ở cấp DN và 
cấp ngành: NSDLĐ sẽ cần phải tham vấn và thương lượng với công đoàn về kế 
hoạch thay đổi công nghệ và phương án sắp xếp lao động cho phù hợp. Nhà 
nước cũng cần có quy định về quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và công đoàn 
trong quá trình thay đổi công nghệ và thiết lập lưới an sinh để hỗ trợ cho NLĐ 
gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề.

• Giải quyết các tranh chấp lao động cá nhân và tập thể liên quan tới chuyển đổi 
công nghệ: khi NLĐ không được giải quyết thỏa đáng khi công nghệ thay đổi, 
rất có thể các tranh chấp lao động sẽ xảy ra. Lúc này cần có các cơ chế giải 
quyết khiếu nại, hòa giải, trọng tài và tòa án để tránh các tranh chấp bùng phát 
thành các cuộc bạo động, đập phá máy móc, nhà xưởng như đã từng xảy ra 
trong lịch sử.

• Thương lượng các thỏa ước lao động tập thể cấp ngành: với sự thay đổi nhanh 
chóng của công nghệ, pháp luật sẽ không thể thay đổi kịp và cũng không thể 
đáp ứng sự khác biệt trong mỗi ngành. Lúc này, công đoàn và NSDLĐ trong các 
ngành sẽ tiến tới thương lượng các thỏa ước lao động tập thể cấp ngành, trên 
cơ sở các thỏa ước lao động tập thể nhóm DN. Thỏa ước lao động tập thể 
ngành sẽ đủ chi tiết và bao quát để tạo ra khung khổ cho các DN trong toàn 
ngành áp dụng. Thỏa ước lao động tập thể ngành cũng sẽ giảm áp lực thương 
lượng đối với các công đoàn cơ sở. 

• Phát triển các mô hình công đoàn phù hợp: nhóm lao động kỹ thuật và chuyên 
môn cao trong các ngành truyền thống và NLĐ trong các nền tảng chia sẻ sẽ 
cần có mô hình công đoàn phù hợp hơn với nhu cầu và đặc trưng công việc của 
họ. Lưu ý rằng đây sẽ là nhóm lao động chiếm đa số trong nền kinh tế 4.0 nên 
việc thu hút họ sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn trong tương lai. 



61

Giai đoạn 2 (dài hạn)

Các yếu tố ảnh hưởng tới QHLĐ: 

Hiện tại trên thế giới chưa có quốc gia nào tiến vào CN 4.0 hoàn toàn nên rất khó 
có thể xác định được đặc trưng của QHLĐ trong giai đoạn này. Tuy nhiên, theo đánh 
giá của các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ sẽ dẫn tới việc tái cấu trúc 
mạnh mẽ các ngành công nghệ truyền thống như dệt may, da giày. Cụ thể các DN 
lớn có thể sẽ chuyển sang các ngành có giá trị cao hơn trong khi các DN cỡ vừa có 
thể sẽ chuyển dịch đầu tư sang các quốc gia có chi phí sản xuất rẻ hơn. Các DN còn 
lại sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ và thị trường như tập trung vào phát 
triển thương hiệu, cung ứng cho thị trường nội địa và khu vực nhiều hơn, đồng thời 
sử dụng máy móc của CN 3.0 và 4.0 để tối đa năng suất và hiệu quả chi phí . Đồng 
thời, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Lao động giản đơn trong các 
ngành công nghiệp truyền thống như dệt may, giảm đáng kể và được dịch chuyển 
sang các ngành như dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, kinh tế chia sẻ, nông nghiệp công 
nghệ cao. Đặc biệt số lượng NLĐ làm việc qua internet, làm việc linh hoạt (cả ở 
công sở và ở nhà), hoặc làm việc tự do sẽ tăng mạnh. Số lượng lao động còn lại 
trong ngành truyền thống sẽ giảm mạnh, và còn lại đa số là các lao động kỹ thuật 
cao, kỹ sư, nhà thiết kế, quản lý chuỗi cung ứng. 

Quan hệ giữa các đối tác ba bên: trong giai đoạn này, trong các ngành truyền thống, 
QHLĐ tập thể có thể sẽ nhường chỗ cho QHLĐ cá nhân, giữa từng NLĐ với NSDLĐ. 
Công đoàn có thể thương lượng các thỏa ước lao động cấp ngành để tạo ra khung 
khổ chung cho NLĐ trong cả ngành, thay vì tập trung ở cấp DN như trước đây. Nội 
dung của thương lượng tập thể ngành sẽ bao gồm: 

• Cân bằng giữa công việc và sức khỏe/gia đình.

• Tổ chức làm việc linh hoạt.

• Tiếp cận các chương trình đào tạo công nghệ mới nhất.

Ngược lại, trong các ngành mới nổi như dịch vụ cá nhân, y tế, chăm sóc người già, 
và các nền tảng lao động sẽ tập trung rất nhiều NLĐ giản đơn và bán giản đơn. Đây 
cũng là nhóm lao động yếu thế của xã hội và cần được bảo vệ. Trọng tâm của 
QHLĐ và các đối tác xã hội trong các ngành này sẽ bao gồm: 

• Đẩy mạnh việc phát triển các mô hình công đoàn dựa vào công nghệ phù hợp 
với các nhóm lao động trong các nền tảng công nghệ, lao động tự do, lao động 
tại nhà.

• Phát triển các nền tảng đối thoại và thương lượng trực tuyến với sự hỗ trợ của 
công đoàn và nhà nước.



• Công đoàn tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục điều chỉnh 
khung pháp lý cho kinh tế chia sẻ.

• Tổ chức các cuộc đối thoại và thương lượng tập thể cấp ngành (ví dụ cho toàn 
bộ các nền tảng gọi xe, giao hàng).

• Đảm bảo công đoàn được tham vấn khi xây dựng và điều chỉnh các thuật toán 
quản lý lao động trong các nền tảng công nghệ.

Khuyến nghị 

Trên cơ sở nhận diện QHLĐ trước tác động của CN4.0 trước mắt, trung và dài hạn 
như trên, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chính sách và thực tiễn với các 
đối tác QHLĐ tại Việt Nam. Các đề xuất sau đây mang tính ngắn hạn và trung hạn 
để tạo tiền đề cho việc tận dụng các lợi ích của CN 4.0 và hạn chế các tác động tiêu 
cực với QHLĐ. Các giải pháp dài hạn cần có thời gian và sự nghiên cứu sâu sắc hơn 
với mỗi ngành cụ thể.
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Nhóm vấn đề Khuyến nghị cụ thể Đối tác QHLĐ

A.  Đào tạo nghề 1. Nghiên cứu các xu hướng về 
thay đổi công nghệ trong từng 
ngành để có các dự báo chính 
xác về nhu cầu kỹ năng lao động 
trong tương lai 

2. Vận động các nguồn lực cho 
đào tạo nghề tại: (i) DN; (ii) địa 
phương; (iii) ngành; (iv) toàn 
quốc. Có thể xây dựng quỹ về đào 
tạo nghề của từng địa phương và 
từng ngành với sự đóng góp từ 
Nhà nước, DN và công đoàn 

3. Xây dựng các chính sách, 
chương trình đào tạo nghề phù 
hợp với các nhóm LĐ dễ bị tác 
động bởi thay đổi công nghệ nhất

Nhà nước, Hiệp hội 
DN và các công 
đoàn ngành (phối 
hợp với các viện 
nghiên cứu)

Tất cả các đối tác 
QHLĐ ở các cấp

Nhà nước, DN, 
CĐCS, các cơ sở 
dạy nghề
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Nhóm vấn đề Khuyến nghị cụ thể Đối tác QHLĐ

B. Đối thoại và thương 
lượng về chương 
trình thay đổi công 
nghệ tại DN và 
ngành

Ngành dệt may

Nền tảng công nghệ

1. Nhà nước đưa ra quy định chi 
tiết về trách nhiệm chia sẻ thông 
tin về kế hoạch thay đổi công 
nghệ của DN và yêu cầu tham vấn 
với NLĐ và công đoàn 

2. Tiến hành đối thoại và tham 
vấn về kế hoạch sắp xếp lại lao 
động, đào tạo nghề tại các DN 
chuyển đổi công nghệ (cấp DN và 
cấp ngành/địa phương)

3. Bồi dưỡng hệ thống tư vấn 
pháp luật lao động về các tranh 
chấp lao động có thể phát sinh từ 
thay đổi công nghệ

Thúc đẩy ký kết thỏa ước lao 
động tập thể nhóm DN, trong đó 
có các điều kiện về sắp xếp lao 
động bị tác động bởi thay đổi 
công nghệ; tiến tới ký thỏa ước 
ngành

Đối thoại giữa đại diện của các 
nghiệp đoàn với các công ty nền 
tảng công nghệ định kỳ và đột 
xuất 

Tổ chức tham vấn tài xế công 
nghệ khi các nền tảng thay đổi 
mức thu, thưởng, quản lý v.v. 

Bộ LĐTBXH, Tổng 
LĐLĐVN, hiệp hội 
DN

Công đoàn địa 
phương, công đoàn 
ngành, DN và hiệp 
hội DN

Hệ thống tư vấn 
pháp luật của công 
đoàn, Sở LĐTBXH 
các tỉnh

Công đoàn ngành, 
công đoàn địa 
phương, Hiệp hội 
DN

Tổng LĐLĐ, nghiệp 
đoàn xe ôm công 
nghệ

Tổng LĐLĐ, nghiệp 
đoàn xe ôm công 
nghệ
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Nhóm vấn đề Khuyến nghị cụ thể Đối tác QHLĐ

Thương lượng với các nền tảng 
về việc mở rộng chương trình bảo 
hiểm y tế và xã hội cho tài xế 

1. Tiếp tục mở rộng mô hình 
nghiệp đoàn trong các nền tảng 
công nghệ

2. Thiết lập kênh đối thoại trực 
tiếp và thường xuyên giữa các 
nghiệp đoàn với các nền tảng 
công nghệ 

3. Thí điểm các mô hình công 
đoàn mới và các phương thức thu 
hút đoàn viên qua internet, app, 
và mạng xã hội (học tập kinh 
nghiệm từ quốc tế)

4. Xây dựng hành lang pháp lý để 
đảm bảo quyền cơ bản cho NLĐ 
trong các nền tảng, theo khuyến 
nghị của ILO 

Tổng LĐLĐ, nghiệp 
đoàn xe ôm công 
nghệ, các công ty 
công nghệ

Công đoàn địa 
phương

Công đoàn địa 
phương, nghiệp 
đoàn, DN công 
nghệ

Công đoàn địa 
phương, nghiệp 
đoàn, các tổ chức 
quốc tế 

Tất cả các đối tác 

C. Phát triển các mô 
hình công đoàn 
mới
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