
VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

 

Lao động là một trong những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong 

Hiến pháp. Công dân có sức lao động phải được làm việc để duy trì sự tồn tại của 

bản thân và góp phần xây dựng xã hội, thực hiện các nghĩa vụ của họ đối với 

những người xung quanh trong cộng đồng. Giải quyết việc làm, đảm bảo cho mọi 

người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà 

nước, của các doanh nghiệp và của toàn xã hội. 

a. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho người 

lao động 
Pháp luật lao động quy định trách nhiệm trực tiếp thuộc về Chính phủ và các 

cơ quan hành chính Nhà nước, trách nhiệm trước hết thuộc về Quốc hội và hệ 

thống các cơ quan quyền lực (Hội đồng nhân dân các cấp). Nội dung của việc giải 

quyết việc làm cho người lao động bao gồm : 

- Nhà nước định chỉ tiêu việc làm mới trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

5 năm và hằng năm. Nhà nước có chính sách hỗ trợ tài chính, cho vay vốn, giảm, 

miễn thuế và các biện pháp khuyến kích để người có khả năng lao động tự giải 

quyết việc làm, để các tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát 

triển nhiều nghề mới nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động. 

- Nhà nước có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng 

lao động là người dân tộc thiểu số. 

- Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân 

trong và ngoài nước, bao gồm cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư 

phát triển kinh doanh nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động. Sử dụng nhiều 

nhân công Việt Nam cũng là một trong những điều kiện giảm thuế thu nhập doanh 

nghiệp theo luật pháp hiện hành. 

Nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết việc làm cho 

người lao động được quy định như sau: 

1) Chính phủ: Chính phủ lập chương trình quốc gia về việc làm, dự án đầu tư 

phát triển kinh tế xã hội, di dân phát triển vùng kinh tế mới gắn với chương trình 

giải quyết việc làm. 

Chương trình việc làm bao gồm mục tiêu, chỉ tiêu tạo việc làm mới, các chính 

sách, nguồn lực, hệ thống tổ chức và các biện pháp bảo đảm thực hiện chương 

trình. Thủ tướng Chính phủ quyết định chương trình việc làm quốc gia do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đệ trình. Chính phủ quyết định Chỉ tiêu tạo việc làm 

mới trong kế hoạch hằng năm và 5 năm do Bộ kế hoaüch và đầu tư chủ trì cùng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan xây dựng đệ trình. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra và báo 



cáo chính phủ kết quả Chỉ tiêu thực hiện tạo việc làm mới (hằng năm và 5 năm) 

vàChương trình việc làm quốc gia. 

Lập quỹ quốc gia về việc làm từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác (trợ 

giúp của các nước, các tổ chức quốc tế và cá nhân nước ngoài; của các đơn vị và cá 

nhân trong nước hỗ trợ giải quyết việc làm ). Quỹ quốc gia về việc làm được sử 

dụng vào các mục đích sau : 

- Hỗ trợ các tổ chức dịch vụ việc làm 

- Hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn tạm thời để tránh cho người lao động không 

bị mất việc làm 

- Hỗ trợ cho những đơn vị nhận người lao động bị mất việc làm theo đề nghị 

của cơ quan lao động địa phương. 

- Hỗ trợ quỹ việc làm cho người lao động bị tàn tật và dùng để cho vay với lãi 

suất thấp để giải quyết việc làm cho một số đối tượng thuộc diện tệ nạn xã hội ( 

mại dâm, nghiện hút...) 

Phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm : Nhà nước có chính sách triển 

khai thành lập và kiểm tra giám sát hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm. 

Hằng năm Chính phủ trình Quốc hội quyết định chương trình và quỹ quốc gia 

về vệc làm. 

2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập chương trình và 

quỹ giải quyết việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết 

định và tổ chức thực hiện quyết định đó, đồng thời có trách nhiệm báo cáo về Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính. 

Định hướng, hỗ trợ và kiểm tra chương trình việc làm của cấp huyện và cấp 

xã. 

Lập quỹ giải quyết việc làm ( từ các nguồn ngân sách địa phương, khoản hỗ 

trợ từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm do trung ương chuyển xuống và các 

nguồn khác) để giải quyết việc làm cho người lao động. 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các chương trình việc làm, việc sử dụng quỹ giải quyết việc làm trong phạm 

vi địa phương theo các quy định của pháp luật. 

b. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giải quyết và đảm bảo việc 

làm cho người lao động 

* Khi có nhu cầu nhân công lao động 
-    Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ 

việc làm để tổ chức tuyển chọn người lao động. 

-    Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm giải quyết việc làm cho một 

số đối tượng lao động đặc thù, trường hợp nhiều người cùng có đủ điều kiện tuyển 

dụng thì phải ưu tiên tuyển dụng lao động là thương, bệnh binh; con liệt sĩ, con 

thương bệnh binh, con em gia đình có công; người tàn tật, phụ nữ, người có quá 



trình tham gia lực lượng vũ trang, người tham gia lực lượng thanh niên xung 

phong, người đã bị mất việc làm từ một năm trở lên. 

-    Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải 

nhận một tỷ lệ người lao động là người tàn tật, lao độngû nữ vào làm việc. Doanh 

nghiệp tiếp nhận số người lao động là người tàn tật vào làm việc thấp hơn tỷ lệ quy 

định thì hàng tháng phải nộp vào quỹ việc làm cho người tàn tật một khoản tiền 

theo quy định, nếu cao hơn thì khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc có dự án 

phát triển sản xuất sẽ được xét cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc được xét hỗ trợ 

từ quỹ việc làm. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ thì được hưởng các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước. 

* Trong quá trình sản xuất kinh doanh và hoạt động dịch vụ 
-    Người sử dụng lao động phải đảm bảo công việc thường xuyên liên tục 

theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, phải có trách nhiệm tổ chức 

nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động theo kịp tiến bộ khoa học kỹ thuật 

và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả cao. Phải đào tạo lại trước khi chuyển người 

lao động sang làm việc mới trong doanh nghiệp. 

-    Khi có sự thay đổi về cơ cấu hoặc công nghệ mà cần phải cho người lao 

động thôi việc, người sử dụng lao động căn cứ vào nhu cầu của công việc và thâm 

niên làm việc, tay nghề, hoàn cảnh gia đình và những yếu tố khác của từng người 

để lần lượt cho thôi việc sau khi đã trao đổi nhất trí với ban chấp hành công đoàn 

cơ sở và phải công bố danh sách. Trước khi quyết định cho thôi việc phải báo cho 

cơ quan lao động địa phương biết để cơ quan này nắm được tình hình lao động của 

địa phương và có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp hoặc tạo điều kiện 

giải quyết việc làm cho người lao động mất việc làm. 

c. Trách nhiệm của người lao động trong việc tự tạo việc làm  và 

bảonđảm việc làm 
Nhà nước tạo điều kiện cần thiết để hỗ trợ tài chính, cho vay vốn và áp dụng 

các biện pháp khuyến khích khác để người lao động tự tạo việc làm 

Nhà nước có chính sách khuyến khích và ưu đãi đối với người lao động có 

trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đến làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và 

những vùng có nhiều khó khăn. 

Đối với những người lao động có nhu cầu việc làm mà không tự giải quyết 

được thì có thể đăng ký với trung tâm dịch vụ việc làm để yêu cầu môi giới tìm 

việc làm, kể cả môi giới đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hoặc yêu cầu dạy 

nghề gắn với tạo việc làm phù hợp với nghề đã chọn, phù hợp với khả năng sức 

khỏe của mình và theo tiêu chuẩn của nơi cần nhân công. 

d. Tổ chức dịch vụ việc làm với vấn đề giải quyết việc làm cho người lao 

động 

* Tổ chức dịch vụ việc làm 



Tổ chức dịch vụ việc làm được gọi thống nhất là: “Trung tâm dịch vụ việc 

làm” kèm theo tên địa phương hoặc tên bộ, tổ chức đoàn thể. VD: Trung tâm dịch 

vụ việc làm Thanh niên (thuộc Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cần Thơ ). 

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc lĩnh vực hoạt 

động xã hội, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc do các tổ chức đoàn thể, 

hội quần chúng thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại 

ngân hàng, kho bạc Nhà nước. 

Bộ Lao động thương binh và xã hội thống nhất quản lý Nhà nước đối với các 

Trung tâm dịch vụ việc làm trong cả nước. Sở Lao động thương binh và xã hội 

thống nhất quản lý Nhà nước đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
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