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I. Thực trạng về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ 

Theo kết quả điều tra lao động việc làm quý III năm 2016 của Tổng cục Thống kê, 
lực lượng lao động cả nước là 54,43 triệu người, trong đó lao động nữ là 26,35 triệu người 
(chiếm 48,4% lực lượng lao động); 68% lao động nữ tập trung ở khu vực nông thôn; tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động của nữ khoảng 72,5% thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động của nam (82,2%).  

Chất lượng lao động nữ từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn hạn chế về đào 
tạo chuyên môn, kỹ thuật: chỉ có 19,3% lao động nữ đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng 
chỉ (tỷ lệ này của cả nước là 20,6%), trong đó 12,6% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên 
(tỷ lệ này của cả nước là 11,8%). 

Hiện nay, cả nước có 53,27 triệu lao động có việc làm, trong đó, có 25,8 triệu lao 
động nữ có việc làm (chiếm 48,48%), tuy nhiên chất lượng việc làm còn thấp, tính ổn 
định, bền vững trong việc làm không cao: lao động nữ thường làm trong các ngành, lĩnh 
vực có trình độ chuyên môn không cao như dịch vụ, dệt may, da giày,... (chiếm khoảng 
70% tổng số lao động trong các ngành này); 62,4% lao động nữ làm việc trong gia đình 
không hưởng lương/công và tự làm (tỷ lệ này của cả nước là 55,9%); 41,1% lao động nữ 
làm những công việc giản đơn (tỷ lệ này của cả nước là 38,3%); 43,6% lao động nữ làm 
việc trong lĩnh vực nông nghiệp (tỷ lệ này của cả nước là 42%). Lương bình quân tháng 
của lao động nữ làm công hưởng lương khoảng 4,58 triệu đồng, thấp hơn so với lao động 
nam là 5,19 triệu đồng. 

Nhìn chung, nguyên nhân của thực trạng chủ yếu do những rào cản từ quan niệm 
truyền thống đánh giá thấp khả năng và tiềm năng của phụ nữ, những định kiến giới và sự 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Bên cạnh đó, những hạn chế về cơ hội đào tạo, trình độ, 
kiến thức, năng lực, chức năng làm mẹ, chăm sóc gia đình, những hạn chế về năng lực tài 
chính do thiếu quyền sở hữu tài sản... của lao động nữ cũng ảnh hưởng nhiều đến sự tham 
gia và chất lượng công việc. 

1. Thực trạng về dạy nghề cho phụ nữ 

Từ năm 1998 đến nay, dạy nghề được phục hồi và từng bước phát triển. Hệ thống 
pháp luật về đào tạo nghề được ban hành đồng bộ và ngày càng được hoàn thiện, gồm: 
Luật dạy nghề năm 2004, Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Bộ luật lao động năm 
2012, Luật việc làm năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; 
chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực, chiến lược phát triển dạy nghề, quy hoạch phát 
triển mạng lưới cơ sở dạy nghề và các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chính 
sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết tật, bộ đội xuất 
ngũ, người dân tộc thiểu số, lao động bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách 
khác, tạo hành lang pháp lý để hệ thống đào tạo nghề phát triển; mọi người lao động có nhu 
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cầu học nghề đều có cơ hội và được học nghề để tìm việc làm, tự tạo việc làm, từng bước 
thực hiện phổ cập nghề đối với người lao động, nhất là thanh niên. 

Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề phát triển rộng khắp cả nước, đa dạng về loại hình, 
trình độ đào tạo và mô hình hoạt động. Hiện có 1.989 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 
409 trường cao đẳng, 583 trường trung cấp, 997 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Ngoài 
ra, còn hàng ngàn các cơ sở khác, doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề. Đã quy hoạch 
mạng lưới trường chất lượng cao và các nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế theo 
từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, từng vùng, địa phương và trình độ đào tạo; hình thành 
và phát triển được một số trường nghề đặc thù để đào tạo cho người khuyết tật, người dân 
tộc thiểu số và trường đào tạo các ngành năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể 
thao), trường chính trị. 

Trong đó, các cấp Hội Phụ nữ có 39 cơ sở đào tạo nghề, thuộc 26 địa phương, gồm: 
1 trường trung cấp (Trường trung cấp nghề nghề Lê Thị Riêng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh), 03 trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm khu vực (Hải Dương, Yên Bái và 
Đắk Nông), 23 trung tâm dạy nghề, 12 trung tâm, đơn vị khác có tham gia đào tạo nghề. 
Các cơ sở đào tạo nghề thuộc các cấp hội về cơ bản đã đáp ứng nhiệm vụ dạy nghề, các 
điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề đã được tăng cường, góp phần nâng cao số lượng 
và chất lượng dạy nghề. 

Đội ngũ nhà giáo đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, với trên 80 vạn 
giáo viên, giảng viên đang từng bước đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sự 
phạm và kỹ năng nghề. Đã tổ chức thí điểm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm quốc tế. Đã 
thu hút hàng vạn kỹ sư, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, nghệ nhân, người có tay nghề cao, 
nông dân sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Riêng các cơ sở 
đào tạo nghề của các cấp hội có 749 giáo viên, cán bộ quản lý và các giáo viên thỉnh 
giảng, cộng tác viên. 

Đã ban hành danh mục 484 nghề trình độ trung cấp, 426 nghề trình độ cao đẳng, 
trên 200 bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình đào 
tạo. Cấu trúc chương trình được xây dựng theo mô đun, tích hợp kiến thức chuyên môn, 
kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thái độ nghề nghiệp, có sự 
tham gia của doanh nghiệp, đảm bảo sự liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo. Đã tổ 
chức tiếp nhận, chuyển giao chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế từ các nước có 
hệ thống đào tạo phát triển (Úc, Đức, Malaysia). Thí điểm tổ chức đào tạo tiếp cận năng 
lực theo tiêu chuẩn của Pháp và Bỉ; thí điểm đào tạo theo mô hình “đào tạo nghề kép” 
của Đức, Thụy Sỹ. 

Cơ sở vật chất, thiết bị của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đầu tư đáp ứng 
yêu cầu đào tạo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung ương Hội 
Phụ nữ Việt Nam rà soát, lựa chọn 3 trường trung cấp thuộc Hội để hỗ trợ đầu tư nghề 
trọng điểm. 

Đã tổ chức đào tạo nghề theo hình thức niên chế và mô đun; phương pháp dạy và 
học từng bước được đổi mới theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, độc lập, tăng 
thời gian tự rèn luyện tay nghề và làm việc theo nhóm của học sinh, sinh viên; đã huy 
động doanh nghiệp trong công tác kiểm tra, thi đánh giá như xây dựng ngân hàng đề thi, 
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tham gia hội đồng thi. Việc tổ chức đào tạo đã dần chuyển sang đào tạo theo hình thức 
tích lũy mô đun, tín chỉ. 

Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp thực hiện linh hoạt, nhiều đợt trong năm theo hình 
thức xét tuyển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhiều cơ hội vào học nghề. Trong 
giai đoạn 2011-2015, đã tuyển sinh đào tạo trên 10,8 triệu người, trong đó, đào tạo trình 
độ trung cấp, cao đẳng chiếm 32,5%, đào tạo sơ cấp và thường xuyên chiếm 67,5%; số 
lao động nữ chiếm 25,6%, không đạt chỉ tiêu 40% của chiến lược quốc gia về bình đẳng 
giới. Hỗ trợ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của Đề án 1956 cho 
trên 2,4 triệu người, trong đó, phụ nữ chiếm 45,8%, vượt chỉ tiêu đề ra. 

Các cấp Hội chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về học nghề, 
việc làm cho phụ nữ và cộng đồng kết hợp với tư vấn học nghề, việc làm cho lao động 
nữ. Các cơ sở đào tạo nghề của các cấp Hội trong giai đoạn này đã tuyển sinh, tổ chức 
đào tạo trình độ trung cấp cho trên 1.000 học sinh, có 95% là nữ và hàng năm đào tạo sơ 
cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho trên 180 ngàn học viên. Điểm rất quan trọng trong hoạt 
động dạy nghề của Hội là không chỉ đào tạo được nhiều lao động nữ, góp phần tăng tỉ lệ 
lao động nữ được đào tạo của cả nước mà Hội còn kết hợp công tác đào tạo nghề cho phụ 
nữ nông thôn với việc triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội như ưu tiên đào tạo 
cho phụ nữ nông thôn, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ dân tộc, 
khuyết tật và phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng... Các chương trình dạy nghề của Hội như: 
may mặc (may công nghiệp, may dân dụng, thiết kế thời trang); nghiệp vụ khách sạn nhà 
hàng, kỹ năng kinh doanh; thủ công truyền thống (mây tre đan, dệt thêu thổ cẩm, thêu 
ren…); nữ công gia chánh (nấu ăn, làm bánh, cắm hoa, tỉa củ…); nghệ thuật thẩm mỹ 
(uốn tóc, trang điểm, thể dục thẩm mỹ); chăm sóc gia đình… tiếp tục được thiết kế dựa 
trên thế mạnh ngành nghề đòi hỏi sự khéo léo, phù hợp với sức lao động của phụ nữ và 
yêu cầu của doanh nghiệp, nhất doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoạt động dạy nghề của Hội 
luôn gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vốn, tạo 
điều kiện cho cả nữ thanh niên và phụ nữ tuổi trung niên tham gia học nghề, tạo việc làm 
tại chỗ. Các cơ sở đào tạo của Hội rất chú trọng đào tạo nghề theo vị trí làm việc tại 
doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nữ, với gần 800 câu lạc bộ doanh nhân nữ do Hội 
thành lập với 25 ngàn nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành viên đã góp phần dạy 
nghề, tạo việc làm cho hàng vạn lao động nữ. Các cấp Hội, các cơ sở đào tạo nghề của 
Hội tích cực tham gia thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” góp phần 
tăng tỷ lệ lao động nữ tham gia học nghề từ Đề án này đạt 45,8%.  

Với những kết quả đào tạo nghề trong giai đoạn 2011 - 2015 đã góp phần nâng tỷ lệ 
lao động qua đào tạo từ 40% năm 2010 lên 52% năm 2015, trong đó, số có văn bằng, 
chứng chỉ từ sơ cấp trở lên đạt 20,5%. 

Tuy nhiên, cơ cấu đào tạo giữa đại học và dạy nghề, giữa đào tạo cao đẳng, trung 
cấp và đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng còn bất cập. Việc phần luồng học sinh sau 
trung học cơ sở vào học nghề không đạt mục tiêu đề ra. Tuyển sinh đào tạo nghề gặp 
nhiều khó khăn, đặc biệt ở những ngành, nghề nặng nhọc độc hại, ngành nghề năng 
khiếu. Mạng lưới cơ sở đào tạo nghề còn nhiều bất cập, chưa phân bố hợp lý giữa các 
vùng miền, chưa quy hoạch tới từng ngành, nghề, cấp trình độ đào tạo; quy mô đào tạo 
của nhiều cơ sở đào tạo nghề còn nhỏ; chưa hình thành được những cơ sở đào tạo nghề 
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chất lượng cao, đạt đẳng cấp quốc tế. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề còn 
hạn chế. Chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhiều cơ sở đào tạo nghề còn thấp, chưa thực 
sự gắn với nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp, từng ngành, từng địa phương. Học sinh, 
sinh viên tốt nghiệp yếu về ngoại ngữ và các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, 
khả năng làm việc theo tổ, nhóm, kỹ năng khởi nghiệp.  

Đối với đào tạo nghề cho phụ nữ, mặc dù số lao động nữ tham gia học nghề có tăng 
hàng năm, nhưng chủ yếu chỉ tăng trong đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng và chủ yếu trong 
các lĩnh vực may mặc, giầy da, lắp ráp điện tử, du lịch, dịch vụ, chế biến thủy sản và 
trong sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ nữ tham gia học nghề không đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ lao 
động qua đào tạo của lao động nữ thấp hơn nam giới. Các cơ sở đào tạo nghề của các cấp 
Hội quy mô rất nhỏ, cơ sở vật chất, thiêt bị, giáo viên còn hạn chế. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và từ sau năm 2020, yêu cầu số nhân lực qua đào tạo 
lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao. Thực hiện Nghị quyết của Đảng về “Đổi mới căn 
bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao quản lý nhà 
nước về giáo dục nghề nghiệp, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang tập trung 
nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công nghiệp hoá, 
hiện đại hóa. 

Mục tiêu: Đến năm 2020, hệ thống giáo dục nghề nghiệp đảm bảo cả về số lượng, 
chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề đào tạo; trong đó một số nghề đạt chuẩn 
khu vực ASEAN và các nước phát triển để đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp 
của thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo 
bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong 5 năm (2016 - 2020) đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho khoảng 3,2 
triệu người (trong đó 10% được đào tạo theo các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu 
vực ASEAN và quốc tế theo cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo); đào tạo trình độ sơ cấp 
và đào tạo thường xuyên khoảng 8,8 triệu người (trong đó, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, 
đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 3,84 triệu lao động nông thôn, phụ nữ, người khuyết 
tật). Tăng nhanh tỷ lệ lao động nữ tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; phấn 
đấu đạt tỷ lệ 40% học sinh, sinh viên học nghề là nữ. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua 
đào tạo đạt 65-70%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên đạt 25% 
vào năm 2020. 

2. Thực trạng về tạo việc làm cho phụ nữ 

2.1. Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nữ  

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Nhà nước ta luôn công nhận 
quyền bình đẳng giữa nam và nữ, đồng thời, luôn khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho 
nữ giới phát huy vai trò của mình trong xã hội. Điều 9 Hiến pháp năm 1946 quy định: 
“Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện”, Điều 26 Hiến pháp năm 2013 
quy định: “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm 

quyền và cơ hội bình đẳng giới. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ 

phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”. Vì vậy, nhằm tạo điều kiện 
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cho nữ giới tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa quyền bình đẳng 
và tăng cường sự tham gia của nữ giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, Nhà nước đã 
ban hành nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao 
động nữ, như: 

- Luật bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội 
khóa 11, trong đó dành riêng Điều 13 quy định bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và 
các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động; 

- Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa 
13, trong đó dành riêng một Chương X. Những quy định riêng đối với lao động nữ, quy 
định các chính sách của Nhà nước, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động 
nữ, bảo vệ thai sản, bảo vệ việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản và những công việc 
không được sử dụng lao động nữ; 

- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa 
13, trong đó cũng quy định về nguyên tắc bình đẳng về cơ hội việc làm và thu nhập 
(khoản 2 Điều 4), hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động là người khuyết 
tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số (khoản 6 Điều 5); 

- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ, quy 
định về đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện 
điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, 
tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử 
dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, 
mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ 
người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định 
về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó có các quy định 
liên quan hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nữ như hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về 
việc làm, chính sách việc làm công, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng; 

- Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, quy định các 
mục tiêu và giải pháp nhằm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc 
làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số 
đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. 

Bên cạnh đó, các chính sách về hỗ trợ lao động thuộc 62 huyện nghèo đi xuất khẩu 
lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ; chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 
1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ; chính sách phát 
triển dịch vụ việc làm và thị trường lao động đều hướng tới việc hỗ trợ học nghề, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực và góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ. 

2.2. Kết quả giải quyết việc làm cho lao động nữ 
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2.2.1. Kết quả giải quyết việc làm chung 

Giai đoạn 2011 - 2015, tình hình kinh tế - xã hội nước ta diễn ra trong bối cảnh thế 
giới có nhiều biến động mạnh, tuy nhiên Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và 
thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế, thúc đẩy các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và dịch vụ, thúc đẩy tiêu dùng xã hội tạo tiền đề quan trọng trong việc 
giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nữ. Giai đoạn từ 2011 - 
2015, hằng năm cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,5-1,6 triệu lao động (năm 
2011: 1,538 triệu lao động, năm 2012: 1,52 triệu lao động, năm 2013: 1,54 triệu lao động, 
năm 2014: 1,6 triệu lao động, năm 2015: 1,617 triệu lao động), năm 2016 giải quyết việc 
làm cho khoảng 1,641 triệu lao động, trong đó lao động nữ chiếm 48%. 

2.2.2. Hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

Ra đời từ năm 1992, Quỹ Quốc gia về việc làm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ tạo 
việc làm cho người lao động, nhất là lao động nữ khu vực nông thôn. Tính đến tháng 
11/2016, tổng nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm đạt trên 5.040 tỷ đồng, doanh số 
cho vay hàng năm từ 2.000 – 2.500 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho 
khoảng 100 nghìn lao động mỗi năm (năm 2016 hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 105 
nghìn lao), trong đó lao động nữ chiếm khoảng 60%.  

Ngoài ra, Quỹ quốc gia về việc làm còn dành riêng một kênh quản lý nguồn vốn 
cho Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để giải quyết việc làm cho các hội viên với tổng 
nguồn Quỹ là 62 tỷ đồng, năm 2016, thông qua Quỹ đã hỗ trợ tạo việc làm cho trên 1.000 
hội viên. Nhiều mô hình tạo việc làm, nâng cao tay nghề như: mô hình câu lạc bộ chị em 
phụ nữ, mô hình tổ vay vốn, mô hình chị em yêu khoa học, mô hình phụ nữ liên kết với 
doanh nghiệp,... đã góp phần tăng cường sự tham gia của lao động nữ trong phát triển 
kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.  

2.2.3. Hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Từ năm 2011 đến nay, hàng năm, Việt Nam đưa được từ 80-100 nghìn lao động 
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (năm 2011: 89 nghìn lao động, năm 
2012: 80,32 nghìn lao động, năm 2013: 87 nghìn lao động, năm 2014: 106.840 lao động, 
năm 2015: 115.980 lao động, năm 2016: 126 nghìn lao động), tập trung chủ yếu tại các 
thị trường như Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông,... trong đó, 35-
40% là nữ giới, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; đồng 
thời tạo điều kiện cho lao động nữ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, hội nhập và rèn luyện 
tác phong công nghiệp, kỷ luật trong lao động sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực nữ. 

2.2.4. Hỗ trợ kết nối cung – cầu lao động 

Nhằm đẩy mạnh kết nối cung – cầu lao động, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm 
thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã và đang tập trung vào các hoạt động 
tư vấn, giới thiệu việc làm và tổ chức các sàn giao dịch việc làm định kỳ, thường xuyên, 
tạo cơ hội cho người lao động, nhất là các bạn thanh niên nữ tiếp cận thông tin việc làm, 
nghề nghiệp. Năm 2016, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm đã tổ chức được 1.200 
phiên giao dịch việc làm (bình quân một phiên giao dịch thu hút từ 25-30 doanh nghiệp, 
400-450 lao động tham gia (80-90% là thanh niên), trong đó có 200-230 lao động được 
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sơ tuyển, phỏng vấn). Bên cạnh đó, các Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 
2 triệu lượt lao động, trong đó có nhiều lao động nữ là thanh niên, học sinh, sinh viên tốt 
nghiệp các trường đại học, cao đẳng và người thất nghiệp. 

2.3. Tồn tại, hạn chế  

- Chất lượng việc làm chưa cao, tính ổn định, bền vững trong việc làm và hiệu quả 
tạo việc làm còn thấp, đặc biệt đối với lao động nữ; lao động nữ nông thôn lớn tuổi gặp 
nhiều khó khăn trong chuyển đổi việc làm. 

- Nhiều doanh nghiệp trong nước hay một số thị trường lao động nước ngoài không 
nhận lao động trên 35 tuổi mà chỉ tuyển lao động từ 18 - 35 tuổi đã làm giảm cơ hội tham 
gia thị trường lao động đối với nữ. 

- Lao động nữ trong độ tuổi từ 35 trở lên, nhất là ở khu vực nông thôn, trình độ 
chuyên môn kỹ thuật kém, chủ yếu là làm việc trong nông nghiệp, khả năng tiếp thu khoa 
học, kỹ thuật hay kiến thức mới hạn chế. 

- Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nói chung, 
lao động nữ nói riêng còn ít, nhu cầu vay vốn lớn nhưng nguồn vốn chỉ đáp ứng được 30-
35%. 

- Các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ chưa thực 
sự hấp dẫn; thiếu các chính sách hữu hiệu để đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động 
nữ, nhất là lao động nữ nông thôn, lao động nữ ở những khu vực còn lạc hậu, chịu ảnh 
hưởng nhiều bởi các quan niệm, định kiến truyền thống. 

II. Giải pháp về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ 

1. Giải pháp về dạy nghề 

1.1. Đổi mới công tác quản lý về giáo dục nghề nghiệp, được coi là một trong hai 
giải pháp đột phá. Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật hướng dẫn thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp. Rà soát, ban hành đầy đủ các chuẩn, 
định mức kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để quản lý và vận hành hệ thống 
giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với 
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp các cấp; phân cấp 
mạnh chức năng quản lý nhà nước cho các bộ, ngành, địa phương; hoàn thiện và nâng 
cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu 
quản lý thông qua việc chuẩn hóa cán bộ quản lý các cấp. Luật pháp hóa các quy định về 
phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở trong từng giai đoạn. Đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; xây dựng bộ chỉ số đánh 
giá mức độ hài lòng của các đối tượng liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng dự báo nhu cầu nhân lực và nhu cầu đào tạo theo cơ cấu 
ngành, nghề và trình độ đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội theo từng 
giai đoạn. Đổi mới, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy 
mạnh thanh tra theo chuyên đề, thanh tra nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề 
nghiệp. Phát triển hệ thống quản lý, đảm bảo, đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục nghề 
nghiệp. 



8 

1.2. Về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Các Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở dự 
báo nhân lực theo lĩnh vực, địa bàn quản lý theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô, nâng 
cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; chuyển giao, sáp nhập, giải thể các cơ sở công lập 
hoạt động không hiệu quả, đảm bảo hợp lý về cơ cấu trình độ đào tạo và ngành, nghề đào 
tạo, chỉ thành lập mới trường cao đẳng công lập theo quy hoạch và đảm bảo có lộ trình tự 
chủ, phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa cấp trình độ đào tạo, nghiên 
cứu mô hình sát nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp là vệ tinh của 
trường cao đẳng. 

- Hình thành mạng lưới các trường chất lượng cao có đủ năng lực đào tạo một số 
ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc thế giới công nhận; 
hoàn thiện mạng lưới các trường đào tạo các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, quốc tế, 
các trườngchuyên đào tạo theo ngành, nghề, lĩnh vực; xây dựng các trường năng khiếu; 
hình thành các trường chuyên biệt với nhiệm vụ chính đào tạo cho các đối tượng như: 
người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. 

- Đối với các trường thuộc Hội cũng cần rà soát, sắp xếp cho phù hợp, tránh chồng 
chéo, chú trọng phát triển các trường đào tạo đặc thù phù hợp với chiến lược phát triển 
phụ nữ Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng “Nâng cao trình độ mọi 
mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện 
để phụ nữ phát triển tài năng”. Hội cần có lộ trình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực của 
đội ngũ lãnh đạo, hoàn thiện bộ máy, từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các trường để chủ động thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho phụ nữ và các đối 
tượng khác. Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo chất lượng 
đào tạo cho các trường thuộc hệ thống. Chú trọng các nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu 
thị trường lao động và nhu cầu, đặc điểm của phụ nữ ở từng vùng. 

1.3. Đổi mới chương trình đào tạo và tổ chức, quản lý đào tạo: Các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp tự chủ xây dựng chương trình đào tạo trên cơ sở chuẩn đầu ra; tích hợp các 
nội dung đào tạo một cách hợp lý về kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, đạo đức nghề 
nghiệp ngay trong từng mô đun, môn học; tự chủ tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá, 
cấp bằng, chứng chỉ và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. 

Xây dựng các chương trình, giáo trình đào tạo nghề đặc thù cho lao động nữ đạt 
chuẩn quốc gia, khu vực, quốc tế ở các trình độ; chú trọng việc cập nhật kỹ thuật, công 
nghệ mới cho các nghề truyền thống, nghề có thu nhập cao, thu hút nhiều lao động nữ. 

Phát triển các chương trình đào tạo, hình thức tổ chức đào tạo linh hoạt theo yêu cầu 
của người học, đào tạo tại doanh nghiệp, truyền nghề, kèm cặp nghề, vừa làm vừa học, 
học liên tục, học suốt đời. Chú trọng phát triển các chương trình và hình thức tổ chức đào 
tạo nghề cho lao động trung niên, người lớn tuổi, nhất là đối với phụ nữ, tạo cơ hội học 
tập đối với mọi người để tìm việc làm, tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập. 

1.4. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất thiết bị 
đào tạo; trong đó phát triển đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư 
phạm và kỹ năng nghề. Mở rộng việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ sư, cử nhân, nghệ nhân, 
người có kỹ năng nghề cao đã làm việc tại doanh nghiệp về kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm 
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trở thành giáo viên dạy nghề. Đào tạo, bồi dưỡng để tăng tỷ lệ nữ trong đội ngũ giáo viên, 
giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

1.5. Tăng cường gắn kết đào tạo với doanh nghiệp và đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, hướng nghiệp, nâng cao nhận thức về học nghề, việc làm. Thực hiện phân luồng 
học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề theo Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị. Tăng 
cường nguồn lực cho công tác đào tạo nghề, đặc biệt là nguồn lực dành cho công tác đào 
tạo phụ nữ. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong phát triển giáo dục nghề nghiệp. 

1.6. Tăng cường sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, hội nghề nghiệp trong xây 
dựng, đề xuất luật pháp, chính sách và giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách về 
giáo dục nghề nghiệp. Phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác tuyên 
truyền, vận động phụ nữ tham gia học nghề tạo việc làm phù hợp, chú trọng tuyên truyền, 
vận động phụ nữ là lao động nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia học nghề. 

2. Giải pháp về tạo việc làm cho phụ nữ 

- Đẩy mạnh thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cải cách kinh 
tế, tái cơ cấu nền kinh tế; phát triển hài hoà, bền vững các vùng để tận dụng lợi thế cạnh 
tranh của đất nước, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động, trong đó có lao động nữ. 

- Hoàn thiện thể chế, chính sách về việc làm, thị trường lao động phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập; xây dựng các 
chính sách hỗ trợ việc làm cho lao động nữ, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động nữ... 

- Tăng cường lồng ghép nội dung bình đẳng giới, quan tâm giải quyết việc làm cho 
lao động nữ, nhất là ở khu vực nông thôn thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia 
và Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn, vệ sinh lao động 
giai đoạn 2016 - 2020. 

- Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm; xã hội hóa công tác 
dạy nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người lao động, nhất là 
lao động nữ nông thôn lớn tuổi. 

- Ưu tiên cho vay vốn giải quyết việc làm đối với các dự án tạo nhiều việc làm cho 
lao động nữ nông thôn từ Quỹ quốc gia về việc làm. 

- Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, nhất là sàn giao dịch việc làm, tổ 
chức thường xuyên phiên giao dịch việc làm lưu động đến các vùng nông thôn, tăng cơ hội 
tiếp cận thông tin việc làm phù hợp với trình độ và khả năng cho lao động nữ. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động nữ, song song 
với việc giáo dục, nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách bình đẳng giới về lao 
động – việc làm. 

Xin trân trọng cảm ơn! 


