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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ đã tác 

động rất lớn đến thị trường lao động của các quốc gia trên thế giới. 

Việt Nam là nước đang phát triển nhưng hiện tại cũng phải đối mặt 

với những thách thức chung, đó là nhu cầu linh hoạt của NSDLĐ do 

sự phát triển của khoa học công nghệ, tiến trình toàn cầu hóa và nhu 

cầu an ninh của NLĐ trong bối cảnh mới này. Do vậy, việc nghiên cứu 

áp dụng lý thuyết ANLH cho Việt Nam là cấp thiết và có cơ sở thực 

tế vì những lý do sau đây: 

Thứ nhất, ANLH là chính sách bắt nguồn từ các quốc gia thành 

viên EU nhưng có thể vận dụng ở các quốc gia khác, cả ở những nước 

đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin1.  

Thứ hai, tại thời điểm thực hiện chính sách ANLH, điều kiện kinh 

tế - xã hội ở các nước thành viên EU cũng không đồng đều. Bên cạnh 

các nước giàu thuộc khối Bắc Âu (Nordic), thì cũng có những nước 

nghèo ở vùng Baltics, Balkan nhưng cũng đã vận dụng thành công 

chính sách này2.  

Thứ ba, bối cảnh ra đời của lý thuyết ANLH ở EU có điểm tương 

đồng với bối cảnh của Việt Nam hiện nay, đó là nhu cầu cạnh tranh 

 
1ILO (2009), Combining flexibility and security for decent work, Geneva, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--

relconf/documents/meetingdocument/wcms_116409.pdf, truy cập ngày 01/01/2020, 

p.8; Muffels, R. J. A., & Wilthagen, A. C. J. M. (2013), tlđd (2), p.112. Henning 

Jørgensen (2009), “Flexible labour markets, workers’ protection and “the security of 

the wings”:A Danish flexicurity solution to the unemployment and social problems in 

globalized economies?”, Santiago de Chile. 
2 Mihaela-Nona Chilian, Lucian-Liviu Albu, Marioara Iordan, (2010), “European 

performances regarding flexicurity in the new member States and their regions”, 

Romanian Journal of Economic Forecasting – Supplement/2010. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_116409.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_116409.pdf
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của các doanh nghiệp do tác động của toàn cầu hóa và nhu cầu linh 

hoạt của việc sử dụng lao động do yếu tố công nghệ chi phối.  

Thứ tư, hiện tại Việt Nam cũng đã có đầy đủ các thiết chế cho việc 

thực hiện chính sách ANLH mà EU đưa ra ở một mức độ nhất định.  

Thứ năm, Việt Nam đang có xu hướng hội nhập sâu rộng vào nền 

kinh tế thế giới, đặc biệt là với EU.  

Thứ sáu, tại Việt Nam còn thiếu vắng những công trình nghiên cứu 

khoa học về ANLH nói chung, về việc hoàn thiện pháp luật lao động 

dưới góc nhìn của ANLH nói riêng. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích chung của luận án là nghiên cứu để vận dụng lý thuyết 

ANLH nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam ở ba giai đoạn 

giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ. Để thực hiện được mục đích 

chung này, luận án đặt ra các mục tiêu thành phần sau: (i) làm rõ nội 

dung của lý thuyết ANLH; (2) làm rõ nội dung ANLH trong pháp luật 

lao động ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ; (iii) làm 

rõ thực trạng ANLH trong pháp luật lao động Việt Nam ở ba giai đoạn 

giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ để chỉ ra những điểm tồn tại của 

pháp luật lao động Việt Nam trên lăng kính của lý thuyết ANLH; (iv), 

đánh giá được các tiền đề cho việc thực hiện chính sách ANLH ở Việt 

Nam, bao gồm: đào tạo nghề, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp 

để nhằm đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật phù hợp với tình 

hình thực tế của Việt Nam; (v) và cuối cùng, mục đích quan trọng nhất 

của luận án là đưa ra được các kiến nghị hoàn thiện pháp luật lao động 

ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ trên cơ sở kim chỉ 

nam của lý thuyết ANLH.  
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, tổng hợp các nghiên cứu về ANLH để đưa ra một cái nhìn 

toàn diện về lý thuyết ANLH bao gồm: khái niệm ANLH, các thành 

tố của ANLH, nội dung của ANLH, các nguyên tắc thực hiện ANLH, 

các phương thức thực hiện ANLH, và các mô hình ANLH. 

Hai là, phân tích, tổng hợp các nghiên cứu về mối quan hệ giữa 

ANLH và pháp luật lao động để tìm ra các quy định của pháp luật lao 

động tham gia vào việc thực hiện chính sách ANLH ở ba giai đoạn 

giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ.  

Ba là, phân tích, tổng hợp kinh nghiệm vận dụng lý thuyết ANLH 

trong pháp luật lao động của ba quốc gia Đan Mạch, Nhật Bản, Estonia 

để rút ra các kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Bốn là, phân tích thực trạng ANLH trong pháp luật lao động Việt 

Nam từ Bộ luật lao động 1994 đến nay.  

Năm là, thống kê, phân tích, tổng hợp các số liệu, tài liệu về đào 

tạo nghề, dịch vụ việc làm, BHTN để đánh giá được các tiền đề thực 

hiện chính sách ANLH tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Sáu là, vận dụng lý luận nền tảng của lý thuyết ANLH, tham khảo 

kinh nghiệm pháp luật ba quốc gia được nghiên cứu, đánh giá thực 

trạng của Việt Nam để đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật lao 

động Việt Nam ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Một là, chính sách ANLH của EU: Để làm rõ lý thuyết ANLH, NCS 

sẽ nghiên cứu chính sách ANLH của EU và thực tiễn vận dụng chính 

sách ở các quốc gia thuộc EU; các công trình nghiên cứu ở góc độ học 
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thuật, góc độ chính sách về ANLH, và kinh nghiệm áp dụng chính 

sách ANLH ở các quốc gia thuộc Liên minh này. 

Hai là, thực trạng ANLH trong pháp luật lao động của ba quốc gia 

Đan Mạch, Nhật Bản và Estonia. Đây là ba quốc gia có những đặc 

trưng nhất định về ANLH được lựa chọn nghiên cứu để tham khảo 

kinh nghiệm cho Việt Nam. Đan Mạch là quốc gia đặc trưng với mô 

hình ANLH bên ngoài, Nhật Bản là quốc gia đặc trưng với mô hình 

ANLH bên trong, và Estonia là quốc gia có những đặc trưng về điều 

kiện kinh tế, xã hội, chính trị gần tương đồng với Việt Nam khi thực 

hiện chính sách ANLH. 

Ba là, các tiền đề thực hiện chính sách ANLH tại Việt Nam. Luận 

án không nghiên cứu toàn bộ chính sách ANLH tại Việt Nam mà chỉ 

hướng đến hoàn thiện pháp luật lao động trên tiền đề các điều kiện cụ 

thể của Việt Nam. Do vậy các thành tố khác của ANLH sẽ được nghiên 

cứu như là tiền đề cho việc hoàn thiện pháp luật lao động, đó là: thực 

trạng đào tạo nghề, dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp. 

Bốn là, thực trạng ANLH trong pháp luật lao động Việt Nam từ Bộ 

luật lao động 1994 đến nay. Đánh giá thực trạng ANLH của Việt Nam 

trong bối cảnh so sánh với các quốc gia có chọn lọc là cơ sở để NCS 

đưa ra những đề xuất cho luận án.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung, đề tài nghiên cứu nghiên cứu lý thuyết ANLH ở góc 

độ khái quát và mối quan hệ của lý thuyết này với các quy định của 

pháp luật lao động ở ba giai đoạn xác lập, thực hiện, chấm dứt QHLĐ.  

Về không gian, đề tài nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng chính sách 

ANLH của EU và thực tế vận dụng ở các quốc gia thuộc EU. Bên cạnh 

đó, luận án cũng nghiên cứu một quốc gia có hình thức ANLH đặc thù 
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được nhiều nghiên cứu hướng tới là Nhật Bản. Tại Việt Nam, luận án 

nghiên cứu về thực trạng ANLH của pháp luật lao động Việt Nam để 

đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động. 

Về thời gian, luận án sẽ nghiên cứu lý thuyết ANLH và kinh 

nghiệm vận dụng ở các quốc gia Châu Âu từ khi thực hiện chính sách 

này (khoảng thập niên 1990) đến nay. Tại Việt Nam, luận án sẽ phân 

tích thực trạng ANLH của pháp luật lao động từ khi ban hành BLLĐ 

năm 1994 đến nay; khảo sát các tiền đề thực hiện chính sách ANLH ở 

thời điểm hiện tại để đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao 

động cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

4. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp tiếp cận 

Luận án chọn cách tiếp cận là dựa trên thực tế vận dụng chính sách 

ANLH của EU, tổng hợp các nghiên cứu học thuật về ANLH để đưa 

ra một cái nhìn toàn diện về lý thuyết ANLH làm nền tảng lý luận cho 

đề tài của mình. Trên cơ sở đó, luận án tiếp tục phân tích các quy định 

của pháp luật lao động bị chi phối bởi lý thuyết ANLH và nghiên cứu 

kinh nghiệm vận dụng lý thuyết ANLH trong pháp luật lao động của 

một số quốc gia để đưa ra bài học cho Việt Nam. Dựa trên khung lý 

thuyết ANLH, luận án đánh giá thực trạng ANLH trong pháp luật lao 

động Việt Nam và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động. 

Trọng tâm của đề tài là vận dụng lý thuyết ANLH trong pháp luật lao 

động ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ, do vậy, khi 

đánh giá thực trạng ANLH tại Việt Nam, thì các yếu tố an ninh, linh 

hoạt của thị trường lao động (vấn đề đào tạo nghề, dịch vụ việc làm, 

bảo hiểm thất nghiệp) sẽ được xem là tiền đề để đưa ra những lý giải 

cho việc hoàn thiện pháp luật lao động.  
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4.2 Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận đa ngành, liên ngành3. Phương pháp này 

được sử dụng trong luận án để nghiên cứu luật lao động trong mối liên 

hệ với lý thuyết ANLH. Các vấn đề về kinh tế, xã hội được phân tích 

lồng ghép để đưa ra những lý giải cho vấn đề pháp luật.  

- Phương pháp so sánh luật: Phương pháp này được sử dụng chủ 

yếu trong chương 3, 4 của luận án để so sánh điều kiện vận dụng lý 

thuyết ANLH trong pháp luật lao động, quy phạm pháp luật lao động 

của một số quốc gia với điều kiện thực tế của Việt Nam, để có cơ sở 

cho những đề xuất hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam. 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp. Đây là phương pháp được sử 

dụng xuyên suốt trong luận án. Phương pháp này được sử dụng trong 

chương 2 để nghiên cứu về chính sách ANLH của EU nhằm tổng hợp 

đưa ra nội hàm của Lý thuyết. Phương pháp này cũng được sử dụng 

trong các chương 3, 4 để phân tích kinh nghiệm vận dụng lý thuyết 

ANLH ở các quốc gia thuộc EU và thực trạng ANLH tại Việt Nam. 

- Phương pháp thống kê: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu 

trong chương 4, để tổng hợp các số liệu công bố trong các Bản tin cập 

nhật về thị trường lao động để đánh giá các tiền đề cho việc vận dụng 

ANLH trong pháp luật lao động. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Về phương diện lý luận, thông qua việc phân tích, tổng hợp các 

nghiên cứu về các khía cạnh khác nhau của ANLH, luận án đã đưa ra 

một cái nhìn toàn diện của lý thuyết ANLH.  

 
3 Ý kiến chuyên gia tại tọa đàm khoa học “Tiếp cận đa ngành, liên ngành trong nghiên 

cứu và giảng dạy luật học”, http://isl.vass.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-khoa-hoc/Toa-

dam-khoa-hoc-Tiep-can-da-nganh-lien-nganh-trong-nghien-cuu-va-giang-day-luat-

hoc-3068.7, truy cập ngày 05/12/2020. 

http://isl.vass.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-khoa-hoc/Toa-dam-khoa-hoc-Tiep-can-da-nganh-lien-nganh-trong-nghien-cuu-va-giang-day-luat-hoc-3068.7
http://isl.vass.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-khoa-hoc/Toa-dam-khoa-hoc-Tiep-can-da-nganh-lien-nganh-trong-nghien-cuu-va-giang-day-luat-hoc-3068.7
http://isl.vass.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-khoa-hoc/Toa-dam-khoa-hoc-Tiep-can-da-nganh-lien-nganh-trong-nghien-cuu-va-giang-day-luat-hoc-3068.7
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Về phương diện thực tiễn, những luận giải cho các giải pháp và 

kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam sẽ là 

tài liệu tham khảo cho các nhà lập pháp, các nhà hoạch định chính 

sách. Luận án cũng có thể là tài liệu tham khảo đối với các nhà nghiên 

cứu, sinh viên tại các cơ sở đào tạo luật. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của luận án 

Một là, luận án đã xây dựng và phát triển hệ thống lý luận về ANLH 

bao gồm: khái niệm, nguyên tắc, nội dung, mô hình của ANLH và 

phương thức thực hiện ANLH.  

Hai là, luận án đã tìm ra được mối quan hệ giữa lý thuyết ANLH 

và pháp luật lao động điều chỉnh trong ba giai đoạn giao kết, thực hiện, 

chấm dứt QHLĐ. 

Ba là, luận án đã đưa ra những đánh giá, phân tích một cách toàn 

diện thực trạng ANLH các quy định pháp luật lao động Việt Nam ở ba 

giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ. 

Bốn là, luận án đã chỉ ra được những xu hướng nghiên cứu mới về 

an ninh – linh hoạt trong pháp luật lao động mà Việt Nam phải đối mặt 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của công nghệ mới đối với 

QHLĐ. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra được những đề xuất hoàn thiện 

pháp luật lao động dựa trên góc nhìn từ lý thuyết ANLH.  

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung của luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của 

đề tài. 

Chương 2. Tổng quan về lý thuyết ANLH. 

Chương 3. ANLH trong pháp luật lao động và kinh nghiệm của 
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một số quốc gia. 

Chương 4. Thực trạng ANLH trong pháp luật lao động Việt Nam 

và hướng hoàn thiện. 

 

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ 

SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu  

1.2.1. Các nghiên cứu về lý thuyết “an ninh – linh hoạt” 

Các nghiên cứu về ANLH bắt đầu chủ yếu từ các học giả ở Châu 

Âu sau khi EU triển khai thực hiện chính sách ANLH cho các thành 

viên. Mỗi nghiên cứu thường chỉ đề đến một hoặc vài số khía cạnh của 

ANLH. Tiêu biểu có thể kể đến là: (1) Wilthagen, Ton (1998), 

Flexicurity: A new paradigm for labour market policy 

reform?, Discussion Papers, Research Unit: Labor Market Policy and 

Employment FS I 98-202, WZB Berlin Social Science Center; (2) 

Wilthagen, T., & Tros, F. (2004), The concept of ‘flexicurity’: a new 

approach to regulating employment and labour markets, European 

Review of Labour and Research, P. 166–186; (3) Ivana Kuráková, 

Jana Marasová, Anna Vallušová (2021), Assessment of flexicurity 

implementation in selected EU countries, Ekonomické Rozhľady – 

Economic Review, 50(3), 269 ─ 287; (4) Per Kongshoj Madsen 

(2007), Flexicurity: A New Perspective on Labour Markets and 

Welfare States in Europe, Tilburg Law Review 14, no. 1 and 2, P.57-

79; (5) Muffels, R. J. A., & Wilthagen, A. C. J. M. (2013), Flexicurity: 

A new paradigm for the analysis of labor markets and policies 

challenging the trade-off between flexibility and security, Sociology 

Compass, P.111-122; (6) Thomas Bredgaard, Flemming Larsen 

https://ideas.repec.org/p/zbw/wzblpe/fsi98202.html
https://ideas.repec.org/p/zbw/wzblpe/fsi98202.html
https://ideas.repec.org/s/zbw/wzblpe.html
https://ideas.repec.org/s/zbw/wzblpe.html
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(2010), External and internal flexicurity, Denmark IIRA European 

Congress, Copenhagen; (7) Torben M. Andersen, Michael Svarer 

(2007), Flexicurity - Labour Market Performance in Denmark, CESifo 

Economic Studies, Volume 53, Issue 3, P. 389–429, 

https://doi.org/10.1093/cesifo/ifm015; (8) Gazmend Kukji (2019), 

Flexicurity as a strategy to combat unemployment, successful in 

Denmark why not in Europe,  Master of Arts Thesis, Berlin school of 

Economics and Law; (9) Kazutoshi Chatani (2008), From corporate-

centred security to flexicurity in Japan, Employment Working Paper 

N°17, Copyright © International Labour Organization; (10) Tangian, 

A. S. (2004), Defining the flexicurity index in application to European 

countries, WSI-Diskussionspapier, P.122; (11) Gratiela Georgiana 

Noja (2018), Flexicurity models and productivity interference in 

C.E.E. countries: a new approach based on cluster and spatial analysis, 

Economic Research- Ekonomska Istraživanja, P. 1111-1136; (12) 

Paul Vandenberg (2008), Is Asia adopting flexicurity?: A survey of 

employment policies in six countries, Economic and Labour Market 

Paper; (13) Monika Grabowska (2012), Flexible Employment Forms 

as an Element of Flexicurity, Journal of International Studies, Vol. 5, 

No 2, 2012, P. 98-105; (14) Sonja Bekker (2018), Flexicurity in the 

European Semester: still a relevant policy concept, Journal of 

European Public Policy, 25:2, pp.175-192; (15) Sonja Bekker and 

Mikkel Mailand (2018), The European flexicurity concept and the 

Dutch and Danish flexicurity models: How have they managed the 

Great Recession?”, Social Policy & Administration; (16) Ilsøe, Anna 

(2007) The Danish Flexicurity Model - a Lesson for the US? ACES 

Working Paper No. 2, May 2007; (17) Henning Jørgensen (2009), 

https://doi.org/10.1093/cesifo/ifm015
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flexible labour markets, workers’ protection and 

“the security of the wings”: A Danish flexicurity solution 

to the unemployment and social problems in globalized economies?, 

Santiago de Chile; (18) Maselli, Ilaria. (2010), Beyond Flexibility and 

Security: A composite indicator of flexicurity, CEPS Working 

Document No. 329; (19) Gobbi, M.D., & Geneva, I. (2007). Flexibility 

and security in labour markets of developing countries: in search of 

decent work for all; (20) ILO (2009), Combining flexibility and 

security for decent work, Committee on Employment and Social 

Policy; (21) Anna Rita Manca, Matteo Governatori and Massimiliano 

Mascherini (2010), Towards a set of composite indicators on 

Flexicurity: The Indicator on Flexible and Reliable Contractual 

Arrangement, Publication Office of the European Union © European 

Communities. 

1.2.2 Các nghiên cứu về “an ninh -linh hoạt” trong pháp luật lao 

động  

Một số nghiên cứu ở lĩnh vực này mới chỉ dừng lại ở việc đề 

cập đến yêu cầu chung về đổi mới pháp luật lao động để thực hiện 

chính sách ANLH; về mối quan hệ giữa các quy định cụ thể của pháp 

luật lao động với việc thực hiện chính sách ANLH và chỉ được phân 

tích lồng ghép trong các nghiên cứu chung về một khía cạnh của chính 

sách hoặc kinh nghiệm vận dụng chính sách ở một số quốc gia cụ thể. 

Các nghiên cứu tiêu biểu là: (1) Martin Vranken (2011), Labour law 

and flexicurity: comparative perspectives, -RJP; (2) Raul Eamets and 

Jaan Masso (2004), Labour Market Flexibility and Employment 

Protection Regulation in the Baltic States, IZA DP No. 1147; 

(3)Jørgen Svalund, Tomas Berglund (2018), Fixed-term employment 

http://aei.pitt.edu/14581/
http://aei.pitt.edu/14581/
http://aei.pitt.edu/14581/
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in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization?, 

European Journal of Industrial Relations, Vol. 24(3), Pp.261–277; (4) 

Hillary Thomas Wandera (2011), The effects of short term 

employment contract on an organization: a casa of Kenya Forest 

Service, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 

1 No. 21; (5) Thomas Bredgaard, Flemming Larsen and Per Kongshøj 

Madsen Stine Rasmussen (2009), Flexicurity and atypical 

employment in Denmark, Centre for Labour Market Reseeaech, 

Aalborg University, Denmark; (6) Merle Muda (2009), “Increasing 

the Flexibility of Employment Regulation in Estonia”, a book chapter 

in The Modernization of Labour Law and Industrial Relations in a 

Comparative Perspective, pp. 367–378, ed. R.Blanpain, Bulletin of 

Comparative Labour Relations, No.70 (Kluwer Law International BV, 

The Netherlands; (7) Muda, M. (2010), Estonian labour law reform: 

The successful implementation of the idea of flexicurity, International 

Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, P.347-

366; (8) Heejung Chung (2018), Future of work and flexible working 

in Estonia - The case of employee-friendly flexibility, Flexibility and 

Work-life Balance project (http://www.wafproject.org), University of 

Kent. 

1.2.3 Các nghiên cứu về “an ninh – linh hoạt” của Việt Nam  

ANLH tại Việt Nam đã bắt đầu được nghiên cứu từ khoảng năm 

2009, nhưng đến nay có rất ít các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này. 

Theo tìm hiểu của NCS, có hai công trình bước đầu nghiên cứu về 

thực trạng ANLH của Việt Nam, nhưng mới dừng lại ở thời điểm năm 

2009 và một bài tạp chí vào năm 2019. Đó là “Báo cáo kết quả nghiên 

cứu đánh giá thực trạng an ninh linh hoạt cấp doanh nghiệp ở Việt 

http://www.wafproject.org/
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Nam” của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Viện Khoa học Lao 

động và Xã hội năm 2009; Báo cáo thuộc Dự án “Cân đối hài hòa giữa 

an ninh và linh hoạt ở các nước mới nổi” do ILO & Bộ Lao động 

Thương binh Xã hội thực hiện năm 2009; bài đăng trên tạp chí Lý luận 

số 12/2012 của tác giả Lê Thúy Hằng “Vấn đề an ninh và linh hoạt 

việc làm trong chính sách lao động và việc làm của Việt Nam”. 

1.2.4. Đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu và nhiệm vụ 

tiếp theo của luận án 

Thứ nhất, về lý thuyết ANLH: Các nghiên cứu hiện nay mới dừng 

lại ở việc xem xét từng khía cạnh của ANLH thông qua việc thực hiện 

chính sách và các nghiên cứu về đánh giá hiệu quả áp dụng của chính 

sách này ở các quốc gia thành viên EU. Nhiệm vụ của luận án là phân 

tích, tổng hợp để có một cái nhìn đầy đủ, toàn diện về ANLH. 

Thứ hai, về ANLH trong pháp luật lao động: Vấn đề pháp luật lao 

động mới chỉ được phân tích một cách lồng ghép và chủ yếu ở dạng 

định hướng chính sách cho việc thực hiện ANLH ở một hoặc một số 

quốc gia. Nhiệm vụ tiếp theo của luận án là tổng kết để đưa ra cái nhìn 

toàn diện về ANLH trong pháp luật lao động ở ba giai đoạn là giao 

kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ. 

Thứ ba, về ANLH của Việt Nam: Đến nay, có hai công trình nghiên 

cứu một cách tương đối toàn diện về ANLH của Việt Nam nhưng mới 

dừng lại ở mức khuyến nghị chính sách ở thời điểm năm 2009. Nhiệm 

vụ tiếp theo của luận án là phân tích thực trạng ANLH của pháp luật 

lao động Việt Nam qua sự phát triển của các BLLĐ Việt Nam từ năm 

1994 đến nay. 
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1.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài 

1.2.1 Lý thuyết nghiên cứu  

Lý thuyết xung đột và đồng thuận xã hội: Lý thuyết này được vận 

dụng trong luận án để giải quyết sự mâu thuẫn giữa yêu cầu linh hoạt 

của NSDLĐ và nhu cầu an ninh công việc, thu nhập của NLĐ. Sự kết 

hợp hài hòa giữa hai lợi ích này là rất cần thiết nhằm hạn chế sự xung 

đột trong QHLĐ.  

- Lý thuyết QHLĐ vị chủng (Industial Relation Ethnocentric). Lý 

thuyết này chỉ ra rằng việc tiếp thu kinh nghiệm điều chỉnh của pháp 

luật lao động nước ngoài phải cân nhắc dựa trên cả tính khác biệt và 

tính tương thích trong QHLĐ của quốc gia được tham khảo với Việt 

Nam. 

- Lý thuyết phân khúc thị trường lao động: Lý thuyết này cho thấy, 

thị trường phân khúc là một tất yếu khách quan, xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân: giới tính, tuổi tác, trình độ, yêu cầu linh hoạt của thị 

trường lao động. Trong đó, NLĐ ở phân khúc thứ cấp  dễ bị rủi ro cả 

về an ninh công việc và an ninh thu nhập. Do vậy, pháp luật lao động 

cần có cơ chế để hạn chế phân khúc thị trường thứ cấp, đồng thời bảo 

vệ NLĐ trong phân khúc thứ cấp nhiều hơn.  

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu  

Với phạm vi nghiên cứu của đề tài, để đạt được mục tiêu nghiên 

cứu đặt ra, luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu sau: 

(1) Lý thuyết ANLH là gì?  

(2) Lý thuyết ANLH có mối quan hệ như thế nào với pháp luật 

lao động ở ba giai đoạn giao kết, thực hiện, chấm dứt QHLĐ?  

(3) Lý thuyết ANLH có áp dụng giống nhau ở mọi quốc gia 

không? 
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(4) Tiền đề cho việc vận dụng lý thuyết ANLH trong pháp luật 

lao động Việt Nam là gì? 

(5) Cần phải hoàn thiện các quy định về giao kết, thực hiện, chấm 

dứt QHLĐ như thế nào để lý thuyết ANLH phát huy hiệu quả tại Việt 

Nam? 

1.2.3. Giả thuyết nghiên cứu  

Một là, ANLH là sự kết hợp hài hoà, đồng bộ giữa sự linh hoạt của 

NSDLĐ và sự an ninh của NLĐ, là một lý thuyết tiến bộ, phù hợp để 

vận hành thị trường lao động trong điều kiện ngày nay. 

Hai là, việc vận dụng lý thuyết ANLH phụ thuộc vào điều kiện 

kinh tế, xã hội và truyền thống QHLĐ của mỗi quốc gia.  

Ba là, Việt Nam đã có đủ các tiền đề cơ bản để vận dụng lý thuyết 

ANLH. Hơn nữa, QHLĐ truyền thống ở Việt Nam cũng đang đối mặt 

với sự tác động của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa 

học công nghệ 4.0. Việc vận dụng lý thuyết ANLH là một hướng tiếp 

cận phù hợp để hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam. 

 

Chương 2. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT “AN NINH – 

LINH HOẠT” 

2.1 khái niệm “an ninh – linh hoạt” 

Thuật ngữ ANLH được dịch từ một từ ghép trong tiếng anh 

“flexicurity”, là sự kết hợp của hai từ “flexibility” và “security”. 

ANLH là một chính sách thị trường lao động được thực hiện ở các 

quốc gia thành viên EU vào khoảng năm 2006 và sau đó được nghiên 
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cứu thực hiện ở cả các quốc gia khác4. Tùy vào từng góc độ, thuật ngữ 

ANLH có thể được sử dụng như là chính sách thị trường lao động của 

một tổ chức, một quốc gia; một trạng thái thị trường lao động; hoặc 

chỉ là mục tiêu hướng đến của một thị trường lao động. Khi đề cập ở 

góc độ chính sách, các nghiên cứu chỉ ra các nguyên tắc, phương thức 

thực hiện tùy thuộc vào đặc thù của mỗi quốc gia, nhóm quốc gia. Khi 

đề cập ở góc độ trạng thái thị trường lao động, người ta đề cập đến 

mức độ đảm bảo và kết hợp giữa các yếu tố an ninh, các yếu tố linh 

hoạt để đánh giá mức độ ANLH. Khi đề cập ở góc độ mục tiêu, người 

ta chỉ ra những tiêu chí cần đạt được để có một thị trường lao động 

ANLH. 

2.2. Các thành tố của “an ninh – linh hoạt” 

Nội hàm của ANLH là sự kết hợp giữa các yếu tố “an ninh” và các 

yếu tố “linh hoạt” theo điều kiện cụ thể của từng quốc gia5, bao gồm:  

- Linh hoạt số (nummerical flexibility): thể hiện sự linh hoạt của 

NSDLĐ trong tuyển dụng và cho thôi việc, trong việc áp dụng loại 

HĐLĐ xác định thời hạn và các loại HĐLĐ không tiêu chuẩn khác. 

Điều này tạo ra sự linh hoạt của thị trường lao động, NLĐ dễ bị mất 

việc làm nhưng cũng dễ tìm kiếm việc làm thay thế tạm thời.  

- Linh hoạt về thời gian làm việc: là sự linh hoạt của NSDLĐ trong 

việc điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để đáp ứng nhu 

 
4 Martin Vranke (2011), “Labor Law and flexicurity: comparative perspectives”, 

https://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-

nzacl/publications/cljpjdcp-journals/volume-17,-2011/Vranken.pdf. P.53, truy cập 

ngày 12/8/2019. 
5 Per Kongshoj Madsen (2007), “Flexicurity: A New Perspective on Labour Markets 

and Welfare States in Europe”, Tilburg Law Review 14, no. 1 and 2, P.61,62. 

 

https://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/cljpjdcp-journals/volume-17,-2011/Vranken.pdf
https://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/about-nzacl/publications/cljpjdcp-journals/volume-17,-2011/Vranken.pdf
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cầu tăng giảm của công việc theo thị trường mà không làm tăng, giảm 

số lượng NLĐ.  

- Linh hoạt chức năng: là sự linh hoạt của NSDLĐ trong việc sắp 

xếp lại lao động như điều chuyển NLĐ sang các bộ phận khác nhau 

hoặc thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác nhau trong cùng vị trí 

làm việc đó để đảm bảo nhu cầu linh hoạt của việc sử dụng lao động. 

- Linh hoạt về tiền lương: là sự linh hoạt của NSDLĐ trong việc trả 

lương, thưởng và các chế độ khác cho NLĐ tuỳ thuộc vào năng suất 

lao động và hiệu quả kinh doanh của NSDLĐ.  

- An ninh công việc (job sercurity): là sự đảm bảo ổn định công 

việc của NLĐ khi đã được tuyển dụng, được thực hiện bởi pháp luật 

bảo vệ việc làm nghiêm ngặt (hạn chế áp dụng các loiạ HĐLĐ không 

tiêu chuẩn, hạn chế sa thải, cho thôi việc).  

- An ninh việc làm (employment sercurity): Mục tiêu của an ninh 

việc làm là đảm bảo việc làm chung cho xã hội thông qua chính sách 

thị trường lao động tích cực và chính sách đào tạo nghề. Khía cạnh an 

ninh việc làm của NLĐ không phải chỉ được đảm bảo bởi NSDLĐ mà 

bởi nhà nước và các đối tác xã hội khác bên ngoài doanh nghiệp.  

- An ninh thu nhập: là sự đảm bảo thu nhập cho NLĐ trong trường 

hợp rủi ro bị mất việc làm. Biện pháp này được thực hiện thông qua 

chính sách BHTN trên cơ sở đóng góp của cả NSDLĐ, NLĐ và sự hỗ 

trợ của nhà nước. 

- An ninh kết hợp: chủ yếu được xem xét trên khía cạnh bảo vệ 

NLĐ, nhằm giúp NLĐ vừa tham gia QHLĐ, vừa đảm bảo thực hiện 

công việc học tập hoặc công việc gia đình. An ninh kết hợp được đảm 

bảo thông qua sự linh hoạt về thời gian làm việc của NLĐ. 

2.3 Nội dung của “an ninh – linh hoạt” 
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2.3.1 Đảm bảo sắp xếp lao động an ninh và linh hoạt (Flexible and 

reliable contractual arrangement)6  

Đây là nội dung chính sách được thực hiện chủ yếu bằng công cụ 

pháp luật lao động để nhằm vừa tạo ra sự linh hoạt cho NSDLĐ, đồng 

thời đảm bảo được an ninh việc làm và quyền lợi tối thiểu cho NLĐ. 

Các chỉ số đo lường mức độ an ninh và linh hoạt của QHLĐ bao gồm: 

mức độ nghiêm ngặt của pháp luật về bảo vệ việc làm, mức độ linh 

hoạt trong việc sử dụng các loại HĐLĐ xác định thời hạn, sự linh hoạt 

trong việc áp dụng quy định về thời gian làm việc, và mức độ linh hoạt 

trong việc kết hợp công việc và gia đình7. 

2.3.2 Chiến lược đào tạo trọn đời (Comprehensive longlife learning 

strategies)8 

Đây là thành tố chính sách nhằm đảm bảo cho NLĐ luôn được 

trang bị, cập nhật về nghề, kỹ năng nghề để đáp ứng với sự linh hoạt 

của thị trường lao động9. Chính sách này liên quan đến các quy định 

pháp luật về giáo dục, đào tạo nghề.  

2.3.3 Chính sách thị trường lao động tích cực (Efective labour 

market policy)10  

Chính sách này chủ yếu được thực hiện bởi Nhà nước, bằng cách 

sử dụng tổng hợp các biện pháp tác động vào thị trường lao động nhằm 

tạo cơ hội việc làm cho cho NLĐ: (i) phát triển dịch vụ giới thiệu việc 

 
6 Maselli, Ilaria (2010), “Beyond Flexibility and Security: A composite indicator of 

flexicurity”, CEPS Working Document No. 329, p.2. 
7 Anna Rita Manca, Matteo Governatori and Massimiliano Mascherini (2010), 

“Towards a set of composite indicators on Flexicurity: the Indicator on Flexible and 

Reliable Contractual Arrangement”, JRC Publications Repository, EUR 24330 EN, 

P.6,7,8; Sonja Bekker (2018), tlđd (25), p.185. 
8 Maselli, Ilaria (2010), tlđd (40), p.2.  
9Monika Grabowska (2012), tlđd (23), p.101. 
10 Maselli, Ilaria (2010), tlđd (40), p.2. 

http://aei.pitt.edu/14581/
http://aei.pitt.edu/14581/
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làm; quản lý và giới thiệu việc làm cho người thất nghiệp; (ii) Bảo 

đảm việc làm cho các đối tượng lao động yếu thế; (iii) Hỗ trợ tạo việc 

làm mới11.  Pháp luật tham gia vào việc thực hiện thành tố chính sách 

này là chủ yếu là các quy định của pháp luật về việc làm. 

2.3.4 Hệ thống an sinh xã hội hiện đại (Morden insurance society 

system)12 

Nội dung chính sách này hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh thu 

nhập cho những NLĐ khi bị rủi ro về công việc. Chế độ an sinh xã hội 

quan trọng và khả thi để đảm bảo an toàn cho NLĐ trong thời gian này 

là chế độ BHTN. Các quy định của pháp luật tham gia vào việc thực 

hiện chính sách này quan trọng nhất là pháp luật về BHTN.  

2.4 Các nguyên tắc thực hiện “an ninh – linh hoạt” 

ANLH là một chính sách liên quan mật thiết đến các vấn đề hết sức 

quan trọng của một quốc gia: sự phát triển kinh tế và vấn đề việc làm, 

thu nhập của người dân. Do vậy, khi thực hiện chính sách này cần phải 

quán triệt một số nguyên tắc nhất định để đạt được tốt nhất các mục 

tiêu đó. Trên cơ sở các nghiên cứu về ANLH cho thấy, việc thực hiện 

chính sách ANLH cần phải quán triệt các nguyên tắc sau: (i) Hai thành 

tố của chính sách là “an ninh” và “linh hoạt” phải được thực hiện đồng 

thời; (ii) Tôn trọng tính đa dạng của sự kết hợp giữa “an ninh” và “linh 

hoạt”; (iii) Đảm bảo sự điều chỉnh kịp thời trạng thái “an ninh – linh 

hoạt” hoạt trong thực thi chính sách; (iv) Khi thực hiện chính sách “an 

ninh – linh hoạt” cần chú trọng đến các nhóm yếu thế trong thị trường 

lao động; và (v) ANLH cần hướng tới việc thúc đẩy một thị trường lao 

 
11 John P. Martin (2000), “What works among active labour market policies: evidence 

from OECD countries’ experiences”, OECD Economic Studies No. 30, 2000/I; 

Monika Grabowska (2012), tlđd (23), p.101. 
12 Maselli, Ilaria (2010), tlđd (40), p.3. 
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động cởi mở, toàn diện, liên quan đến cả những NLĐ trong khu vực 

chính thức và phi chính thức. 

2.5 Các phương thức thực hiện “an ninh – linh hoạt” 

- Phương thức 1: đảm bảo quyền lợi của NLĐ làm các công việc 

không tiêu chuẩn (dealing with flexibility at the margin)13. Mục tiêu 

của phương thức này là đảm bảo ANLH được thực hiện đồng đều hơn 

trên toàn bộ lực lượng lao động. Phương thức này đưa ra các giải pháp 

cụ thể sau: (i) hướng tới việc đưa các QHLĐ phi chính thức vào điều 

chỉnh trong luật lao động để NLĐ được hưởng các quyền lợi pháp luật 

lao động dành cho họ; (ii) thực hiện các giải pháp để dần dần đưa NLĐ 

làm các công việc không tiêu chuẩn trở vào làm việc trong các công 

việc tiêu chuẩn; (iii) sửa đổi các quy định pháp luật về BHXH theo 

hướng mở rộng cơ hội cho những NLĐ làm công việc phi chính thức 

được tham gia tích lũy các quyền lợi về BHXH14. 

Phương thức thứ 2: Đảm bảo sự chuyển đổi công việc một cách an 

toàn (securing transitions from job to job). Phương thức này nhấn 

mạnh vào các tiền đề cho việc chuyển đổi công việc an toàn và hiệu 

quả. Các giải pháp được đưa ra trong phương thức này chú trọng vào 

hệ thống đào tạo nghề, đào tạo lại và dịch vụ việc làm hiệu quả15. 

- Phương thức thứ 3: Thực hiện công tác đào tạo và giải quyết việc 

làm cho tất cả mọi NLĐ (Access to learning and good transitions for 

all). Tính chọn lọc của thị trường lao động sẽ dẫn đến hệ quả là những 

NLĐ yếu thế có nguy cơ trở thành người thất nghiệp dài hạn hoặc, bị 

 
13 EU (2007), tlđd (49), p.23. 
14 Bekker, Sonja and Wilthagen, Ton (2008), “Europe's Pathways to Flexicurity: 

Lessons Presented from and to the Netherlands”, Review of European Economic 

Policy, Vol. 43, No. 2, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1133873, P.6 
15 Bekker, Sonja and Wilthagen, Ton (2008), tlđd (51), p.6,7. 

https://ssrn.com/abstract=1133873
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loại trừ ra khỏi thị trường lao động. Do vậy, mục tiêu của phương thức 

này là đảm bảo giải quyết việc làm cho nhóm NLĐ yếu thế. Giải pháp 

trước mắt của phương thức thứ ba là cần có sự hỗ trợ từ các đối tác xã 

hội và nhà nước nhằm giải quyết vấn đề an sinh xã hội và di chuyển 

công việc ở mức độ cao. Tuy nhiên giải pháp chính và lâu dài của 

phương thức này là học tập suốt đời, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào 

việc cải thiện hệ thống giáo dục ban đầu.  

- Phương thức thứ 4: Thực hiện an sinh xã hội toàn diện và hỗ trợ 

chuyển đổi sang công việc thường xuyên (Comprehensive social 

security supporting transitions to regular work)16. Trọng tâm của 

phương thức này là giải quyết vấn đề thất nghiệp dài hạn và nền kinh 

tế “phi chính thức” ở các quốc gia mới chuyển đổi sang nền kinh tế thị 

trường. Phương thức này bắt đầu từ nhu cầu cấp thiết là tăng cơ hội 

việc làm của những người đang hưởng trợ cấp an sinh xã hội hoặc làm 

việc trong khu vực phi chính thức17.  

Bốn phương thức thực hiện chính sách ANLH nói trên có 

những ưu tiên khác nhau đối với các yếu tố an ninh hoặc linh hoạt. 

Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, xã hội của mình, mỗi quốc gia có thể 

lựa chọn một hoặc nhiều phương thức thực hiện cho phù hợp. Với sự 

gia tăng của các công việc không tiêu chuẩn và xu hướng phi chính 

thức hóa QHLĐ, phương thức thứ nhất và thứ hai cần được thực hiện 

ở tất cả các quốc gia. Phương thức thứ ba và thứ tư được thực hiện ở 

các quốc gia nghèo hơn ở EU có những điểm tương đồng với các nước 

đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.  

2.6 Các mô hình “an ninh – linh hoạt”  

 
16 EU (2007), tlđd (49), p.30. 
17 Bekker, Sonja and Wilthagen, Ton (2008), tlđd (60), p.7,8. 
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2.6.1 Mô hình “an ninh – linh hoạt” bên ngoài  

Mô hình này là sự kết hợp giữa yếu tố linh hoạt bên ngoài và an 

ninh bên ngoài18:  linh hoạt bên ngoài giúp NSDLĐ dễ dàng tăng giảm 

lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh 

tranh và phát triển kinh tế nhưng lại dẫn đến hệ quả NLĐ dễ dàng bị 

mất việc làm. Yếu tố an ninh bên ngoài chính là bộ đệm đảm bảo an 

ninh thu nhập cho NLĐ trong thời gian thất nghiệp và có cơ hội học 

tập để tìm việc làm mới. Sự kết hợp giữa yếu tố linh hoạt bên ngoài và 

an ninh bên ngoài là mô hình ANLH đặc trưng của Đan Mạch.  

2.6.2 Mô hình “an ninh -linh hoạt” bên trong  

Mô hình này là sự kết hợp giữa yếu tố yếu tố an ninh và linh hoạt 

bên trong nội bộ doanh nghiệp nhằm giải quyết bài toán đảm bảo đồng 

thời sự linh hoạt của NSDLĐ và an ninh việc làm cho NLĐ. Tính linh 

hoạt nội bộ thể hiện khả năng một NLĐ di chuyển giữa các công việc 

khác nhau trong nội bộ công ty bằng giải pháp đào tạo, đào tạo tại chỗ; 

bằng  việc sắp xếp, điều chỉnh thời gian làm việc và tiền lương của 

NLĐ cho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Chính nhờ sự linh 

hoạt trong việc sử dụng lao động như vậy đã đem lại an ninh việc làm, 

thu nhập cho NLĐ, hạn chế khả năng NLĐ bị mất việc làm19.  

2.6.3 Một số nhận xét  

Thứ nhất, mô hình ANLH bên ngoài là rất lý tưởng nhưng đòi hỏi 

quốc gia phải có chế độ phúc lợi tốt.  

 
18 Bredgaard, Thomas, and Flemming Larsen (2010), “External and Internal 

Flexicurity: Comparing Denmark and Japan”, Comparative Labor Law & Policy 

Journal, vol. 31, no. 4, p745-772. HeinOnline, 

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cllpj31&i=755, truy cập ngày 

15/9/2019. p.750, 751. 
19 Takashi Araki (2007), “A Comparativeanalysis of  Security, Flexibility, and 

decentralized Industrial Relations in Japan”, 27 CoMP. LAB. L. & POL'Y J, p. 443.  

https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/cllpj31&i=755
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Thứ hai, hình thức ANLH bên trong đảm bảo an ninh công việc lâu 

dài cho cho NLĐ, nhưng nếu không chú ý đến ANLH bên ngoài sẽ 

dẫn đến hậu quả khôn lường khi có sự tác động lớn của thị trường ảnh 

hưởng đến sự tồn vong của doanh nghiệp.  

Thứ ba, chính sách thị trường lao động tích cực luôn là yếu tố quan 

trọng để đảm bảo sự an toàn của thị trường lao động.  

Thứ tư, truyền thống QHLĐ cũng là một yếu tố quan trọng chi phối 

sự thành công của chính sách.  

 

Chương 3. “AN NINH – LINH HOẠT” TRONG PHÁP LUẬT 

LAO ĐỘNG VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA 

3.1 “An ninh – linh hoạt” trong pháp luật lao động  

3.1.1“An ninh – linh hoạt” trong giai đoạn xác lập quan hệ lao động  

Trong giai đoạn này, lý thuyết ANLH đặt ra yêu cầu phải đảm bảo 

sự linh hoạt của NSDLĐ trong việc sử dụng các hình thức lao động 

phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh và sự biến động của thị 

trường; đồng thời đảm bảo cho NLĐ có nhiều cơ hội việc làm và có 

được các đảm bảo thiết yếu khi tham gia vào các quan hệ việc làm này. 

Ở giai đoạn giao kết HĐLĐ, yếu tố ANLH thể hiện chủ yếu ở quy định 

về hình thức, nội dung, loại HĐLĐ và quy định về thử việc20. 

3.1.2 “An ninh – linh hoạt” trong giai đoạn thực hiện quan hệ lao 

động  

Các quy định của pháp luật lao động trong giai đoạn thực hiện 

QHLĐ thuộc phạm trù ANLH bên trong. Sự linh hoạt trong việc sắp 

 
20 Arvo Kuddo (2009), “Labor Laws in Eastern European and Central Asian 

Countries: Minimum Norms and Practices”, The World Bank Human Development 

Network Social Protection & Labor Team. 
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xếp thời gian làm việc và trả lương sẽ đảm bảo cho NSDLĐ linh hoạt 

đối phó với những biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và 

đồng thời đảm bảo an ninh công việc cho NLĐ. ANLH trong giai đoạn 

thực hiện QHLĐ thể hiện chủ yếu ở hai nhóm quy định: thời giờ làm 

việc, thời giờ nghỉ ngơi và tiền lương. 

3.1.3 “An ninh – linh hoạt” trong giai đoạn chấm dứt quan hệ lao 

động  

Quy định về chấm dứt QHLĐ ảnh hưởng đến sự linh hoạt của 

NSDLĐ chủ yếu được đề cập đến là quy định về quyền chủ động chấm 

dứt HĐLĐ của NSDLĐ. Quy định về quyền đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ của NSDLĐ càng nghiêm ngặt sẽ ảnh hưởng đến chi phí chấm 

dứt HĐLĐ và sự linh hoạt của NSDLĐ trong việc tăng giảm lao 

động21. Bên cạnh đó, chính sách BHTN có vai trò rất quan trọng trong 

việc đảm bảo an ninh bên ngoài. Quy định về điều kiện hưởng, thời 

gian hưởng và mức trợ cấp thất nghiệp có tác động đáng kể đến ý thức 

của NLĐ đối với vấn đề việc làm. Chính sách BHTN tốt sẽ đảm bảo 

được cả yếu tố an ninh bên ngoài và linh hoạt bên ngoài.  

3.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia 

Trong phần này, NCS lựa chọn ba quốc gia có những đặc trưng đại 

diện khác nhau để làm mẫu nghiên cứu bao gồm Đan Mạch, Nhật Bản 

và Estonia. Sau khi xem xét khái quát mô hình ANLH của từng quốc 

gia, luận án đi vào phân tích yếu tố ANLH trong pháp luật lao động 

thực định của từng quốc gia và đưa ra được một số nhận xét như sau: 

(i) Giai đoạn xác lập QHLĐ  

- Về hình thức, nội dung HĐLĐ, cả ba quốc gia được nghiên cứu 

đều có cách quy định đáng để tham khảo. Pháp luật các quốc gia này 

 
21 Arvo Kuddo, (2009), tlđd (20), p.58-67. 
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không đặt nặng về hình thức của HĐLĐ, nhưng lại yêu cầu NSDLĐ 

phải thông báo bằng văn bản các nội dung cơ bản của HĐLĐ cho NLĐ 

chậm nhất là sau một thời gian làm việc nhất định. Quy định minh thị 

này giúp NLĐ có cơ sở để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường 

hợp NSDLĐ không thực hiện đúng hợp đồng, là cơ sở đảm bảo an 

ninh cho NLĐ trong quá trình thực hiện và chấm dứt QHLĐ. 

- Về loại HĐLĐ, các quốc gia đều có quy định hạn chế nhất định 

đối với việc áp dụng loại HĐLĐ xác định thời hạn. Đan Mạch vẫn là 

quốc gia linh hoạt nhất, pháp luật không giới hạn thời hạn của loại hợp 

đồng này nhưng yêu cầu NSDLĐ phải có lý do mới được gia hạn. 

Estonia và Nhật Bản đều có quy định rất chặt chẽ việc áp dụng loại 

HĐLĐ xác định thời hạn bằng cách giới hạn thời hạn và số lần ký và 

đặc biệt là điều kiện chấm dứt trước thời hạn. Nhật Bản không cho 

phép NSDLĐ đơn phương chấm dứt loại HĐLĐ xác định thời hạn trừ 

trường hợp có lý do bất khả kháng. Estonia yêu cầu NSDLĐ đền tiền 

lương trong thời gian còn lại của hợp đồng trong trường hợp NSDLĐ 

đơn phương chấm dứt trước thời hạn vì lý do kinh tế. 

- Về thử việc, các quốc gia đều có quy định hoặc thừa nhận trong 

án lệ về thời gian thử việc tương đối dài so với Việt Nam. Đan Mạch 

và Nhật Bản quy định thời gian thử việc tối đa 03 tháng; Estonia không 

có quy định riêng về thử việc nhưng mặc nhiên thừa nhận thời gian 

thử việc tối đa là 04 tháng ngay trong thời hạn của HĐLĐ. 

(ii) Giai đoạn thực hiện QHLĐ  

Trong giai đoạn thực hiện QHLĐ, pháp luật các nước đều đưa ra 

các giới hạn tối đa về thời giờ làm việc, thời giờ làm thêm và các loại 

thời giờ nghỉ ngơi tối thiểu; về mức lương tối thiểu; trả lương khi làm 

việc ban đêm, làm thêm giờ. Riêng Estonia có quy định cho phép 
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NSDLĐ được giảm lương trong trường hợp không đảm bảo được công 

việc cho NLĐ vì lý do khách quan. Việc quy định các giới hạn này 

cao hay thấp là còn tuỳ thuộc vào cung cầu lao động và điều kiện kinh 

tế từng quốc gia nên tiêu chí này không thể so sánh một cách cảm tính. 

Trong phạm vi này, sự linh hoạt của QHLĐ tuỳ thuộc vào tương quan 

QHLĐ, đặc biệt là vai trò của Đại diện tập thể lao động trong thương 

lượng tập thể. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ định lượng thì Đan Mạch vẫn 

là quốc gia linh hoạt nhất trong quy định về thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi và tiền lương.  

(iii) Giai đoạn chấm dứt QHLĐ  

Đan Mạch vẫn là quốc gia linh hoạt nhất trong việc chấm dứt 

HĐLĐ so với hai quốc gia còn lại. Mặc dù vậy, pháp luật về quyền 

đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn của cả ba quốc gia có 

những điểm chung đáng chú ý sau: 

- Pháp luật quy định rất chặt chẽ về thủ tục cho nhiều NLĐ thôi 

việc so với trường hợp cho thôi việc cá nhân. Trong khi Nhật Bản quy 

định thủ tục này dựa trên nguyên nhân dẫn đến dôi dư lao động thì 

Đan Mạch và Estonia lại dựa vào số lượng NLĐ bị cho thôi việc so 

với tổng số NLĐ đang sử dụng. Thủ tục cho thôi việc ở Đan Mạch và 

Estonia hướng đến trách nhiệm của NSDLĐ và cả nhà nước trong việc 

tìm kiếm việc làm cho NLĐ dôi dư để hạn chế thất nghiệp.  

- Đan Mạch và Estonia quy định thời gian báo trước dựa vào thâm 

niên làm việc của NLĐ và thời gian báo trước tương đối dài. Trong 

khi đó, Nhật Bản thì quy định chung cho tất cả các trường hợp là 30 

ngày. Tuy nhiên, cả ba quốc gia đều cho phép NSDLĐ có thể trả lương 

thay cho thời gian báo trước. 
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- Trong ba quốc gia thì Đan Mạch và Estonia không quy định nghĩa 

vụ phải nhận NLĐ trở lại làm việc khi đơn phương trái pháp luật. 

Trong trường hợp này, NSDLĐ chỉ phải bồi thường cho NLĐ một 

khoản tiền nhất định. Estonia là quốc gia linh hoạt nhất ở góc độ này, 

NLĐ chỉ có quyền khiếu nại về việc chấm dứt HĐLĐ trong thời hạn 

30 ngày và mức bồi thường tối đa là 03 hoặc 06 tháng lương trong 

trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại. Đan Mạch lại có tính đến 

vấn đề an ninh công việc cho NLĐ bằng cách phân hóa mức bồi 

thường theo độ tuổi và thâm niên làm việc. Điểm đáng chú ý là mặc 

dù Nhật bản có mô hình ANLH bên trong nhưng cũng tương đối linh 

hoạt trong tình huống này, NSDLĐ chỉ phải bồi thường tiền lương 

trong những ngày NLĐ bị mất thu nhập. 

- Cả ba quốc gia đều có quy định hạn chế quyền đơn phương chấm 

dứt HĐLĐ đối với NLĐ yếu thế và NLĐ là Đại diện của tập thể lao 

động. Trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt trái pháp luật đối 

với những đối tượng này thì mức bồi thường cao hơn, thậm chí gấp 

đôi so với các trường hợp thông thường. 

- Về BHTN, Đan Mạch là quốc gia có mức trợ cấp cao nhất và thời 

gian hưởng trợ cấp dài nhất, tuy nhiên pháp luật cũng quy định chặt 

chẽ điều kiện duy trì hưởng trợ cấp nhằm khuyến khích NLĐ sớm trở 

lại làm việc. Mức đóng BHTN của Nhật Bản là thấp nhất và NSDLĐ 

có trách nhiệm đóng cao hơn22. Nhật Bản là quốc gia duy nhất có phân 

hóa thời gian hưởng trợ cấp và mức trợ cấp dựa vào nguyên nhân dẫn 

đến thất nghiệp, tuổi thất nghiệp, thời gian đóng và mức lương đóng. 

Việc phân hóa này có tác động tích cực đến tình trạng thất nghiệp và 

thất nghiệp dài hạn đáng nên học hỏi. Estonia là quốc gia quy định 

 
22 NLĐ đóng 0,5%; NSDLĐ đóng 0,8%. 
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mức đóng BHTN cao nhất nhưng điều kiện hưởng chặt chẽ nhất và 

mức hưởng thấp nhất. Các trường hợp thất nghiệp do lỗi của NLĐ 

hoặc do NLĐ chủ động thất nghiệp đều không được trợ cấp. Mức đóng 

BHTN ở Estonia của NLĐ cao gấp đôi so với NSDLĐ23 và NLĐ chỉ 

được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp thất nghiệp thụ động.  

  

Chương 4. THỰC TRẠNG ANLH TRONG PHÁP LUẬT LAO 

ĐỘNG VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 

4.1 Thực trạng “an ninh – linh hoạt” trong pháp luật lao động 

việt nam  

Trong phần này, luận án phân tích, so sánh, đánh giá tính ANLH 

trong cả ba BLLĐ 1994, 2012, 2019. Mặc dù có sự thay đổi trong cách 

kết hợp giữa tính an ninh và linh hoạt nhưng nhìn chung tính linh hoạt 

trong pháp luật lao động ngày càng được nới lỏng. Khi phân tích dưới 

góc độ ANLH thì pháp luật lao động hiện hành vẫn còn một số quy 

định chưa đảm bảo được sự linh hoạt cho NSDLĐ hoặc chưa đảm bảo 

được sự an ninh cho NLĐ. Cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, giai đoạn xác lập QHLĐ có một số hạn chế sau:  

- Đối với hình thức HĐLĐ bằng lời nói, pháp luật không yêu cầu 

NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho NLĐ về các nội dung cơ 

bản của HĐLĐ là chưa đảm bảo được an ninh cho NLĐ.  

- Về loại HĐLĐ, pháp luật không cho phép gia hạn thời hạn của 

HĐLĐ xác định thời hạn và chỉ được ký liên tiếp tối đa hai lần loại 

hợp đồng này là chưa đảm bảo được sự linh hoạt của NSDLĐ.  

- Về thử việc, quy định các bên có quyền đơn phương chấm dứt 

quan hệ thử việc mà không cần lý do, không cần báo trước vừa chưa 

 
23 NLĐ đóng 1,6%; NSDLĐ đóng 0,8%. 
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đảm bảo được khía cạnh an ninh công việc của NLĐ và khía cạnh linh 

hoạt của NSDLĐ. 

Thứ hai, giai đoạn thực hiện QHLĐ còn một số hạn chế sau:  

- Mức lương tối thiểu chưa đảm bảo mức sống tổi thiểu ảnh hưởng 

đến an ninh thu nhập của một bộ phận lớn NLĐ.  

- Quy định về trả lương ngừng việc hiện cũng có điểm chưa hợp lý 

nhìn ở góc độ ANLH.  

Thứ ba, giai đoạn chấm dứt HĐLĐ có một số hạn chế sau: 

- Về kỹ thuật lập pháp, các trường hợp NSDLĐ được quyền đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ chưa được quy định tập trung, 

thống nhất dẫn đến có sự khập khiễng, chưa hợp lý trong các quy định 

về thủ tục và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ.  

- Căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng của NSDLĐ quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 36 BLLĐ chưa thực sự rõ ràng, gây khó khăn 

trong thực tiễn áp dụng.  

- Pháp luật cho phép NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với 

NLĐ khi đủ tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ thời gian đóng BHXH là chưa 

đảm bảo được an ninh công việc của NLĐ.  

- Thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ còn cứng nhắc và chưa thật 

sự nhắm đến mục đích đảm bảo an ninh việc làm cho NLĐ; Thủ tục 

báo cáo cơ quan nhà nước khi chấm dứt HĐLĐ chưa được cân nhắc 

trên góc độ ANLH. 

- Quy định về trợ cấp khi nghỉ việc chưa hướng đến mục tiêu an 

ninh thu nhập cho NLĐ. 

- Quy định về bồi thường thiệt hại do đơn phương trái pháp luật 

chưa đảm bảo cả sự linh hoạt của NSDLĐ và an ninh của NLĐ. 
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- Quy định mọi trường hợp đơn phương trái pháp luật người sử 

dụng đều phải nhận NLĐ trở lại làm việc là không hợp lý và chưa đảm 

bảo được sự linh hoạt của NSDLĐ. 

- Quy định về trợ cấp thất nghiệp còn mang tính cào bằng, chưa có 

sự phân hóa theo lý do thất nghiệp. 

4.2 Hướng hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam theo lý thuyết 

“an ninh – linh hoạt” 

Qua nghiên cứu thực trạng ANLH trong pháp luật lao động Việt 

Nam có thể đưa ra kết luận rằng: đến thời điểm hiện nay, pháp luật lao 

động đã thể hiện được sự kết hợp giữa vấn đề an ninh của NLĐ và vấn 

đề linh hoạt của NSDLĐ trong cả ba giai đoạn giao kết, thực hiện, 

chấm dứt QHLĐ. Các tiền đề kinh tế - xã hội cho việc thực hiện chính 

sách ANLH đã được cải thiện ở tất cả các lĩnh vực: đào tạo nghề, dịch 

vụ việc làm và BHTN. Mặc dù vậy, các quy định của BLLĐ về an 

ninh, linh hoạt vẫn còn một số điểm bất cập nhất định. Có những quy 

định chưa đảm bảo được sự linh hoạt của NSDLĐ và cũng có những 

quy định chưa đảm bảo được sự an ninh của NLĐ. Trên cơ sở đánh 

giá một cách toàn diện thực trạng ANLH của pháp luật lao động Việt 

Nam; dựa trên những tiền đề kinh tế - xã hội để thực hiện lý thuyết 

này và kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ba quốc 

gia được nghiên cứu để đưa ra các đề xuất hoàn thiện pháp luật lao 

động Việt Nam như sau: 

❖ Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm đảm bảo “an ninh – linh 

hoạt” trong giai đoạn xác lập quan hệ lao động 

Thứ nhất, bổ sung nghĩa vụ thông báo về các nội dung chủ yếu 

của HĐLĐ trong trường hợp giao kết bằng hình thức lời nói. Cụ thể, 

cần bổ sung thêm một đoạn vào khoản 2 Điều 14 BLLĐ 2019 như sau: 
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“Trường hợp giao kết bằng lời nói thì NSDLĐ phải gửi cho NLĐ một 

văn bản thông báo về các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 21 BLLĐ 

chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày NLĐ bắt đầu làm việc”. 

Thứ hai, sửa đổi quy định về chuyển hóa loại HĐLĐ theo hướng 

đảm bảo hơn sự linh hoạt cho NSDLĐ và an ninh hơn cho NLĐ. Cụ 

thể, sửa đổi, bổ sung quy định về loại HĐLĐ tại khoản 2 Điều 20 

BLLĐ 2019 thành khoản 2, 3, 4, 5 như sau:  

“2. Khi HĐLĐ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà 

NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ 

hết hạn, hai bên phải ký HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký HĐLĐ 

mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo 

HĐLĐ đã giao kết. 

3. Trường hợp các bên ký liên tiếp nhiều lần loại HĐLĐ xác định 

thời hạn mà tổng thời hạn của các hợp đồng trên 06 năm thì HĐLĐ 

đã giao kết sẽ chuyển thành loại HĐLĐ không xác định thời hạn kể từ 

sau khi đủ 06 năm.  

4. Trường hợp các bên ký liên tiếp nhiều lần loại HĐLĐ xác định 

thời hạn mà tổng thời hạn của các hợp đồng đủ 06 năm, khi hết hạn 

HĐLĐ sau cùng mà NLĐ có nhu cầu ký tiếp thì NSDLĐ phải ký tiếp 

loại HĐLĐ không xác định thời hạn trừ trường hợp có các căn cứ 

chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 36 BLLĐ.  

5. Khoảng cách giữa hai lần giao kết HĐLĐ xác định thời hạn 

không quá 02 tháng thì được coi là giao kết liên tiếp quy định tại khoản 

3,4 Điều này.” 
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❖ Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm đảm bảo “an ninh – linh 

hoạt” trong giai đoạn thực hiện quan hệ lao động  

Thứ nhất, cần sớm ban hành các tiêu chí để xác định mức lương tối 

thiểu nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu.  

Thứ hai, sửa đổi quy định về trả lương ngừng việc để giảm gánh 

nặng không hợp lý cho NSDLĐ và đảm bảo an ninh công việc cho 

NLĐ. 

Thứ ba, bổ sung nghĩa vụ báo trước khi chấm dứt hợp đồng thử 

việc để đảm bảo ANLH. 

❖ Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm đảm bảo “an ninh – linh 

hoạt” trong giai đoạn chấm dứt quan hệ lao động 

Để đảm bảo ANLH trong giai đoạn chấm dứt QHLĐ và tránh sự 

khập khiễng trong các quy định của pháp luật về vấn đề này, cần quy 

định tập trung tất cả các trường hợp NSDLĐ được quyền chấm dứt 

HĐLĐ với NLĐ xuất phát từ ý chí đơn phương của NSDLĐ; đồng 

thời sửa đổi, bổ sung các quy định về căn cứ, thủ tục và hậu quả pháp 

lý của việc chấm dứt HĐLĐ như sau: 

(i) Về căn cứ đơn phương chấm dứt HĐLĐ lao động của NSDLĐ: 

Gộp các căn cứ chấm dứt HĐLĐ quy định tại khoản 1 Điều 36; khoản 

1, 2 Điều 42, khoản 1 Điều 43 và Điều 125 thành một điều luật là 

“Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ”, đồng thời sửa đổi, 

bổ sung các căn cứ chưa hợp lý, chưa rõ ràng trong các quy định nêu 

trên. Cụ thể nhập Điều 36, khoản 1, 2 Điều 42, khoản 1 Điều 43 và 

Điều 125 BLLĐ 2019 thành một điều luật về quyền đơn phương chấm 

dứt HĐLĐ của NSDLĐ (sau đây gọi là Điều 36 mới) như sau: 

“Điều 36. Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ  
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NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi có một trong 

các lý do sau đây: 

1. NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ 

được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc 

trong quy chế của NSDLĐ. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công 

việc do NSDLĐ ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại 

diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở. 

2. NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với 

người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 

06 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn 

có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn HĐLĐ 

đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 

12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của NLĐ 

bình phục thì NSDLĐ xem xét để tiếp tục giao kết HĐLĐ với NLĐ. 

3. Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di 

dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; hoặc do khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; hoặc 

thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh 

tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế mà NSDLĐ đã khắc phục bằng cách 

sắp xếp việc làm khác (nếu có), hoặc thỏa thuận giảm giờ làm việc, 

hoặc trả lương ngừng việc 01 tháng mà vẫn không sắp xếp được việc 

làm cho NLĐ. 

4. NLĐ không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại 

Điều 31 của Bộ luật này. 

5. NLĐ cung cấp không trung thực thông tin theo quy định tại 

khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết HĐLĐ làm ảnh hưởng 

đến việc tuyển dụng NLĐ. 
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6. NSDLĐ phải tổ chức lại lao động dẫn đến dôi dư lao động do 

thay đổi cơ cấu tổ chức; thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết 

bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của 

NSDLĐ; hoặc thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. 

7. NSDLĐ phải tổ chức lại lao động dẫn đến dôi dư lao động do 

việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 

sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 

8. NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương 

tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc; 

9. NLĐ có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của NSDLĐ, có hành vi gây thiệt hại 

nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài 

sản, lợi ích của NSDLĐ hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được 

quy định trong nội quy lao động; 

10. NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách 

chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường 

hợp NLĐ lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa 

kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này; 

11. NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày 

hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên 

tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng. 

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa 

hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội 

quy lao động.. 
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(ii) Về thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ, sửa 

đổi theo hướng quy định hai thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ khác 

nhau đối với trường hợp bình thường và trường hợp cho nhiều NLĐ 

thôi việc. 

❖ Thủ tục bình thường  

- Bổ sung thủ tục sắp xếp công việc mới (nếu có) để đảm bảo an 

ninh công việc cho NLĐ. Cụ thể: “NSDLĐ phải ưu tiên sắp công việc 

mới cho NLĐ (nếu có công việc mới phù hợp với sức khỏe, chuyên 

môn của NLĐ) trong các trường hợp chấm dứt tại khoản 1, 2, 3, 6, 7 

Điều 36 mới. Trường hợp không thể sắp xếp công việc mới hoặc NLĐ 

không đồng ý với việc sắp xếp này thì chấm dứt HĐLĐ”. 

- Về thủ báo trước, sửa đổi theo hướng phân hóa thời gian báo trước 

theo thâm niên làm việc của NLĐ và cho phép NSDLĐ được trả tiền 

thay cho thời gian không báo trước. Cụ thể như sau:  

“Trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ theo 

Điều 36 mới thì phải báo trước cho NLĐ như sau: ít nhất 15 ngày đối 

với NLĐ đã làm việc từ sáu tháng trở xuống; ít nhất 30 ngày đối với 

NLĐ làm việc từ trên 06 tháng đến 03 năm; ít nhất 45 ngày đối với 

NLĐ đã làm việc từ trên 03 năm đến 06 năm; ít nhất 60 ngày đối với 

NLĐ đã làm việc từ trên 06 năm đến 09 năm; ít nhất 90 ngày đối với 

NLĐ làm việc từ trên 09 năm trở lên. 

Trường hợp chấm dứt theo khoản 4 Điều 36 mới (tức là trường hợp 

không phải báo trước theo quy định tại khoản 3 Điều 36 hiện hành), 

khoản 8, 9, 10, 11 Điều 36 mới (tức là các trường hợp NLĐ vi phạm 

đến mức sa thải theo BLLĐ hiện hành) thì NSDLĐ không phải báo 

trước.  
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Trường hợp NSDLĐ không báo trước hoặc không báo trước đủ 

thời gian tối thiểu luật định thì phải trả lương thay cho thời gian không 

báo trước.” 

❖ Thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ với nhiều NLĐ  

Thứ nhất, bổ sung quy định về tiêu chí xác định thế nào là “cho 

nhiều NLĐ thôi việc”, cụ thể: “Cho nhiều NLĐ thôi việc là trường 

hợp trong vòng 30 ngày theo lịch, NSDLĐ cho NLĐ nghỉ việc với số 

lượng từ 05 NLĐ trở lên đối với doanh nghiệp sử dụng đến 19 NLĐ; 

10 NLĐ trở lên đối với nơi có sử dụng từ 20 đến 99 NLĐ; 10% số NLĐ 

đối với doanh nghiệp có sử dụng từ 100 đến 299 NLĐ; 30 NLĐ đối 

với nơi có sử dụng từ 300 NLĐ trở lên”.  

Thứ hai, về thủ tục, khi cho nhiều NLĐ thôi việc, NSDLĐ phải 

thực hiện các bước sau:  

- Xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 

BLLĐ 2019 và gửi cho Ban lãnh đạo tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở 

để tham khảo ý kiến.  

- Thông báo cho NLĐ, Cơ quan quản lý nhà nước về lao động và 

Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương trước khi thực hiện ít nhất 30 

ngày. 

(iii) Về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm: Sửa đổi theo hướng 

đảm bảo an ninh thu nhập cho NLĐ khi nghỉ việc, cụ thể, sửa Điều 46, 

47 BLLĐ 2019 như sau: 

“Điều 46. Trợ cấp thôi việc 

Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 6, 7, 9 

Điều 34, khoản 2 Điều 35; và các khoản 1,2,3,5 Điều 36 (mới) của Bộ 

luật này thì NSDLĐ phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc 

thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên với mức là ½ tháng 
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lương nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp 

NLĐ nghỉ việc trong các trường hợp trên nhưng đủ điều kiện hưởng 

chế độ hưu trí hàng tháng thì không được trợ cấp. Thời gian NLĐ làm 

việc cho NSDLĐ mà không tham gia BHTN thì cứ mỗi năm làm việc 

được trợ cấp thêm ½ tháng lương. 

Điều 47. Trợ cấp mất việc làm  

Khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại khoản 6,7 Điều 36 (mới) 

của Bộ luật này thì NSDLĐ phải trả trợ cấp mất việc làm với mức thấp 

nhất là 02 tháng lương đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; hoặc 

tiền lương cho thời gian còn lại của HĐLĐ xác định thời hạn nhưng 

ít nhất là bằng 01 tháng lương tối thiểu vùng. Thời gian NLĐ làm việc 

cho NSDLĐ mà không tham gia BHTN thì mỗi năm làm việc được trợ 

cấp thêm ½ tháng lương”. 

(iv) Về hậu quả pháp lý của NSDLĐ khi đơn phương trái pháp luật, 

sửa đổi các quy định về hậu quả của việc chấm dứt HĐLĐ trái pháp 

luật của NSDLĐ theo hướng sau: (i) phân biệt hậu quả pháp lý của 

việc vi phạm căn cứ chấm dứt và thủ tục chấm dứt; (ii) cân nhắc lại 

các trường hợp NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc và cho phép 

NSDLĐ được bồi thường thay cho nghĩa vụ này; (iii) phân hóa mức 

bồi thường dựa vào mức độ vi phạm, mức độ thiệt hại thực tế và yêu 

cầu đảm bảo an ninh thu nhập của NLĐ. Cụ thể như sau: 

- Trường hợp vi phạm lý do chấm dứt: NSDLĐ phải bồi thường 

cho NLĐ 02 tháng lương; (ii) phần chênh lệch tiền lương so với khoản 

trợ cấp thất nghiệp hoặc mức lương NLĐ đi làm việc ở nơi khác trong 

những ngày NLĐ không được làm việc. Nếu NLĐ có yêu cầu, NSDLĐ 

phải nhận NLĐ trở lại làm việc theo HĐLĐ đã giao kết, trường hợp 

NSDLĐ không nhận lại thì phải bồi thường cho NLĐ 02 tháng lương 
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đối với HĐLĐ không xác định thời hạn, hoặc tiền lương trong thời 

gian còn lại của hợp đồng đối với loại HĐLĐ xác định thời hạn. 

Trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ không có lý do với NLĐ 

trong các trường hợp quy định tại Điều 37 BLLĐ thì còn phải bồi 

thường thêm cho NLĐ ít nhất 01 tháng lương. 

- Trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ có 

căn cứ nhưng vi phạm Điều 37 BLLĐ hiện hành: NSDLĐ phải bồi 

thường cho NLĐ 01 tháng lương, tiền lương trong những ngày NLĐ 

không được làm việc; phải nhận NLĐ trở lại làm việc cho đến khi hết 

thời gian tạm hoãn hoặc bồi thường toàn bộ tiền lương trong thời gian 

phải tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại 

Điều 37 BLLĐ.  

- Trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ có 

căn cứ, nhưng vi phạm nghĩa vụ sắp xếp việc làm mới hoặc thủ tục xây 

dựng phương án sử dụng lao động, trao đổi ý kiến của Ban lãnh đạo 

tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với NLĐ là thành viên của Ban 

này: NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ 01 tháng lương. 

- Trường hợp vi phạm thời gian báo trước: NSDLĐ phải bồi 

thường cho NLĐ ½ tháng lương và tiền lương trong những ngày không 

báo trước. 

(iv) Về trợ cấp thất nghiệp 

- Một là, bổ sung trường hợp NLĐ không được trợ cấp thất nghiệp, 

bao gồm: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, trừ trường hợp có căn 

cứ quy định tại khoản 2 Điều 35 BLLĐ.  

- Hai là, tăng thời gian thử thách tìm kiếm việc làm đối với các 

trường hợp thất nghiệp tự nguyện. Cụ thể, đối với các trường hợp NLĐ 

thất nghiệp tự nguyện và trường hợp NLĐ bị mất việc do lỗi nặng của 
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họ thì chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau 02 tháng kể từ ngày đăng 

ký thất nghiệp mà chưa tìm được việc làm mới. Cụ thể là các trường 

hợp sau: hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, NLĐ không ký tiếp 

HĐLĐ khi hết hạn hợp đồng mặc dù được NSDLĐ đề xuất ký tiếp, 

NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoản 

8,9,10,11 Điều 36 mới (tức là các trường hợp bị sa thải theo quy định 

của pháp luật hiện hành).  

4.2.4 Một số đề xuất khác 

Thứ nhất, cần nghiên cứu, rà soát các quan hệ việc làm trong thực 

tế để tránh bỏ sót những NLĐ yếu thế không được bảo vệ bởi pháp 

luật lao động.  

Thứ hai, tăng cường các tiền đề cho việc thực hiện chính sách “an 

ninh – linh hoạt” tại Việt Nam. 

Thứ ba, tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao tính thực thi của 

pháp luật.  

 

 

PHẦN KẾT LUẬN 

ANLH là một chính sách được áp dụng thành công ở các nước 

thuộc EU từ khoảng năm 2009. Chính sách này sau đó đã được nhiều 

tác giả nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm và nâng lên thành một lý 

thuyết với tư tưởng chủ đạo là đảm bảo sự kết hợp hài hòa và thực 

hiện đồng bộ giữa vấn đề an ninh của NLĐ và vấn đề linh hoạt của 

NSDLĐ. Các quy định của pháp luật lao động, vì thế có vai trò rất 

quan trọng trong việc thực hiện lý thuyết này.  

Dựa trên các nghiên cứu trước đó, luận án đã phân tích, tổng 

hợp và làm rõ nội hàm của lý thuyết ANLH, bao gồm một hệ thống 
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khái niệm, nội dung, mô hình, nguyên tắc và phương thức thực hiện. 

Trên nền tảng lý thuyết ANLH, luận án đã phân tích, chỉ ra được các 

yếu tố ANLH trong pháp luật lao động. Luận án cũng đã lựa chọn ba 

quốc gia áp dụng thành công chính sách ANLH và có những điểm đặc 

thù hoặc tương đồng với Việt Nam là Đan Mạch, Nhật Bản, Estonia 

để nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng lý thuyết ANLH trong pháp luật 

lao động của họ. Luận án cũng đã đánh giá một cách toàn diện thực 

trạng ANLH của pháp luật lao động Việt Nam ở ba giai đoạn giao kết, 

thực hiện, chấm dứt QHLĐ trong cả ba Bộ luật Lao động 1994, 2012, 

2019 và các tiền đề thực hiện lý thuyết ANLH của Việt Nam hiện nay. 

Trên cơ sở các nghiên cứu đó, luận án đã đưa ra các nguyên tắc hoàn 

thiện pháp luật lao động dựa trên lý thuyết ANLH và một số kiến nghị 

cụ thể sau: 

Thứ nhất, trong giai đoạn giao kết HĐLĐ, luận án đưa ra ba 

đề xuất: (i) bổ sung nghĩa vụ thông báo bằng văn bản các nội dung chủ 

yếu của HĐLĐ trong trường hợp giao kết bằng hình thức lời nói; (ii) 

sửa đổi quy định về chuyển hóa loại HĐLĐ theo hướng đảm bảo hơn 

sự linh hoạt cho NSDLĐ và an ninh hơn cho NLĐ, cụ thể: không giới 

hạn số lần ký HĐLĐ xác định thời hạn mà giới hạn tổng thời gian ký 

loại HĐLĐ này là 06 năm; và (iii) bổ sung nghĩa vụ báo trước khi 

chấm dứt hợp đồng thử việc. 

Thứ hai, trong giai đoạn thực hiện HĐLĐ, luận án đưa ra hai 

đề xuất: (i) ban hành các tiêu chí để xác định mức lương tối thiểu nhằm 

đảm bảo mức sống tối thiểu; và (ii) sửa đổi quy định về trả lương 

ngừng việc theo hướng giảm bớt trách nhiệm cho NSDLĐ trong 

trường hợp NLĐ ngừng việc hoàn toàn do lỗi khách quan bên ngoài 

doanh nghiệp. 
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Thứ ba, trong giai đoạn chấm dứt HĐLĐ, luận án đưa ra bốn 

đề xuất: (i) thống nhất các trường hợp NSDLĐ được quyền đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ về một điều luật và sửa đổi các căn 

cứ đơn phương chưa hợp lý; (ii) sửa đổi quy định về thủ tục đơn 

phương chấm dứt HĐLĐ, phân hóa theo hai thủ tục là thủ tục bình 

thường và thủ tục đơn phương chấm dứt HĐLĐ với nhiều NLĐ; (iii) 

sửa đổi quy định về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo hướng 

đảm bảo an ninh cho NLĐ; (iv) sửa đổi quy định về hậu quả pháp lý 

của việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo hướng đảm 

bảo sự linh hoạt cho NSDLĐ; (v) sửa đổi điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp theo hướng phân hóa quyền hưởng trợ cấp theo lý do thất 

nghiệp. 

Ngoài ra, luận án cũng đưa ra ba kiến nghị khác nhằm thực 

hiện tốt hơn lý thuyết ANLH là: (i) nghiên cứu, rà soát các QHLĐ 

đang phát sinh phổ biến và có chiều hướng gia tăng trong thực tế để 

điều chỉnh bằng pháp luật lao động ở những mức độ hợp lý nhằm đảm 

bảo an ninh cho NLĐ; (ii) tăng cường các tiền đề cho việc thực hiện 

chính sách ANLH tại Việt Nam; và (iii) tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi trên 

thực tế. 
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