BỘ NỘI VỤ

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC
TẠI VIỆT NAM

BÁO CÁO QUỐC GIA
VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

HÀ NỘI, THÁNG 6 NĂM 2015

Việt Nam đang ở trong thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ thanh niên cao
nhất trong lịch sử phát triển nhân khẩu học của đất nước. Thanh niên Việt Nam là
lực lượng xã hội to lớn, là nguồn nhân lực quan trọng và là một trong những nhân tố
quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của đất nước.

LỜI GIỚI THIỆU

Trong những năm qua, Đảng đã đề ra quan điểm và Nhà nước đã thể chế hóa
các quan điểm này thành chính sách phát triển thanh niên nhằm phục vụ cho mục
đích phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để đánh giá bước đầu tác động của chính
sách đối với giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, chăm sóc sức khỏe cho thanh
niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong
các lĩnh vực này, với sự hỗ trợ kỹ thuât của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại
Việt Nam, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Báo cáo quốc gia về
thanh niên Việt Nam” lần thứ nhất.
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LỜI GIỚI THIỆU

Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những
năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng
giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh
niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo
cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để
phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.
Với số liệu tương đối đầy đủ về sự phát triển của thanh niên Việt Nam trong
những năm đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, báo cáo có thể
được sử dụng làm tài liệu để xây dựng chính sách và pháp luật phát triển thanh niên
và làm căn cứ để xác định chủ đề nghiên cứu về thanh niên Việt Nam trong thời gian
tới. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và điều kiện kỹ thuật, báo cáo chưa thể đánh
giá tất cả các chỉ số phát triển thanh niên Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã chia sẻ số liệu được sử dụng
trong báo cáo này. Xin cảm ơn nhóm nghiên cứu của Đại Học Y Tế Công Cộng đã
hỗ trợ việc xây dựng và hoàn thiện báo cáo.
Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam trân trọng giới thiệu Báo
cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam.
Rất mong nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân bạn đọc./.
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MICS

Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2010
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Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2
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Thể dục thể thao
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Trung học chuyên nghiệp
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Trung học phổ thông
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Tai nạn thương tích
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Quỹ Dân số Liên hợp quốc

UNICEF

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc

Phương pháp nghiên cứu: Báo cáo tập trung phân tích thực trạng thanh niên
trong 3 lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Lao động và việc làm, Chăm sóc sức khỏe, sự
tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách của 3 lĩnh vực
này. Các nguồn số liệu chính sử dụng trong báo cáo bao gồm (1) Số liệu tổng điều
tra dân số và nhà ở năm 2009; (2) Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên
Việt Nam lần thứ 2 (SAVY 2) tiến hành năm 2009; (3) Số liệu Điều tra đánh giá các
mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2010; (4) Số liệu điều tra Lao động việc làm 2013 của
Tổng cục Thống kê và (5) Số liệu Đánh giá nhanh thực trạng và nhu cầu tham gia
của thanh niên trong xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến việc làm, giáo
dục và y tế. Các chỉ số chính trong các lĩnh vực nghiên cứu được lựa chọn dựa vào
(1) tầm quan trọng của chỉ số trong việc cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định
chính sách cho thanh niên và (2) sự sẵn có của số liệu thứ cấp. Định nghĩa về thanh
niên trong báo cáo là công dân Việt Nam từ đủ 16-30. Các phân tích số liệu trong
Báo cáo được thực hiện phân tổ theo 3 nhóm tuổi: 16-19, 20-24 và 25-30 để tiện cho
việc so sánh với các nguồn báo cáo khác. Các phân tích phân tổ theo giới, nông
thôn/thành thị, dân tộc và các vùng kinh tế - xã hội cũng được tiến hành để đưa ra
các thông tin sâu đối với thanh niên các nhóm tuổi trên.
Trên cơ sở phân tích các số liệu thu được, Báo cáo đưa ra một số kết quả và
khuyến nghị chính như sau:
1. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: (1) Tồn tại khác biệt trong tiếp cận giáo
dục giữa dân tộc Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số, giữa thanh niên con em các gia
đình nghèo, giữa các vùng kinh tế - xã hội. Chính phủ cần tiếp tục tăng cường các
chính sách hỗ trợ các đối tượng thanh niên khó khăn, các chính sách hỗ trợ nhóm
dân tộc thiểu số như tiếp tục mở trường nội trú ở các vùng sâu, vùng xa và xây dựng

tóm tắt báo cáo

Giới thiệu: Việt Nam đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng”, thanh niên chiếm tỷ
lệ lớn nhất trong lịch sử phát triển nhân khẩu của đất nước. Thanh niên Việt Nam là
lực lượng xã hội to lớn, là nguồn nhân lực quan trọng, vì vậy, thanh niên đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tiềm lực của đất nước. Để
có thể huy động tối đa nguồn nhân lực thanh niên, các nhà hoạch định chính sách
và xây dựng pháp luật cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho lực lượng thanh niên.
Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc Điều tra quốc gia trước đây về thanh
niên để “Tìm hiểu thực trạng công tác giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe của
thanh niên cũng như sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi
các chính sách nhằm đưa ra các khuyến nghị cho công tác hoạch định chính sách
phát triển lực lượng thanh niên Việt Nam trong thời gian tới.”
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các trường đại học ở các vùng khó khăn để tăng cơ hội tiếp cận giáo dục cho thanh
niên tại đó; (2) Công tác phân luồng đào tạo sau THCS và hướng nghiệp cho học
sinh, thanh niên vẫn còn nhiều bất cập, cơ cấu đào tạo nghề chưa sát với nhu cầu
xã hội. Nhà nước cần có các chính sách tạo điều kiện cho học sinh được học tập,
được hướng nghiệp và có việc làm ngay sau khi học xong chương trình TCCN hoặc
trung cấp nghề; (3) Thiếu các số liệu quan trọng như số liệu về chất lượng giáo dục
và đào tạo, số liệu về nhu cầu đào tạo thực tiễn từ xã hội và các tổ chức để có thể
lập kế hoạch cân đối lại cơ cấu và nội dung đào tạo nghề cho phù hợp với định
hướng phát triển của Việt Nam.
2. Về lao động và việc làm: (1) Thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên
đang trở thành (một nguy cơ rõ ràng) một trong những vấn đề bức xúc nhất của
thanh niên hiện nay. Thanh niên nông thôn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm
các cơ hội việc làm ổn định. Chính phủ cần có các chính sách làm chuyển dịch cơ
cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở các vùng nông thôn để tạo ra nhiều cơ hội việc
làm ổn định hơn cho thanh niên nông thôn cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động
của thị trường lao động. Cần có các chính sách mở rộng diện tham gia bảo hiểm
thất nghiệp đối với toàn bộ lao động làm công ăn lương, hoàn thiện hệ thống và tăng
cường hiệu quả kết nối thông tin thị trường lao động để giảm bớt những tác động
tiêu cực của cải cách kinh tế vĩ mô đến thanh niên. Tăng cường các chính sách việc
làm và an sinh xã hội đối với khu vực phi chính thức nhằm tăng cường an ninh việc
làm cho mọi người lao động; (2) Chất lượng lực lượng lao động còn thấp. Tỷ lệ thanh
niên được đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp, một số vùng như Đồng bằng sông
Cửu Long, tỷ lệ thanh niên từng được đào tạo chuyên môn kỹ thuật là rất thấp, một
số ngành nghề thiếu hụt nhân lực đã được đào tạo nghề nghiêm trọng. Chính phủ
cần có các mô hình đào tạo dạy nghề phù hợp với nhu cầu thực tiễn, dạy nghề
cho lao động khu vực nông thôn, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo chính quy, đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao
động nông thôn-đô thị; (3) Định hướng đào tạo nghề cho thanh niên còn nhiều khó
khăn, bất cập. Đào tạo, đặc biệt đào tạo cao đẳng, đại học chưa gắn với thị trường
lao động. Một mặt, số lượng được đào tạo chuyên môn kỹ thuật vào loại thấp so với
các nước trong khu vực và so với dân số. Mặt thứ hai, số thanh niên được đào tạo
ra trường cũng không tìm được việc làm do đào tạo không phù hợp ngành nghề và
chuyên môn, kỹ năng thực hành thấp. Cần có các giải pháp hữu hiệu của Chính phủ
để giải quyết tình trạng mất cân đối trong đào tạo của nước ta hiện nay, đồng thời cần
có giải pháp kết nối cung - cầu giữa hệ thống giáo dục - đào tạo và người sử dụng lao
động nhằm đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường lao động và (4)
Việt Nam cần thu thập thêm thông tin về nhu cầu nhân lực thực tế cũng như những
thông tin về các kỹ năng, kiến thức chủ chốt mà các ngành nghề lao động cần có để
có thể lập kế hoạch và cơ cấu lại hoạt động đào tạo nghề cho phù hợp với thực tế.
3. Về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe: (1) Một số nghiên cứu gần đây cho
thấy, sức khỏe thể chất của thanh niên Việt Nam vẫn còn rất hạn chế so với các
nước trong khu vực. Chính phủ cần xây dựng những chương trình chăm sóc sức
khỏe thể chất cho thanh niên thông qua các can thiệp về dinh dưỡng, chăm sóc y

Để có thể huy động cũng như duy trì sự cam kết lâu dài của thanh niên cho
quá trình xây dựng chính sách, các đơn vị xây dựng chính sách trước khi xây dựng
các chính sách liên quan đến thanh niên cần: (1) Đánh giá nhu cầu của thanh niên
liên quan đến chủ đề chính sách; (2) Huy động sự tham gia của thanh niên trong
quá trình xây dựng chính sách; (3) Tham vấn, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của thanh
niên về các chính sách liên quan đến thanh niên. Trong quá trình triển khai thực thi
chính sách cần (1) Huy động thanh niên và các tổ chức của thanh niên tham gia
tuyên truyền phổ biến chính sách; (2) Huy động thanh niên tham gia thực hiện chính
sách; (3) Huy động thanh niên tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính
sách; (4) Lấy ý kiến của thanh niên nhằm đánh giá chính sách và điều chỉnh bổ sung
chính sách. Huy động sự tham gia tích cực của thanh niên cần có quá trình tương
tác hai chiều giữa cơ quan xây dựng chính sách và thanh niên, tôn trọng các ý kiến
của thanh niên đưa ra và nghiên cứu để đưa các ý kiến phù hợp vào quá trình xây
dựng và thực thi chính sách.
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tế, xây dựng môi trường thiên nhiên trong lành và hoạt động thể dục thể thao để có
thể giúp thu hẹp khoảng cách về chiều cao và thể lực của thanh niên Việt Nam so
với thanh niên khu vực và quốc tế; (2)Tỷ lệ tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn thương
tích do giao thông của thanh niên còn rất cao. Tai nạn thương tích là nguyên nhân
gây tử vong hàng đầu trong thanh niên. Việt Nam cần có các mô hình can thiệp giảm
tai nạn thương tích hiệu quả hơn cũng như cung cấp các hoạt động phục hồi chức
năng và hỗ trợ sau điều trị để giảm tỷ lệ tàn tật ở thanh niên; (3) Ma túy, mại dâm, hút
thuốc lá và lạm dụng rượu bia: tỷ lệ thanh niên Việt Nam hút thuốc lá và sử dụng rượu
bia tương đối cao. Cần có mô hình hỗ trợ thanh niên từ bỏ hành vi nguy cơ dễ tiếp
cận hơn ở cộng đồng như lồng ghép các dịch vụ này vào các cơ sở chăm sóc sức
khỏe ban đầu hoặc xây dựng các chương trình lồng ghép trong các cơ sở y tế trường
học; (4) Về sử dụng dịch vụ y tế nói chung của thanh niên còn thấp: phần lớn thanh
niên khi bị ốm vẫn tự điều trị hoặc sử dụng các biện pháp điều trị không chính thống
như thầy lang, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế chính thống còn thấp. Khi sử dụng dịch vụ
y tế, phần lớn thanh niên đã bỏ qua tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các kết quả
này bước đầu cho thấy một số rào cản thanh niên gặp khi cần sử dụng dịch vụ y tế.
Cần có các nghiên cứu sâu hơn về sử dụng dịch vụ y tế trong thanh niên để đưa ra
được các giải pháp tăng tính tiếp cận của dịch vụ y tế cho đối tượng này; (5) Còn tồn
tại nhiều khoảng trống trong các can thiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe
tình dục cho vị thành niên và thanh niên hiện tại. Số liệu về chăm sóc sức khỏe sinh
sản và sức khỏe tình dục chưa phản ánh được nhu cầu của thanh niên. Việt Nam cần
có các cuộc điều tra định kỳ, mẫu lớn và sử dụng các phương pháp thu thập thông
tin định tính kết hợp với định lượng để thu thập được số liệu chính xác và đại diện
hơn để xây dựng được các chính sách và chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản
và sức khỏe tình dục phù hợp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên; (6) Cần có các
giải pháp hữu hiệu và phù hợp để thực hiện chính sách DSKHHGĐ, phòng chống ma
túy, HIV/AIDS, phòng chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng rượu bia.
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Kết luận: Thanh niên Việt Nam là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan
trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Để thanh niên tham gia vào sự nghiệp CNH,HĐH,
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, thanh niên cần phải được đào tạo học vấn
và chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe để phát triển toàn diện cũng như
họ cần được tạo môi trường thuận lợi và các cơ hội để tiếp cận với việc làm ổn định phù hợp.

PHẦN I

MỞ ĐẦU

Để chăm lo, phát triển thanh niên thành động lực bảo đảm cho sự ổn định và
phát triển của đất nước, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Thanh niên vào năm
2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006. Đảng và Chính phủ đã xây dựng
nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên trong các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, lao
động và việc làm, y tế và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, các báo cáo trước đây vẫn
cho thấy có những tồn tại trong việc triển khai các chính sách này để có thể đáp
ứng nhu cầu thực tiễn của thanh niên cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng
các chính sách dựa vào bằng chứng của Việt Nam.
Việt Nam ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với tỷ lệ thanh thiếu niên cao
nhất trong lịch sử khi nhóm dân số từ 10-29 tuổi chiếm khoảng 33% dân số và dự
kiến thời kỳ này sẽ kéo dài cho đến năm 2040. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam có
thể phát triển kinh tế - xã hội và phát huy tối đa tiềm lực của đất nước bằng đẩy
mạnh vai trò của lực lượng thanh niên. Tuy nhiên, để phát huy tối đa nguồn nhân
lực thanh niên, các nhà hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật cần tạo ra
được hành lang pháp lý thuận lợi cho lực lượng thanh niên. Để có thể xây dựng
được các chính sách phù hợp, Báo cáo gần đây nhất của Bộ Nội Vụ về “Thực
trạng và nhu cầu tham gia của thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính
sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y tế năm 2013” đã nhấn mạnh tầm
quan trọng của việc sử dụng số liệu làm bằng chứng trong quá trình hoạch định
chính sách cũng như tầm quan trọng của việc đánh giá tác động của các chính
sách đã được ban hành đối với sự phát triển của thanh niên Việt Nam.

phần mở đầu

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam,
Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên
trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nghị quyết số 04 ngày 14/01/1993 của
BCH Trung ương Đảng (Khóa VII) về “Công tác thanh niên trong tình hình mới”
khẳng định “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam
có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào
lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Công tác
thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định
sự thành bại của cách mạng”. Vai trò của lực lượng thanh niên tiếp tục được khẳng
định tại Hội nghị Trung ương 7 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã nhấn
mạnh: “Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng
quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực,
đảm nhận những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh
niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng
tạo, muốn tự khẳng định mình”.
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Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ Điều tra quốc gia về thanh niên Việt Nam
giai đoạn 2009 - 2014 để cung cấp bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách
và xây dựng pháp luật, làm tài liệu tham khảo để phát triển các chính sách về thanh
niên và nghiên cứu, giảng dạy và làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
2. Mục tiêu
Tìm hiểu thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên
cũng như sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi các chính
sách để đưa ra các khuyến nghị cho công tác hoạch định chính sách phát triển lực
lượng thanh niên Việt Nam.
3. Phương pháp phân tích số liệu
Báo cáo sử dụng số liệu về thanh niên từ các cuộc điều tra quốc gia trước đây.
Định nghĩa thanh niên được sử dụng trong báo cáo là công dân Việt Nam từ đủ 1630 tuổi theo quy định của Luật Thanh niên Việt Nam năm 2005. Báo cáo tập trung
phân tích 3 lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Lao động và việc làm, Y tế và chăm sóc
sức khỏe, sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách
của 3 lĩnh vực này.
Các thông tin và nội dung chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm:
(1) Cơ sở hạ tầng phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho thanh niên
(2) Trình độ học vấn của thanh niên Việt Nam: thực trạng biết đọc biết viết, thực
trạng đi học và trình độ học vấn cao nhất
(3) Hoạt động đào tạo nghề và hướng nghiệp: phân luồng đào tạo và hướng
nghiệp, cơ cấu đào tạo nghề
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Các thông tin và nội dung chính trong lĩnh vực lao động và việc làm bao gồm:
(1) Quy mô và phân bố lực lượng lao động thanh niên: tỷ lệ tham gia lực lượng
lao động, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm
(2) Chất lượng lực lượng lao động: trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật
(3) Tiếp cận thông tin về việc làm
Các thông tin và nội dung chính trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe
bao gồm:
(1) Thực trạng sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần và xã hội của thanh niên
(2) Sử dụng dịch vụ y tế của thanh niên
(3) Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản của thanh niên
Sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và thực thi chính sách theo các lĩnh
vực việc làm, giáo dục và y tế
(1) Kiến thức của thanh niên về tham gia xây dựng và thực thi chính sách
(2) Thái độ của thanh niên về tham gia xây dựng và thực thi chính sách
(3) Thực hành của thanh niên về tham gia xây dựng và thực thi chính sách
(4) Rà soát sự tham gia của thanh niên trong một số hoạt động xã hội

4. Nguồn số liệu
Báo cáo sử dụng các nguồn số liệu chính sau đây:
4.1. Số liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Cuộc Tổng điều tra dân
số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo Quyết định số 94/2008/
QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc
điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ của
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và những người Việt Nam được cơ quan
có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định. Số
liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra được công bố vào tháng 12 năm 2009. Với quy
mô mẫu là 15% tổng số dân của cả nước, điều tra này cung cấp số liệu về các xu
hướng nhân khẩu học quan trọng trong thanh niên, thực trạng giáo dục và đào tạo,
thực trạng đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật cũng như một số thông tin về lao
động và việc làm. Số liệu từ điều tra này cho phép phân tích cho toàn bộ thanh niên
lứa tuổi 16-30 cũng như phân tích trong 3 nhóm nhỏ 16-19, 20-24 và 25-30 tuổi(1).
4.2. Điều tra Quốc gia về Vị thành niên và Thanh niên Việt Nam lần thứ 2 (SAVY
2) tiến hành năm 2009 cung cấp cái nhìn tương đối toàn diện về thanh thiếu niên
Việt Nam ở độ tuổi từ 14-25 sống trong các hộ gia đình trên 2/3 lãnh thổ Việt Nam về
nhiều vấn đề khác nhau: giáo dục, lao động, việc làm, tình dục và sức khỏe sinh sản,
sức khỏe tâm thần, tai nạn, thương tích và bệnh tật, hành vi, ước muốn, hoài bão.
SAVY 2 được tiến hành với 10.044 vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 14-25
tại 63 tỉnh/thành phố. Số liệu trong điều tra SAVY 2 được sử dụng để phân tích một
số chỉ số về giáo dục đào tạo, lao động việc làm cùng như chăm sóc sức khỏe của
thanh niên. Tuy nhiên, số liệu từ điều tra này chỉ cho phép phân tích cho thanh niên
thuộc 2 nhóm tuổi 16-19 và 20-24 do giới hạn về tuổi trong mẫu điều tra(2).
4.3. Số liệu Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2010
(MICS 2010): Cuộc điều tra 2010 được thiết kế để thu thập thông tin về một số lượng
lớn các chỉ tiêu bao trùm một loạt các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát
triển và điều kiện sống của trẻ em và phụ nữ Việt Nam. Các thông tin này rất cần
thiết cho việc giám sát các mục tiêu của Tuyên ngôn Thiên niên kỷ, Tuyên ngôn và
Kế hoạch hành động Một thế giới phù hợp với trẻ em và Kế hoạch hành động, cũng
(1)
(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009.
Tổng cục Dân số- KHGĐ. Điều tra Quốc gia về Vị thanh niên và Thanh niên Việt Nam. Lần thứ 2
năm 2010

phần mở đầu

Do một số báo cáo quốc tế và quốc gia về thanh niên sử dụng định nghĩa tuổi
của thanh niên là từ 15-24 tuổi, các phân tích số liệu trong báo cáo được thực hiện
phân tổ theo nhóm tuổi (3 nhóm: 16-19, 20-24 và 25-30) để thuận tiện cho việc so
sánh với các nguồn báo cáo khác. Các phân tích phân tổ theo giới, nông thôn/thành
thị, dân tộc và các vùng kinh tế - xã hội cũng được tiến hành để đưa ra các thông
tin sâu đối với thanh niên từng nhóm này.
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Các thông tin và nội dung chính này được lựa chọn sau khi tham khảo ý kiến
của các chuyên gia trong các lĩnh vực này để có thể rà soát được kết quả triển khai
các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm và y tế và chăm
sóc sức khỏe cho thanh niên cũng như đưa ra các khuyến nghị giúp cho việc hoàn
thiện hệ thống chính sách.
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như Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2011-2020. Cuộc điều tra này
cung cấp nguồn thông tin cập nhật về thực trạng của trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ
Việt Nam với mẫu điều tra gồm 11.614 hộ gia đình được phỏng vấn và cho thấy một
bức tranh toàn diện về trẻ em và phụ nữ trên 6 vùng của Việt Nam. Số liệu từ điều
tra MICS được sử dụng trong nghiên cứu này để cung cấp các thông tin về nhu cầu
chưa được đáp ứng về sức khỏe sinh sản của thanh niên(1).
4.4. Số liệu điều tra Lao động việc làm 2013 của Tổng cục Thống kê: Mục
đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về thị trường lao động
năm 2013 có tính kế thừa và so sánh với số liệu các cuộc điều tra lao động việc
làm hàng năm trước đây của Tổng cục Thống kê, phù hợp với các chuẩn mực quốc
tế, phục vụ việc đánh giá sự biến động của thị trường lao động giữa các quý trong
năm và phản ánh ảnh hưởng của tình hình kinh tế lên thị trường lao động nước ta.
Các thông tin tổng hợp đại diện cho cả nước, khu vực thành thị và nông thôn, 6
vùng kinh tế - xã hội, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau mỗi quý điều tra và các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với cả năm điều tra. Cuộc điều tra nhằm
thu thập thông tin về các hoạt động chính liên quan đến thị trường lao động đối với
những người từ 15 tuổi trở lên(2).
4.5. Số liệu “Đánh giá nhanh thực trạng và nhu cầu tham gia của thanh
niên trong xây dựng và thực thi chính sách liên quan về việc làm, giáo dục và
y tế”: Nghiên cứu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện năm 2013
nhằm đánh giá nhu cầu và phương thức tham gia xây dựng và thực thi chính sách
của thanh niên tại 4 tỉnh Hải Dương, Hòa Bình, Quảng Bình và Bến Tre: Đánh giá
định lượng được thực hiện với 1.260 thanh niên thuộc 3 nhóm thanh niên nông thôn,
thanh niên khu công nghiệp và thanh niên sinh viên; đánh giá định tính được thực
hiện với các cán bộ các sở/ban/ngành liên quan và đoàn cơ sở(3).
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4.6. Số liệu và đánh giá của Ban Dân vận Trung ương Đảng trong Báo cáo
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp
hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”(4).
Trong bản Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam sẽ sử dụng các số liệu
và phân tích các vấn đề như: công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho
thanh niên được học tập, nâng cao trình độ; nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải
quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; xây dựng môi
trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa,
tinh thần, phát triển toàn diện; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với tài năng trẻ và
phát huy sự nỗ lực phấn đấu của thanh niên.

(1)
(2)
(3)

(4)

UNICEF. Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2010.
Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý 3 năm 2013
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của
thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y
tế năm 2013.
Ban Dân Vận Trung Ương. Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày
25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

PhẦn II

NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Giới thiệu

nội dung báo cáo

Thanh niên là nhóm dân số đặc thù, có mặt trong tất cả các nhóm dân tộc, giai
cấp, các thành phần xã hội và địa bàn trong cả nước. Theo cách quản lý và phân
loại đối tượng thanh niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt
Nam được chia thành các nhóm sau: Thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân,
thanh niên công chức và viên chức, thanh niên đô thị, thanh niên học sinh và sinh
viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang. Các nhóm thanh niên đặc thù bao
gồm: thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên đang học tập, lao
động ở nước ngoài, các nhóm thanh niên yếu thế bao gồm: thanh niên bị nhiễm
HIV/AIDS, thanh niên khuyết tật, thanh niên sau cai nghiện và sau cải tạo trở về tái
hòa nhập với cộng đồng.
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I. TỔNG QUAN VỀ THANH NIÊN VIỆT NAM

2. Các xu hướng nhân khẩu học
2.1. Cơ cấu dân số thanh niên: Dân số thanh niên nước ta tính đến năm 2014
là 25.078.764 người, chiếm 27,7% dân số cả nước, trong đó dân số nam thanh niên
là 12.756.842 người (chiếm 50,9% trong tổng số thanh niên) và nữ thanh niên là
12.321.922 người (chiếm 49,1%).
Bảng 1: Dân số thanh niên so với dân số cả nước, 2010 - 2014(1)

Tổng số

Nam TN

Nữ TN

% dân số TN
trong dân số
cả nước

86.747.807

25.186.772

12744.507

12442.265

29,0

2011

87.610.947

25.328.073

12.816.005

12.512.068

28,9

2012

88.772.900

25.409.821

12.885.784

12.524.037

28,6

2013

89.716.000

25.382.161

12.889.073

12.493.088

28,3

2014

90.493.000

25.078.764

12.756.842

12.321.922

27,7

Năm

Dân số
cả nước

2010

Dân số Thanh niên

Cơ cấu dân số thanh niên theo giới tính có sự thay đổi so với những giai đoạn
trước: tỷ lệ nam thanh niên luôn cao hơn nữ thanh niên suốt trong giai đoạn 2010 2014, tỷ lệ chênh lệch dao động từ 1,2% đến 1,8%.

(1)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Biểu 1. Tỷ lệ nam, nữ thanh niên trong dân số thanh niên giai đoạn 2010 - 2014(1)
Sự chênh lệch về tỷ số giới tính dân số thanh niên có xu hướng tăng lên trong
những năm qua, tuy không nhanh nhưng khá đều đặn, từ mức 102,4 nam/100 nữ
trong năm 2010 lên 103,2 nam/100 nữ vào năm 2013.
2.2. Cơ cấu dân số thanh niên theo khu vực nông thôn và thành thị: Tính
đến năm 2014 số lượng thanh niên tại khu vực nông thôn là 17.797.550 người, thanh
niên thành thị giảm xuống còn 7.281.214 người(2). Về tỷ lệ chênh lệch giữa nhóm
thanh niên nông thôn với thanh niên thành thị luôn ở mức dao động 40% một năm.
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Biểu 2. Cơ cấu dân số thanh niên theo khu vực nông thôn và thành thị
giai đoạn 2010 - 2014(3)
(1),(2),(3)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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2.4. Cơ cấu dân số thanh niên theo nhóm tuổi: Phân tích cơ cấu dân số thanh
niên theo nhóm tuổi cho thấy, nhóm thanh niên trong độ tuổi 25-30 luôn chiếm số
lượng đông đảo nhất trong dân số thanh niên, đến năm 2014 số thanh niên trong
độ tuổi này có 10.107.694 người (chiếm 40,3%). Tiếp theo là nhóm thanh niên trong
độ tuổi 20-24, năm 2014 có 8.963.902 thanh niên trong độ tuổi này (chiếm 35,7%)
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2.3. Dân số thanh niên phân bố theo vùng: Giữa các vùng có sự khác biệt
trong tỷ trọng dân số trong độ tuổi từ 16-30 tuổi. Vùng Đông Nam Bộ không chỉ là
vùng có tỷ trọng dân số trong độ tuổi từ 16-30 tuổi cao nhất mà còn là vùng duy
nhất có tỷ lệ nữ thanh niên cao hơn nam thanh niên ở cả 3 nhóm tuổi. Đông Nam
Bộ là nơi tập trung nhiều ngành công nghiệp lao động như nhà máy may mặc, giày
dép ở Bình Dương và Đồng Nai nên đã thu hút nhiều lao động nữ thanh niên di cư
từ các tỉnh trong cả nước.
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Biểu 3. Cơ cấu dân số thanh niên theo nhóm tuổi, 2010 - 2014(1)
2.5. Về xu hướng kết hôn và sinh sản, tỷ lệ nữ thanh niên trong độ tuổi 16-19
đã từng kết hôn cao hơn nhiều so với nam thanh niên ở cùng độ tuổi. Tỷ lệ kết hôn
trong thanh niên độ tuổi 16-19 tuổi cao nhất ở Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
và thấp nhất ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung. Tuổi kết hôn trung
bình lần đầu năm 2009 là 22,8 với nữ và 26,2 với nam. Tỷ suất sinh của nhóm dân
số ở độ tuổi 15-24 đã giảm xuống đáng kể qua thời gian. Tỷ suất sinh đặc trưng
theo độ tuổi cao nhất đã chuyển từ nhóm tuổi 20-24 sang nhóm tuổi 25-29 phản
ánh hiện tượng mô hình sinh của Việt Nam đang tiếp tục chuyển từ “sinh sớm” sang
sinh muộn. Tỷ suất sinh của thanh niên nông thôn cao hơn rất nhiều so với thanh
niên thành thị.
Phân tích xu hướng nhân khẩu học của thanh niên Việt Nam cho thấy thanh
(1)

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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niên đang chiếu ưu thế trong tổng dân số cũng như có sự khác biệt về một số chỉ
số thống kê giữa các nhóm thanh niên tại các vùng kinh tế - xã hội, giữa nông thôn/
thành thị. Sự khác biệt này cần được giải quyết thông qua việc xây dựng các chỉnh
sách và chương trình can thiệp cho thanh niên để đảm bảo sự công bằng phát triển
giữa các vùng miền và đặc biệt tập trung vào những nơi còn chậm phát triển.
II. THỂ CHẾ VÀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ THANH NIÊN

1. Đảng và công tác thanh niên
Từ khi thành lập đến nay Đảng ta đã tiến hành 11 kỳ Đại hội đại biểu, văn kiện
của các Đại hội của Đảng đều đánh giá vai trò, tiềm năng của thanh niên và những
đóng góp của thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó Đảng
đề ra nhiệm vụ cho Nhà nước và toàn xã hội trong việc chăm lo, giáo dục, đào tạo
thế hệ trẻ cụ thể như:
Đảng tin tưởng vào thanh niên: Nghị quyết số 25 của BCH Trung ương Đảng
(Khóa X) đã đánh giá khách quan về thanh niên: “Thanh niên là lực lượng xã hội to
lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh của dân
tộc; Là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi
hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng
định mình… Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của
thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích của cách mạng… Trong mỗi
thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ
mệnh lịch sử của mình”.
Quan điểm chỉ đạo về công tác thanh niên: (1) Đánh giá khách quan, đúng bản
chất cách mạng của thanh niên, tin tưởng vào thanh niên sẽ là người kế tục xuất
sắc sự nghiệp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; (2) Chăm lo, bồi dưỡng, giáo
dục thanh niên, thành lớp người “Vừa hồng, vừa chuyên” là trách nhiệm của cả hệ
thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; (3) Đảng lãnh đạo công tác thanh niên
và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
vững mạnh là nội dung quan trong trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng
trước một bước; (4) Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế
hóa đường lối, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành
pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hóa trong các
chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của
các cấp, các ngành; (5) Khuyến khích xã hội hóa công tác thanh niên. Động viên
toàn xã hội chăm lo giáo dục và đào tạo thanh niên trở thành công dân tốt và nguồn
nhân lực chất lượng cao. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế và các nước
để chăm lo phát triển thanh niên (6) Coi trong sự nỗ lực trong học tập, rèn luyện và
phấn đấu của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng
để xây dựng thế hệ thanh niên trong thời kỳ mới.
Mục tiêu phát triển thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước:
Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện; giàu lòng yêu nước, tự
cường dân tộc; kiên định lý tưởng của Đảng, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp

2. Tổ chức bộ máy quản lý thanh niên
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Thực hiện thông báo số 327-TB/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về phê
duyệt Đề án “Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các địa
phương”, ngày 13/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1471/QĐ-TTg
thành lập Vụ Công tác thanh niên trực thuộc Bộ Nội vụ; ngày 01/12/2010, Bộ trưởng
Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1386/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và tổ chức của Vụ Công tác thanh niên; ngày 10/02/2011, Bộ Nội vụ ban hành
Thông tư số 04/2011/TT-BNV hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của
Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác
thanh niên. Sau thời gian tích cực triển khai thực hiện Thông tư số 04/2011/TT-BNV,
đến nay về cơ bản tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác quản lý nhà nước về
thanh niên đã được thiết lập ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và bước đầu đi vào
hoạt động có nền nếp. Cụ thể như sau:
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hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập
quốc tế; có sức khỏe, kỹ năng và tác phong lao động công nghiệp, trở thành công
dân tốt của đất nước.

- Trách nhiệm của Bộ Nội vụ là cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý
nhà nước về thanh niên:
Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và Quyết định
số 1471/QĐ-TTg thành lập Vụ Công tác thanh niên trực thuộc Bộ Nội vụ, về lĩnh vực
thanh niên Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm giúp Chính phủ thống
nhất quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau
đây:
+ Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên.
+ Xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam theo các giai đoạn phát
triển của đất nước.
+ Xây dựng, đề xuất Đảng và Nhà nước về chính sách đối với thanh niên.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên
trong hệ thống tổ chức nhà nước.
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công
chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của cấp bộ và cấp tỉnh.
+ Thực hiện các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.
+ Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc
thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên.
+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực
hiện chính sách, pháp luật về thanh niên của bộ, ngành và địa phương.
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+ Tổng hợp báo cáo, số liệu thống kê định kỳ của bộ, ngành, địa phương; chủ trì
sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong toàn quốc.
+ Thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các bộ,
ngành và địa phương.
- Trách nhiệm của các bộ, ngành khác:
+ Xây dựng chương trình phát triển thanh niên, kế hoạch triển khai thực hiện
chương trình phát triển thanh niên của bộ, ngành trên cơ sở bám sát nội dung Chiến
lược phát triển thanh niên Việt Nam.
+ Xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức
năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được Chính phủ phân công.
+ Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ
chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các
bộ, ngành mình. Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt động, cơ chế, chính sách và
điều kiện thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành trong hệ thống quản lý của mình thực
hiện nhiệm vụ được phân công trong chương trình phát triển thanh niên của ngành,
lĩnh vực và chương trình phát triển thanh niên của địa phương.
+ Phân công lãnh đạo phụ trách công tác thanh niên của bộ, ngành; đồng
thời bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên thuộc bộ,
ngành mình.
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+ Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án về thanh niên được Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, xác định rõ kinh phí thực hiện để tổng
hợp vào kế hoạch ngân sách hàng năm của bộ, ngành nhằm bảo đảm nguồn lực
thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
+ Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức
làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các bộ, ngành mình.
+ Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ về công tác thanh niên theo
hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chủ trì sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về
thanh niên trong phạm vi bộ, ngành mình.
+ Khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của bộ,
ngành mình.
- Chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ:
Chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ là tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về thanh
niên. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện tổ chức thực hiện.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh trên cơ sở bám sát
nội dung hướng dẫn của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và
tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Trong đó, xác định rõ các nội dung hoạt động, cơ chế, chính sách và điều kiện
thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
- Chủ trì việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong
tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên do Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh giao.
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc
thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên của các sở, ban, ngành và huyện trên
địa bàn của tỉnh.

nội dung báo cáo

- Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do
Bộ Nội vụ tổ chức. Đồng thời chủ trì tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho
đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh.
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- Xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc chức
năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của tỉnh.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ của địa phương theo quy định
của Bộ Nội vụ; chủ trì sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở
cấp tỉnh.
- Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nội vụ cấp huyện:
Theo Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên được Bộ Chính
trị thông qua ngày 16/4/2010, đối với cấp huyện không đặt vấn đề thanh lập thêm
phòng chuyên môn mà bổ sung thêm biên chế của Phòng Nội vụ để tham mưu cho
Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên
triên địa bàn. Cụ thể như sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của tỉnh thuộc lĩnh quản
lý nhà nước về thanh niên; đồng thời chỉ đạo cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà
nước về thanh niên. Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn,
nghiệp vụ do Sở Nội vụ tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên của huyện trên cơ sở bám sát nội
dung hướng dẫn của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của huyện.
- Tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên thuộc
chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện.
- Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và
tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, xác định
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rõ các nội dung hoạt động, cơ chế, chính sách và điều kiện thực hiện để đạt được
mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
- Chủ trì việc phối hợp giữa các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội trên địa
bàn huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực
hiện chính sách, pháp luật về thanh niên của các xã trên địa bàn huyện.
- Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của huyện.
- Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ của huyện theo quy định của Sở
Nội vụ; chủ trì sơ kết, tổng kết công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp huyện.
Ngay khi Thông tư số 04/2011/TTBNV, ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ hướng
dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên có hiệu lực thi hành, Sở
Nội vụ của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu cho Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh ban hành quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước
về thanh niên cho cho Sở Nội vụ; đồng thời đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân
cấp huyện quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên
cho Phòng Nội vụ cấp huyện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới được bổ sung,
Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu cho Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc
Sở Nội vụ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương.
Tính đến thời điểm ngày 31/12/2013 đã có 62/63 (bằng 98,41%) tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương thành lập Phòng Công tác thanh niên trực thuộc Sở Nội vụ.
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa thành lập Phòng Công tác thanh niên, song Sở Nội
vụ tỉnh đã giao cho phòng Tổ chức Bộ máy và Biên chế thực hiện nhiệm vụ quản
lý nhà nước về thanh niên và phân công đồng chí Phó Trưởng phòng trực tiếp theo
dõi công tác này.
Trên cơ sở chức năng, nhiêm vụ được giao, Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương đã chủ động ban hành Quy chế làm việc của Phòng Công tác
thanh niên, đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên vào hoạt động. Nhanh
chóng tiếp cận nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của Bộ Nội vụ để triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu cho Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên
tại địa phương.
Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2014 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BNV
hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh đã hủy bỏ Thông tư số 04/2011/TTBNV,

3. Nội dung quản lý nhà nước về thanh niên

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, chính sách
đối với thanh niên.
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của nhà nước đối với
thanh niên.
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- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên.
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ngày 10/02/2011 của Bộ Nội vụ. Theo đó, Phòng Công tác thanh niên được sáp
nhập vào Phòng Xây dựng chính quyền và đổi tên thành “Phòng Xây dựng chính
quyền và Công tác thanh niên, nhưng về chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực quản lý
nhà nước về thanh niên của địa phương cơ bản vẫn được giữ nguyên. Mặc dù vậy,
việc triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BNV trong khi công tác quản lý mới được
định hình chắc chẵn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động do công chức làm công
tác này bị thay đổi nhiều do việc sắp xếp tổ chức và kiện toàn về nhân sự của các
Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tổ chức bộ máy thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên; đào
tạo, bồi dưỡng, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về thanh niên.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và thông tin thuộc lĩnh vực quản lý nhà
nước về thanh niên.
- Quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại nhà nước về thanh niên.
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc
thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.
- Sơ kết, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên.
4. Chính sách phát triển thanh niên Việt Nam
4.1 Quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thanh niên: Từ vị trí, vai
trò của thanh niên trong xã hội, Luật Thanh niên tại chương II đã quy định thanh
niên có các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trên 8 lĩnh vực quan trọng liên quan nhiều
đến thanh niên như học tập; lao động; bảo vệ Tổ quốc; hoạt động khoa học, công
nghệ và bảo vệ tài nguyên môi trường; hoạt động văn hóa nghệ thuật, du lịch, vui
chơi giải trí; bảo vệ sức khỏe, thể dục, thể thao; hôn nhân và gia đình; tham gia
quản lý nhà nước và xã hội. Bên cạnh những quyền và nghĩa vụ như mọi công
dân khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành. Nghị định số
120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ gồm có 5 chương, 25 điều đã quy
định cụ thể về cơ chế, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân nhằm đảm bảo cho thanh niên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
trong các lĩnh vực có liên quan nhiều đến thanh niên(1).
(1)

Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thanh niên năm 2005.
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4.2 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020: Chiến
lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ
ban hành ngày 31/12/2012 với các mục tiêu cụ thể như sau (1) Giáo dục thanh niên;
(2) Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngữ, chuyên môn, tay nghề và ý thức nghề
nghiệp; (3) Đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; (4) Đào tạo, bồi dưỡng, bố
trí và trọng dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ trẻ giỏi; (5) Giải quyết việc
làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từng bước giải quyết
chỗ ở cho thanh niên khu công nghiệp và trường học; (6) Nâng cao sức khỏe cho
thanh niên, khuyến khích thanh niên tự học, tự đào tạo, có kỹ năng sống(1).
III. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA THANH NIÊN

1. Giới thiệu
Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu của Việt Nam. Đầu tư cho giáo dục
là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội. Hiện tại chi ngân sách cho giáo dục và đào tạo đạt mức 20,0% tổng
chi ngân sách nhà nước. Nhờ vậy, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống giáo dục
và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học với cơ sở vật chất, thiết bị
giáo dục, đào tạo được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa. Xã hội hóa giáo
dục được đẩy mạnh; hệ thống giáo dục và đào tạo ngoài công lập góp phần đáng
kể vào phát triển giáo dục và đào tạo chung của toàn xã hội. Công tác quản lý giáo
dục và đào tạo có bước chuyển biến nhất định. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa
mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ
sở vào năm 2010; đang tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố
và nâng cao kết quả xóa mù chữ cho người lớn. Cơ hội tiếp cận giáo dục có nhiều
tiến bộ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách; cơ
bản bảo đảm bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo(2).
Giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực để phát triển mọi mặt
của đất nước từ văn hóa, xã hội, kinh tế đến an ninh quốc phòng. Thông qua giáo
dục và đào tạo, thanh niên bước vào độ tuổi lao động cần được trang bị đầy đủ các
kỹ năng và năng lực phù hợp để phát huy sự đóng góp ở mức cao nhất của mình
với sự phát triển và tăng trưởng lâu dài của đất nước. Phần này, sử dụng số liệu của
Tổng điều tra dân số của Tổng cục Thống kê năm 2009.
Nội dung này cung cấp các thông tin về thực trạng biết đọc biết viết, trình độ
học vấn cao nhất, tình trạng đi học của thanh niên Việt Nam, cũng như tìm hiểu sự
khác biệt trong tiếp cận dịch vụ giáo dục giữa các vùng miền và các nhóm điều kiện
kinh tế - xã hội.
2. Chính sách và cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo cho thanh niên Việt Nam
2.1. Chính sách hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo: Việt Nam có nhiều nỗ lực
trong các chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục đào tạo cho thanh niên trong thời
(1)

(2)

Quyết định số 2474/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển
thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21.

- Các chính sách hỗ trợ dân tộc thiểu số và miền núi, vùng xa: Với giáo dục phổ
thông, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống
trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 2123/QĐ-TTg
ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối
với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 tạo điều kiện để học sinh dân tộc
thiểu số được học tập trong môi trường giáo dục tốt, có chỗ ăn ở tiện lợi và hợp vệ
sinh để tăng tỷ lệ học sinh tham gia học, tăng cường tiếp cận giáo dục phổ thông
cho thanh niên dân tộc thiểu số(3).
- Chính sách cử tuyển, hệ dự bị đại học cho thanh niên dân tộc thiểu số, miền
núi và vùng xa được áp dụng để tăng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho các nhóm
đối tượng ưu tiên này. Hàng năm, chỉ tiêu cử tuyển và hệ dự bị đại học đều tăng:
số lượng sinh viên cử tuyển tăng từ 7.088 năm học 2007 - 2008 lên 7.938 năm học
2009 - 2010. Tỷ lệ sinh viên người dân tộc thiểu số tăng từ 4,6% lên 5,5% và từ 0,3%
lên 0,8% với cao đẳng, đại học năm 2000 - 2007(4).
- Chính sách nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống cơ sở đào tạo đại học
và cao đẳng, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa: Thủ tướng Chính
(1)
(2)

(3)

(4)

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21.
Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với học
sinh, sinh viên.
“Quyết định số 1640/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án củng cố và phát triển
hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015” và “Quyết định số 2123/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai
đoạn 2010 - 2015”.
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21
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- Các chính sách hỗ trợ thanh niên nghèo để tăng cơ hội tiếp cận giáo dục:
Chương trình tín dụng học tập đã có bước điều chỉnh chính sách tạo thuận lợi hơn
cho thanh niên có cơ hội học tập, so với Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg, thì Quyết
định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng học tập đã quy định chính sách theo hướng
mở rộng hơn về đối tượng được vay vốn học tập, đó là không chỉ quy định là “con”
mà là “thành viên” của hộ gia đình nghèo, khó khăn; không chỉ xét cho vay đối với
HSSV gia đình thuộc diện đói nghèo mà cả đối với những HSSV không phải diện hộ
nghèo nhưng trong quá trình theo học gặp khó khăn đột xuất như hoả hoạn, lũ lụt,
bố mẹ bệnh nặng… không có tiền đóng học phí cũng được vay. Trước đây để được
vay vốn, HSSV phải học chương trình đào tạo từ một năm trở lên thì nay áp dụng cả
đối với học viên học các chương trình dạy nghề dưới một năm và không phân biệt là
HSSV học công lập hay ngoài công lập; mức vay được nâng từ 300.000đ/tháng lên
mức trần tối đa 800.000 đồng/tháng kể từ năm học 2007-2008(2).
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gian vừa qua. Ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tính trên đầu người
tăng lên đáng kể từ 210.000 đồng (14USD/người/năm) lên đến 1.939.310 đồng (92
USD)/người/năm, Nhà nước ưu tiên duy trì mức chi 20% tổng chi ngân sách cho
giáo dục. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước còn có nguồn vốn ngoài ngân sách
nhà nước chiếm từ 25-30% tổng số vốn đầu tư cho giáo dục (từ các nguồn viện trợ,
thu học phí, đóng góp của nhân dân….)(1). Nhà nước cũng có nhiều chính sách đảm
bảo công bằng xã hội cho giáo dục như:
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phủ đã có Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc điều chỉnh Quy
hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020. Quyết định
này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung đầu tư xây dựng các trường đẳng
cấp quốc tế, các trường trọng điểm, các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn,
các lĩnh vực then chốt. Dự kiến đến năm 2020, vùng Trung du và miền núi phía Bắc:
có 57 trường (bao gồm 15 trường đại học và 42 trường cao đẳng); Vùng đồng bằng
sông Hồng: có 157 trường (bao gồm 91 trường đại học và 66 trường cao đẳng); Vùng
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: có 88 trường (bao gồm 38 trường đại học
và 50 trường cao đẳng); Vùng Tây Nguyên: có 15 trường (bao gồm 5 trường đại học
và 10 trường cao đẳng); Vùng Đông Nam Bộ: có 93 trường, (bao gồm 55 trường đại
học và 38 trường cao đẳng)(1). Nếu quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao
đẳng được tiến hành đúng dự kiến, thanh niên tại tất cả các vùng trên cả nước sẽ
có cơ hội được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao ngay tại
địa phương mình sinh sống để giảm các rào cản về kinh tế và địa lý trong việc tiếp
cận cơ hội học tập.
- Thực hiện chính sách đối với tài năng trẻ(2): Xác định đây là nhiệm vụ quan
trọng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, trong 5 năm
qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng cán
bộ trẻ. Ngân sách nhà nước dành cho sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực để đưa
đi đào tạo ở các nước phát triển ngày càng tăng: Đề án 322 về đào tạo cán bộ khoa
học kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài; Đề án 911 đào tạo giảng viên có trình độ Tiến
sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020, nhằm đào tạo nguồn
nhân lực có trình độ quốc tế để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Số
lượng thanh niên du học tại nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều thanh niên sau khi
kết thúc quá trình học tập tại nước ngoài đã trở về nước công tác đã có nhiều cống
hiến cho cơ quan, đơn vị.
2.2. Cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo cho thanh niên
- Giáo dục THPT:
Giáo dục THPT nhằm giúp thanh niên củng cố và phát triển những kết quả của
giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường
về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn
hướng phát triển như tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc bắt
đầu tham gia lực lượng lao động. Mục tiêu phát triển giáo dục phổ thông đến năm
2020 của Việt Nam là: (1) Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, đặc biệt
chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học
và (2) Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng tuổi ở tiểu học là 99,0%, trung học cơ sở là
95,0% và THPT là 80,0%.
(1)

(2)

Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các
trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020
Số liệu và đánh giá của Ban Dân vận Trung ương Đảng trong Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện
Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Giáo dục dạy nghề:

nội dung báo cáo

Giáo dục dạy nghề từ các trường trung cấp chuyên nghiệp, các cơ sở dạy
nghề nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có kiến thức
cơ bản của một nghề và năng lực thực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo.
Giáo dục nghề gồm (1) Trung cấp chuyên nghiệp được thực hiện từ 3 - 4 năm học
đối với người tốt nghiệp THCS và 1 - 2 năm học với người tốt nghiệp THPT; (2) Dạy
nghề được thực hiện dưới một năm đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp, từ 1 - 3
năm với trình độ trung cấp và cao đẳng. Tính đến năm 2012, mạng lưới dạy nghề
bao gồm 136 trường cao đẳng nghề, 308 trường trung cấp nghề và 849 trung tâm
dạy nghề, hơn 266 trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có dạy
nghề. Mạng lưới trường dạy nghề chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng,
vùng Đông Nam Bộ, vùng Duyên Hải miền Trung (chiếm 70% tổng số trường dạy
nghề của cả nước) (2).
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Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mạng lưới cơ sở THPT liên tục tăng
từ 1.967 trường năm học 2001 - 2002 lên 2.661 trường năm học 2011-2012. Mỗi
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã có 2 trường THPT để đáp ứng nhu cầu
học của thanh thiếu niên. Quy mô học sinh THPT tăng từ 2.334.255 học sinh năm
học 2001 - 2002 lên 3.111.280 học sinh năm học 2007 - 2008. Do kết quả của công
tác phổ cập giáo dục và công tác phân luồng học sinh THCS, sau đó giảm xuống
còn 2.755.210 học sinh năm học 2011 - 2012(1).

(2)

Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách dạy nghề như Nghị định số 43/2008/
NĐ-CP ban hành ngày 08/4/2008 nhằm cụ thể hóa điều 62 và 72 của Luật Đào tạo
dạy nghề nhằm đảm bảo bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi tham gia hoạt động
đào tạo nghề, lựa chọn nghề, tiếp cận các cơ hội nghề nghiệp. Thủ tướng Chính
phủ đã ban hành chương trình 295 để hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động đào tạo
và phát triển nghề nghiệp giai đoạn 2010 - 2015(3) với mục tiêu tăng cường các hoạt
động đào tạo nghề cho nữ giới, đảm bảo quyền được học ghề và lựa chọn nghề như
quy định trong Luật Bình đẳng giới, tăng tỷ lệ nữ giới được đào tạo nghề, tăng tính
chuyên nghiệp của lao động nữ, tạo các cơ hội làm việc ổn định cho nữ giới để đóng
góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, nâng cao vị trí phụ nữ, đáp ứng các yêu
cầu của công nghiệp hóa và hiện đại hóa song song với hội nhập kinh tế toàn cầu.
- Giáo dục đại học:
Giáo dục cao đẳng và đại học nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào
tạo người học có kiến thức kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu
và ứng dung khoa học công nghệ tương ứng với trình độ đào tạo. Các cơ sở giáo
dục đại học bao gồm: (1) Trường cao đẳng; (2) Trường đại học, học viện; (3) Đại
học vùng, đại học quốc gia; (4) Viện nghiên cứu khoa học (chỉ đào tạo trình độ tiến
(1),(2)
2

(3)

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21.
Quyết đính số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
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sĩ). Năm học 2011 - 2012 cả nước có 419 cơ sở giáo dục đại học. Trong đó có 215
trường cao đẳng và 204 trường đại học (bao gồm cả học viện, trường đại học thành
viên của đại học vùng, đại học quốc gia). Phần lớn các cơ sở giáo dục đại học vẫn
tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng, sau đó đến vùng Đông Nam Bộ.

Biểu 4: Phân bố số lượng trường đại học - cao đẳng
theo các vùng kinh tế xã hội(1)
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Tổng số sinh viên trên toàn quốc của tất cả các hệ đào tạo đại học và cao
đẳng là 2.204.313 em, trong đó có 756.292 sinh viên cao đẳng và 1.148.021 sinh
viên đại học.
3. Thực trạng giáo dục của thanh niên Việt Nam
3.1. Thực trạng biết đọc biết viết
Tỷ lệ biết đọc biết viết của thanh niên là tỷ lệ người tuổi từ 16-30 “có thể đọc,
viết và hiểu rõ nghĩa của tiếng Việt hoặc một thứ tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân
tộc thiểu số”. Tỷ lệ biết đọc biết viết là một trong các chỉ số cơ bản nhất đánh giá
thực trạng giáo dục đào tạo của một quốc gia. Biết đọc biết viết là nền tảng cơ bản
nhất cho tất cả các hoạt động học tập và đào tạo sau này. Hiện tại, tỷ lệ biết đọc
biết viết chung của thanh niên Việt Nam là 96,3%, trong đó nam giới là 96,7% và
nữ giới là 95,8%. Sự chênh lệch về tỷ lệ biết đọc giữa nam thanh niên và nữ thanh
niên hiện tại là không đáng kể, nhất là trong nhóm tuổi trẻ từ 16 đến dưới 20 tuổi.
Kết quả này cho thấy Việt Nam đã đạt được các chỉ tiêu đặt ra trong Mục tiêu phát
triển Thiên niên kỷ (MDG) số 2 và 3 về phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao bình
đằng giới và trao quyền cho phụ nữ.

(1)

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21.

Bảng 2: Tỷ lệ biết đọc biết viết theo nhóm tuổi và giới(1)
Chung

Nam

Nữ

16 đến 19 tuổi

97,6%

97,7%

97,4%

20 đến 24 tuổi

96,4%

96,9%

95,9%

25 đến 30 tuổi

94,8%

95,5%

94,2%

Chung

96,3%

96,7%

95,8%

Biểu đồ 5 thể hiện tỷ lệ biết đọc biết viết theo điều kiện kinh tế - xã hội của gia
đình. Điều kiện kinh tế - xã hội của gia đình trong số liệu Tổng điều tra dân số 2009
được xác định dựa trên cơ sở vật dụng thiết yếu các gia đình sở hữu. Tỷ lệ biết đọc
biết viết của thanh niên dao động đáng kể giữa các nhóm điều kiện kinh tế - xã hội
khác nhau. Trong đó, nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội thấp, tỷ lệ này chỉ có 85,5%.
Đặc biệt, trong nhóm điều kiện kinh tế - xã hội càng thấp, sự chênh lệch về tỷ lệ biết
đọc biết viết của thanh niên càng cao. Ví dụ, trong nhóm điều kiện kinh tế - xã hội
cao, tỷ lệ này là 99,4% ở nam và 99,5% ở nữ. Tuy nhiên, trong nhóm điều kiện kinh
tế - xã hội thấp, tỷ lệ này là 89,2% ở nam và 81,5% ở nữ.

nội dung báo cáo

Việt Nam đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ trong hoạt động xóa mù
chữ cũng như giảm sự khác biệt giữa nam và nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ biết đọc biết viết
của thanh niên Việt Nam vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng kinh tế - xã hội,
giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số và giữa các nhóm điều kiện kinh tế - xã
hội. Tỷ lệ biết đọc biết viết của thanh niên dân tộc Kinh là 98,2%, trong khi đó tỷ lệ
này của thanh niên các dân tộc khác chỉ có 85,7%.
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Nhóm tuổi
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Biểu 5: Tỷ lệ biết đọc biết viết theo điều kiện kinh tế xã hội của gia đình(2)
Biểu đồ 6 thể hiện tỷ lệ biết đọc biết viết của 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt
Nam. Biểu đồ này cho thấy có khoảng cách khá lớn giữa các vùng có điều kiện
(1),(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009
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kinh tế - xã hội kém phát triển với các vùng phát triển hơn trong tỷ lệ thanh niên
biết đọc biết viết. Ví dụ, tỷ lệ này là 99,2% ở Đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó,
ở vùng trung du và miền núi phía Bắc tỷ lệ này chỉ có 90,7%. Ở các vùng kém phát
triển hơn, chênh lệch về tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ cũng lớn hơn. Ví dụ,
ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ biết đọc biết viết của nữ thấp hơn nam
giới 7% trong khi ở vùng Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ này không có khác biệt giữa
nam và nữ.

Biểu 6: Tỷ lệ biết đọc biết viết của thanh niên theo 6 vùng kinh tế xã hội(1)
3.2. Thực trạng đi học
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Theo số liệu điều tra dân số năm 2009, có 20,3% thanh niên Việt Nam đang
tham gia học tập tại một trường nào đó trong hệ thống giáo dục quốc dân và có
3,2% thanh niên chưa từng có cơ hội được đến trường. Tỷ lệ đi học của thanh niên
ở độ tuổi 16 đến dưới 20 tuổi chỉ có 49,8% cho thấy hơn 50,0% thanh niên ở độ tuổi
này không học tiếp ở bậc cao hơn sau khi hoàn thành bậc THCS và THPT.
Bảng 3: Thực trạng đi học của thanh niên theo nhóm tuổi(2)
Nhóm tuổi

Đang đi học

Đã học xong

Chưa đi học

16 đến 19 tuổi

49,8%

48,1%

2,1%

20 đến 24 tuổi

12,6%

84,2%

3,1%

25 đến 30 tuổi

2,4%

93,1%

4,5%

20,3%

76,4%

3,2%

Chung

Hệ thống giáo dục hiện tại của Việt Nam khuyến khích thanh niên ở độ tuổi
15-19 học bậc trung học phổ thông và những thanh niên ở độ tuổi 20-24 tuổi tiếp
tục học nghề, cao đẳng hoặc đại học. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ đang đi học trong
(1), (2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009
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nhóm 16-19 tuổi chỉ có 48,1% và trong nhóm 20-24 tuổi chỉ có 12,6% cho thấy có
một lượng lớn thanh niên không tiếp tục theo học ở những trình độ đào tạo cao hơn.
Theo kết quả phân tích SAVY 2, lý do chủ yếu mà thanh niên trong độ tuổi 16-24
phải dừng học là do điều kiện kinh tế của họ không cho phép họ tham gia học tiếp;
19,1% phải dừng học để kiếm tiền nuôi gia đình; 17,6% ngừng học do không có tiền
đóng học phí. Các lý do khiến thanh niên phải thôi học khác bao gồm: Bản thân
không muốn học tiếp, không vượt qua được kỳ thị, khả năng học yếu, không đủ sức
khỏe, trường học quá xa và lập gia đình.

nội dung báo cáo

Biểu 7: Lý do chủ yếu các thanh niên trong độ tuổi 16-24
phải dừng học tiếp (SAVY2)(1)
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Biểu 8: Tỷ lệ chưa từng đi học theo nhóm tuổi và giới(2)
(1)

(2)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thanh niên và thanh niên Việt
Nam. Lần thứ 2 năm 2010.
Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009
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Biểu đồ 8 thể hiện tỷ lệ chưa từng đi học theo nhóm tuổi thanh niên và giới.
Nhìn chung, vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ về tình hình đi học tuy nhiên sự
khác biệt này không rõ rệt như sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc, giữa 6 vùng
kinh tế - xã hội và giữa nhóm ngũ vị phân về tình trạng giàu nghèo của hộ gia đình.
Cụ thể, trong nhóm dân tộc Kinh, tỷ lệ thanh niên đang đi học là 21,9% trong khi
các nhóm dân tộc khác tỷ lệ này là 11,7%; tỷ lệ thanh niên chưa từng có cơ hội được
đến trường trong các nhóm dân tộc khác khá cao (13%).
Biểu đồ 9 thể hiện các lý do chủ yếu khiến thanh niên không có cơ hội đến
trường. Theo đó, lý do chủ yếu khiến họ không có cơ hội đi học là lý do kinh tế,
58,2% không đi học là vì họ phải kiếm sống nuôi gia đình hoặc không có tiền đóng
học phí. Một tỷ lệ nhỏ (3,5%) trả lời rằng họ không được đi học do trường cách xa
nhà quá. Đây là các số liệu gợi ý cho việc cần có những chính sách hiệu quả hơn
để thiết lập công bằng trong tiếp cận giáo dục cho các đối tượng khó khăn, vùng
sâu vùng xa.
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Biểu 9: Các lý do khiến thanh niên 16-24 tuổi
chưa từng có cơ hội đến trường (SAVY2)(1)
Biểu đồ 10 thể hiện thực trạng đi học của thanh niên Việt Nam theo nhóm ngũ
vị phân của điều kiện kinh tế - xã hội hộ gia đình. Qua biểu đồ này, mối quan hệ tỷ
lệ thuận giữa điều kiện kinh tế - xã hội và cơ hội giáo dục được thể hiện rất rõ, hộ
càng giàu thì tỷ lệ đang đi học càng cao và tỷ lệ chưa bao giờ đến trường càng thấp.

(1)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thanh niên và thanh niên Việt
Nam. Lần thứ 2 năm 2010.
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Biểu 10: Tỷ lệ đi học theo điều kiện kinh tế xã hội của gia đình(1)
Biểu đồ 11 trình bày thực trạng đi học theo các vùng kinh tế - xã hội của Việt
Nam. Phân tích số liệu thống kê năm 2009 cho thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa các
vùng về tỷ lệ chưa bao giờ đến trường của thanh niên. Trung du và miền núi phía
Bắc là vùng có tỷ lệ chưa bao giờ đến trường cao nhất (8,6%) và Đồng bằng sông
Hồng là vùng có tỷ lệ này thấp nhất (0,6%). Tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội thấp, sự bất bình đẳng giới và chênh lệch giữa nông thôn và thành thị càng cao.
Nhìn chung, các tỉnh phía Bắc có sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị về tỷ
lệ chưa bao giờ đến trường cao hơn so với các tỉnh phía Nam.

27

Biểu 11: Tỷ lệ đi học theo các vùng kinh tế xã hội(2)
(1),(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.
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Bản đồ tại biểu 12 thể hiện tỷ lệ ngừng học trong thanh niên lứa tuổi 16-19, lứa
tuổi mà đáng ra thanh niên cần tiếp tục theo học những bậc học cao hơn nữa để
có thể được đào tạo chuyên môn kỹ thuật tốt hơn, tạo cơ hội kiếm việc làm và thu
nhập ổn định; góp phần nâng cao chất lượng lực lượng lao động của Việt Nam và
các hoạt động kinh tế - xã hội. Trên bản đồ này, những tỉnh có màu đỏ và màu da
cam là những tỉnh đáng chú ý khi có trên 50,0% thanh niên lứa tuổi 16-19 ở các tỉnh
này không tham gia các bậc học cao hơn nữa. Các tỉnh này tập trung ở vùng Miền
núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, nơi có điều kiện kinh tế khó khăn.
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Biểu 12 : Tỷ lệ ngừng học trong lứa tuổi từ 16 - 19 trên toàn Việt Nam(1)
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.

3.3. Trình độ học vấn cao nhất

Bảng 4: Trình độ học vấn cao nhất theo nhóm tuổi thanh niên(1)
Nhóm tuổi
16 đến 19 tuổi
20 đến 24 tuổi
25 đến 30 tuổi
Chung

Chưa tốt
Tốt nghiệp Tốt nghiệp Tốt nghiệp
Cao đẳng,
nghiệp tiểu học tiểu học
THCS
THPT
đại học trở lên
6,1%
10,1%
15,7%
10,7%

17,6%
21,1%
27,7%
22,1%

57,8%
25,3%
22,2%
33,8%

18,4%
39,7%
25,5%
29,1%

0,1%
3,8%
8,9%
4,3%

Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa trình độ học vấn và điều kiện kinh tế - xã hội của
hộ gia đình được thể hiện trong biểu đồ 13, cho thấy có sự đối lập rõ rệt về trình độ
học vấn giữa các nhóm nghèo và các nhóm có điều kiện kinh tế - xã hội khá giả
hơn. Nếu như tỷ lệ thanh niên đã tốt nghiệp THPT trở lên của nhóm hộ rất giàu đạt
69,9% thì tỷ lệ này chỉ có 8,0% của nhóm hộ rất nghèo.

Biểu 13: Trình độ học vấn cao nhất của thanh niên theo điều kiện kinh tế xã hội(2)
(1), (2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.
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Bảng 3 trình bày trình độ học vấn cao nhất theo 3 nhóm tuổi thanh niên. Theo số
liệu điều tra dân số năm 2009, có 10,7% thanh niên Việt Nam có trình độ học vấn cao
nhất ở mức chưa tốt nghiệp tiểu học và chỉ có 33,4% thanh niên có trình độ học vấn
từ tốt nghiệp THPT trở lên.
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Thực trạng trình độ học vấn của thanh niên Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ
với chất lượng lực lượng lao động trẻ. Trình độ học vấn là nền tảng cơ bản để mỗi cá
nhân có thể tiếp tục nỗ lực phát triển kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng đáp ứng yêu
cầu của các ngành nghề. Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng
cao được đánh giá là một trong các nguồn lực quan trọng nhất cho phát triển kinh
tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trình độ học vấn của thanh niên được phân
thành 5 nhóm: Chưa tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt
nghiệp THPT và cao đẳng, đại học trở lên.
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Kết quả phân tích cũng cho thấy, xu hướng chung là các tỷ lệ của nam giới, của
thành thị và của dân tộc Kinh thường khả quan hơn so với các tỷ lệ tương ứng của nữ
giới, của nông thôn và của các nhóm dân tộc khác.

nội dung báo cáo
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Biểu đồ 14 trình bày trình độ học vấn cao nhất của thanh niên theo các vùng kinh
tế - xã hội. Hai vùng kinh tế - xã hội phát triển nhất (Đồng bằng sông Hồng và Đông
Nam Bộ) cũng là những vùng có tỷ lệ tốt nghiệp THPT trở lên cao nhất.

Biểu 14: Trình độ học vấn cao nhất theo 6 vùng kinh tế xã hội(1)
4. Đào tạo nghề và hướng nghiệp cho thanh niên
4.1. Phân luồng đào tạo sau THCS và hướng nghiệp

30

Hướng nghiệp và đào tạo nghề là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để bảo đảm yêu cầu nguồn nhân lực trong thời
gian tới. Từ năm học 2007-2008, ngành GDĐT thực hiện phân luồng học sinh với dự
kiến sau tốt nghiệp THCS, 70,0% học sinh vào học lớp 10 THPT, 30,0% còn lại vào
học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp,
dạy nghề. Việc phân luồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc THPT, đồng
thời những học sinh có sức học hạn chế tìm cho mình hình thức học nghề. Công
tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh, trong thời gian qua đã được các nhà
trường quan tâm, tuy nhiên kết quả đạt được chưa được như kỳ vọng(2).
Hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cũng được các trường học quan tâm,
song còn mang tính hình thức. Tâm lý của nhiều học sinh và phụ huynh chọn một
con đường là thi vào đại học và chọn ngành có lương cao hoặc các ngành thi dễ đỗ.
Thống kê số lượng tuyển sinh năm 2012, Bộ GDĐT cho biết, mặc dù có giảm 10,0%
so với năm 2011, nhưng vẫn có gần 38,0% thí sinh đăng ký dự thi các ngành quản
lý kinh tế, tài chính, ngân hàng. Trong khi đó, những ngành như: Sư phạm, y, dược,
(1)
(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.
ThS. Hồ Sỹ Anh. Một số đề xuất góp phần đổi mới giáo dục Việt nam. Tạp chí khoa học trường Đại
học Sư phạm TP. HCM số 39 (9/2012).

4.2. Cơ cấu đào tạo nghề

nội dung báo cáo

Việt Nam đang phải đối mặt với sự mất cân đối trong cơ cấu đào tạo sau phổ
thông hiện nay. Trong số những người từ 15 tuổi trở lên đang theo học các trường
chuyên nghiệp trên toàn quốc, có tới hơn 53,0% hiện đang theo học các trường đại
học và trên đại học. Nếu gộp cả số người đang học cao đẳng với nhóm đang học ở
trình độ đại học và trên đại học thì đội ngũ này sẽ chiếm gần 80,0%. Sự mất cân đối
này là tình trạng chung đối với cả 2 giới nam, nữ và 2 khu vực thành thị, nông thôn.
Tây Nguyên là vùng có cơ cấu học sinh theo học các trường chuyên nghiệp bất hợp
lý nhất, có hơn 60,0% đang theo học các trường đại học và trên đại học, cao hơn
mức chung của toàn quốc, cao hơn cả 2 vùng trung tâm kinh tế - chính trị lớn của
nước ta là Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng, nơi có mật độ các trường đại
học và cao đẳng cao nhất cả nước.
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nông lâm ngư nghiệp, kỹ thuật rất cần lao động, nhưng lại ít thí sinh dự thi. Có thể
nói, hướng nghiệp cho học sinh hiện nay chưa gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Thực tiễn cho thấy việc học sinh tự lựa chọn nghề nghiệp một
cách cảm tính, tự phát thường không phù hợp với xu thế phát triển sản xuất và ngành
nghề lao động mà xã hội đặt ra(1). Do vậy, giáo dục phải có những tác động trong
quá trình hướng nghiệp, phải hướng học sinh lựa chọn nghề nghiệp theo được nhu
cầu của thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế hiện nay của Việt Nam.

Bảng 5: Tỷ trọng phần trăm dân số từ 15 tuổi trở lên đang đi học chia theo trình
độ CMKT, giới tính, thành thị/nông thôn và các vùng, 2009(2)
Đang đi học
Tổng
số

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại học
trở lên

100,0

1,7

20,5

24,5

53,3

Nam

100,0

2,4

21,1

22,7

53,8

Nữ

100,0

1,0

19,9

26,3

52,8

Thành thị

100,0

1,3

16,6

22,6

59,5

Nông thôn

100,0

2,6

28,4

28,1

40,8

1. Trung du và miền núi phía Bắc

100,0

2,4

27,8

23,4

46,3

2. Đồng bằng sông Hồng

100,0

1,3

18,6

27,3

52,8

3. Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

100,0

1,8

24,0

28,3

45,8

4. Tây Nguyên

100,0

2,3

19,6

15,5

62,6

5. Đông Nam bộ

100,0

1,5

17,6

21,3

59,6

6. Đồng bằng sông Cửu Long

100,0

2,7

23,4

20,0

53,9

Toàn quốc

Các vùng

(1)

(2)

Hồ Văn Thông. Hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở ở tỉnh Bình Dương:
Thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, số 59, năm 2014.
Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.
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Sự mất cân bằng trong cơ cấu đào tạo sau phổ thông dẫn đến hệ quả tất yếu
là định hướng đào tạo cho thanh niên không theo sát nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội. Có hai lý do cho sự mất cân bằng này (1) Áp lực “vào đại học” luôn là tâm lý đè
nặng trong xã hội ta hiện nay; (2) Các trường trung cấp chuyên nghiệp chưa hấp
dẫn được đối với người theo học.
Trong những năm qua, mạng lưới các trường TCCN đã được mở rộng, cả nước
đã có 295 trường TCCN, 300 trường cao đẳng tham gia đào tạo trung cấp chuyên
nghiệp đưa tổng số cơ sở đào tạo TCCN lên 500 cơ sở. Tuy nhiên, chất lượng mạng
lưới dạy nghề vẫn chưa được đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng đủ để thu hút
học sinh vào học. Mô hình trường THPT kỹ thuật được Bộ GDĐT cho phép triển
khai, song đến nay, trên phạm vi toàn quốc, số trường này không đáng kể. Cơ cấu
nghề trong những năm qua đã có sự điều chỉnh theo nhu cầu của thị trường lao
động, một số ngành nghề đào tạo mới đã được triển khai. Tuy nhiên, nếu so với yêu
cầu chuyển dịch cơ cấu lao động thì cơ cấu ngành nghề vẫn chưa được đáp ứng.
Các cơ sở dạy nghề tập trung chủ yếu vào khối ngành công nghiệp, giao thông vận
tải, xây dựng. Trong khi đó các nghề thuộc nông lâm, ngư nghiệp như: Bảo quản,
chế biến nông lâm, thủy hải sản… đòi hỏi phải được cung cấp lao động cho khu vực
nông thôn thì số cơ sở dạy nghề tham gia còn ít. Một số nghề cần cho nền kinh tế
nhưng chi phí dạy nghề còn cao, những nghề độc hại không thu hút được học sinh
học nghề(1).
Một số khía cạnh còn tồn tại về giới: Phụ nữ vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận
giáo dục so với nam giới ở một số vùng miền, đặc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số và
phụ nữ vùng khó khăn. Cách biệt giữa nam và nữ trong tiếp cận giáo dục tại Việt
Nam làm ảnh hưởng đến các cơ hội tiếp cận việc làm và đào tạo chuyên môn trong
tương lai. Các nhược điểm trong đào tạo nghề mới được giải quyết một phần trong
những năm gần đây. Các hoạt động dạy nghề và đào tạo lại nghề cho nữ giới thường
là các hoạt động ngắn hạn và tập trung vào các nghề truyền thống của nữ giới như
may mặc, làm tóc,... Các nghề truyền thống này lại thường có thu nhập thấp, làm
cho phụ nữ gặp những khó khăn hơn nam giới trong việc tiếp cận thị trường lao
động. Khoảng cách giữa nam và nữ trong tiếp cận đào tạo CMKT vẫn còn rất khác
biệt và khoảng cách này rõ rệt hơn trong một số nhóm, như nhóm người khuyết tật.
Nếu như tỷ lệ biết đọc biết viết giữa nữ và nam lứa tuổi 15-24 là 1 thì tỷ lệ này chỉ là
0,8 trong nhóm người khuyết tật và 0,6 trong nhóm những người khuyết tật nặng(2).
Các số liệu này cho thấy mặc dù thực hiện chính về bình đẳng giới và nâng cao
năng lực phụ nữ ở Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể, song Việt Nam vẫn
cần nỗ lực hơn nữa để giải quyết vấn đề bình đẳng giới trong nhóm dễ tổn thương
như nhóm người khuyết tật; nguồn lực cho hoạt động bình đẳng giới trong giáo dục
vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong
lĩnh vực đào tạo, giáo dục.
(1)
(2)

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 21
Điều tra của UNFPA tại Việt nam năm 2013.

IV. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM

Thanh niên là lực lượng lao động quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế
- xã hội của Việt Nam. Nhưng thanh niên cũng là nhóm yếu thế trên thị trường lao
động, dễ chịu các tác động tiêu cực của những biến đổi kinh tế - xã hội do phần
lớn họ đang ở giai đoạn chuyển đổi từ đi học sang đi làm, từ phụ thuộc vào gia đình
sang chủ động đưa ra các quyết định trong cuộc sống của bản thân. Tìm được cơ
hội làm việc phù hợp sẽ giúp thay đổi hoàn toàn cuộc sống cá nhân của thanh niên
cũng như góp phần tạo những chuyển đổi tích cực trong xã hội. Việc làm là nhu cầu
thiết yếu trong cuộc sống của thanh niên. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm,
việc làm không ổn định, thu nhập thấp sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc
sống của thanh niên.
Cùng với dân cư, vốn, đất đai và tài nguyên, lao động là một trong những nguồn
lực quan trọng của mỗi quốc gia cho phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ tiêu thống kê
về lực lượng lao động có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chiến lược,
quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của từng
địa phương; thông tin về lực lượng lao động là một trong những căn cứ quan trọng
để doanh nghiệp và các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Nội
dung này sử dụng số liệu từ các báo cáo SAVY2, báo cáo lao động việc làm quý
3 năm 2013 để phân tích một số chỉ số về thực trạng lao động việc làm của thanh
niên như tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung, tỷ trọng lao động có việc làm, tỷ
lệ thiếu việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp cho các nhóm tuổi 16-19, 20-24 và 25-30 cũng
như các phân tích theo vùng miền và nông thôn/thành thị.
Đào tạo nghề tạo ra năng lực thực hiện công việc lao động cho thanh niên.
Đào tạo nghề chính là công cụ để điều chỉnh cơ cấu và chất lượng của lực lượng
lao động thanh niên. Muốn tìm được cơ hội việc làm tốt, thanh niên cần được chuẩn
bị tốt cho công việc thông qua hoạt đông đào tạo nghề. Do vậy nội dung này cung
cấp thông tin về các hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam cũng như
phân tích một số thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các chính sách đào tạo
nghề. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho các chính sách hỗ trợ cơ hội việc làm
cho thanh niên.
(1)

Báo cáo phát triển con người năm 2013. Sự trỗi dậy của các nước Nam bán cầu: Tiến bộ về con
người trong một thế giới đa dạng
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Giải quyết việc làm là một trong những chính sách quan trọng đối với mọi quốc
gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển có lực lượng lao động lớn như Việt
Nam. Giải quyết việc làm cho người lao động trong sự phát triển của thị trường
lao động là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, góp phần
tích cực vào việc hình thành thể chế kinh tế thị trường, đồng thời tận dụng lợi thế
để phát triển, tiến kịp khu vực và thế giới. Theo báo cáo Phát triển con người năm
2013, tại các nước đang phát triển, việc làm là nền tảng căn bản cho phát triển, việc
làm không chỉ đem lại thu nhập mà còn đem lại nhiều lợi ích to lớn khác như giảm
nghèo, giúp các thành phố vận hành và giúp thanh niên tránh được các hành vi
nguy cơ và bạo lực(1).
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1. Giới thiệu
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2.1. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động
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2. Quy mô và phân bố lực lượng lao động của thanh niên Việt Nam

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là một trong những số đo chung nhất về mức
độ tham gia lực lượng lao động của dân số. Nó được định nghĩa là số phần trăm
những người thuộc lực lượng lao động chiếm trong dân số. Biểu đồ 15 thể hiện tỷ lệ
tham gia lực lượng lao động trong các nhóm tuổi từ 16-19, 20-24 và từ 25-30. Giai
đoạn từ 16-19 tuổi là giai đoạn thanh niên chuyển tiếp từ đi học sang đi làm. Do
vậy, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong nhóm 16-19 tuổi là thấp nhất, có 39,0%
thanh niên bắt đầu làm việc trong giai đoạn này, nam thanh niên bắt đầu làm việc
sớm hơn nữ thanh niên (42,4% nam so với 35,3% nữ tham gia lực lượng lao động
trong lứa tuổi 16-19).
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Tính đến thời điểm 01/10/2013, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước
là 53,86 triệu người, trong đó phần lớn lực lượng lao động nước ta tập trung ở khu
vực nông thôn (gần 80,0%). Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, gần 2/3 lực lượng lao
động cả nước tập trung ở 3 vùng là Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên
Hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, nông thôn và 3 vùng kinh
tế - xã hội này là những nơi cần có các chương trình khai thác nguồn lực lao động,
tạo việc làm và đào tạo nghề.

Có sự chênh lệch trong tất cả các nhóm tuổi về tỷ lệ tham gia lực lượng lao
động giữa nông thôn và thành thị, với tỷ lệ này cao hơn ở thanh niên nông thôn. Sự
khác biệt giữa nông thôn và thành thị rõ rệt hơn trong các nhóm tuổi trẻ (16-19 tuổi
và 20-24 tuổi). Nguyên nhân là do có thể trong các nhóm tuổi này, thanh niên thành
thị còn đang tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo nên chưa có cơ hội tham
gia lực lượng lao động.

Biểu 15: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong các nhóm tuổi theo giới,
nông thôn/thành thị(1)
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2013.
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Biểu đồ 16 thể hiện tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo 6 vùng kinh tế - xã hội
tại Việt Nam. Với cả 3 nhóm tuổi, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao nhất là ở hai
vùng miền núi và Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội cao như Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ thanh niên đi làm trong độ tuổi
16-19 thấp hơn so với các vùng khó khăn hơn.
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Biểu 16: Tỷ lệ đối tượng tham gia lực lượng lao động
theo các vùng kinh tế xã hội(1)
Bảng 6 thể hiện tỷ trọng của thanh niên và từng nhóm tuổi trên tổng số lao
động có việc làm. Trong tổng số lao động đang làm việc của cả nước, thanh niên
từ 16-30 tuổi chiếm 25,9%. Nhóm tuổi từ 25-30 là nhóm có tỷ trọng trong lao động
có việc làm cao nhất trong 3 nhóm tuổi. Tỷ trọng của thanh niên trên tổng số lao
động có việc làm cao nhất ở Tây Nguyên và vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Với cả hai vùng này, nhóm tuổi từ 16-19 cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong lực lượng
lao động có việc làm.
Bảng 6: Tỷ trọng thanh niên trong nhóm lao động có việc làm (%)(2)
16-30
tuổi

16-19
tuổi

20-24
tuổi

25-30
tuổi

25.9

5

9.2

11.7

Nam

27.1

5.6

9.8

11.7

Nữ

24.8

4.4

8.7

11.7

Thành thị

23.9

2.7

8.1

13.1

Nông thôn

26.8

6

9.7

11.1

31.5

7.6

11.2

12.7

Toàn quốc

Các vùng kinh tế - xã hội
1. Trung du và miền núi phía Bắc
(1), (2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý 3 năm 2013.
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16-30
tuổi

16-19
tuổi

20-24
tuổi

25-30
tuổi

21.6

2.4

8.4

10.8

25

6

8.7

10.3

4. Tây Nguyên

30.3

8.1

10.7

11.5

5. Đông Nam bộ

28.1

3.8

9.4

14.9

6. Đồng bằng sông Cửu Long

24.7

4.9

8.8

11

2. Đồng bằng sông Hồng
3. Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung

2.2. Thiếu việc làm và thất nghiệp
Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp là những chỉ tiêu phản ánh thực trạng
kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế,
bảo đảm an sinh xã hội. Thất nghiệp là vấn đề kinh tế - xã hội phổ biến với hầu hết
các quốc gia. Việt Nam cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nghiên cứu mức độ
thất nghiệp giúp đánh giá chính xác mức sống và tình hình ổn định kinh tế - xã hội.
Biểu đồ 17 thể hiện tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cho từng nhóm tuổi, theo giới
và nông thôn/thành thị (số liệu điều tra Lao động việc làm năm 2013). Tỷ lệ thất
nghiệp trong nhóm thanh niên 16-19 tuổi, 20-24 tuổi, và 25-30 tuổi lần lượt là 5,4%,
6,6% và 2,6%. Có thể thấy trong 3 nhóm tuổi, nhóm tuổi 20-24 có tỷ lệ thất nghiệp
cao nhất và xu hướng này duy trì ở các phân tổ theo giới hoặc theo nông thôn/thành
thị. Ở khu vực thành thị, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao hơn đáng kể so với ở nông
thôn.
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Biểu 17: Tỷ lệ thất nghiệp trong các nhóm tuổi theo giới và nông thôn/thành thị(1)
Số người thất nghiệp được định nghĩa như sau: là những người từ 16-30 tuổi mà
trong tuần tham chiếu đã hội tụ các yếu tố sau đây: (1) Không làm việc nhưng sẵn
sàng và mong muốn có việc làm; (2) Đang đi tìm việc làm có thu nhập, kể cả những
người trước đó chưa bao giờ làm việc. Do vậy, tỷ lệ thất nghiệp trên biểu đồ 13 có
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2013.
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Tỷ lệ thất nghiệp trong nữ thanh niên cao hơn trong nam thanh niên. Một điều
đáng quan tâm là theo báo cáo của Tổng cục Thống kê 2009, tỷ trọng lao động nữ
thất nghiệp cao nhất ở nhóm tuổi thanh niên (dưới 30 tuổi), chiếm tới 54,2%. Có nhiều
nguyên nhân, song nguyên nhân sâu xa là nhu cầu việc làm và khả năng khó tìm được
việc làm của nhóm thanh niên nữ - những người ngoài việc phải lao động để kiếm sống
còn phải thực hiện thiên chức làm vợ và làm mẹ. Đây sẽ là đối tượng chính cho mục
tiêu giải phóng phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới của Đảng và Nhà nước ta.
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thể chưa phản ánh bức tranh toàn cảnh về những khó khăn mà thanh niên gặp
phải khi đi tìm việc làm bằng tỷ trọng thanh niên thất nghiệp trong tổng số những
người thất nghiệp. Đến tháng 10/2013, cả nước có 1.118.100 người thất nghiệp trong
tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. Trong quý 3 năm 2013, số thanh niên thất
nghiệp trong độ tuổi 15-24 chiếm 50,3% trong tổng số người thất nghiệp. Trong khi
đó, nhóm dân số từ 16-30 tuổi chỉ chiếm 38,0% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên của cả
nước. Như vậy, thanh niên được xem là một trong những nhóm lao động dễ bị ảnh
hưởng nhất bởi các biến động trên thị trường lao động. Ở giai đoạn sẵn sàng đóng
góp cho các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước, cơ hội tìm việc của thanh niên
còn rất thấp dẫn đến việc hạn chế sử dụng lực lượng lao động tiềm năng này.

Bảng 7: Số lượng và phân bố phần trăm người thất nghiệp
theo nhóm tuổi và giới tính, 2009(1)
Số lượng

Phân bố %

% Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

Nam

Nữ

Tổng số

1 504 888

816 605

688 283

100,0

100,0

100,0

45,7

Dưới 30

743 534

370 243

373 291

49,4

45,3

54,2

50,2

30-39

214 556

115 224

99 332

14,3

14,1

14,4

46,3

40-49

194 138

126 233

67 905

12,9

15,5

9,9

35,0

50 trở lên

352 659

204 904

147 755

23,4

25,1

21,5

41,9

Biểu đồ 18 trình bày tỷ lệ thanh niên thất nghiệp trong các nhóm tuổi theo 6
vùng kinh tế - xã hội. Có thể thấy ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn
như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ thanh niên thất
nghiệp cao hơn đáng kể so với các vùng khó khăn như Tây Nguyên hoặc Trung du
và miền núi phía Bắc. Đặc biệt, các phân tích lao động việc làm qua thời gian đều
cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở 2 trung tâm kinh tế - xã hội là Hà Nội và
Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức rất cao so với các vùng còn lại. Hiện tượng này
có thể xảy ra do ở các vùng kinh tế khó khăn, đời sống của người dân chưa cao,
hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển nên thanh niên thường phải chấp nhận làm
những công việc trong khu vực chính thức với mức thu nhập thấp, bấp bênh để nuôi
sống bản thân và gia đình.
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2013.
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Biểu 18: Tỷ lệ thất nghiệp trong các nhóm tuổi theo 6 vùng kinh tế xã hội(1)
Số người thiếu việc làm phản ánh tình trạng sử dụng lãng phí năng lực sản xuất
và dịch vụ của lực lượng lao động. Số liệu thống kê về số người thiếu việc làm là chỉ
tiêu bổ sung thêm thông tin về việc làm, thất nghiệp, phục vụ phân tích hiệu quả
của thị trường lao động trên phương diện cung cấp đủ việc làm cho tất cả những ai
có nhu cầu làm việc. Chỉ tiêu này cho phép đánh giá sâu quá trình thực hiện các
chương trình việc làm, thu nhập và chính sách xã hội khác.
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Người thiếu việc làm bao gồm những người có việc làm mà trong thời gian tham
chiếu thỏa mãn cả 3 tiêu chuẩn sau đây: (1) Mong muốn làm việc thêm giờ; (2) Sẵn
sàng làm việc thêm giờ; (3) Họ đã làm việc dưới một ngưỡng thời gian cụ thể đối
với tất cả các công việc đã làm trong tuần tham chiếu (dưới 35 giờ/tuần). Tỷ lệ thiếu
việc làm trong các điều tra lao động việc làm tại Việt Nam là tỷ lệ được tính trong
nhóm những người đang làm việc.
Biểu đồ 19 thể hiện tỷ lệ thiếu việc làm theo định nghĩa trên trong nhóm thanh
niên đang đi làm. Trong nhóm tuổi trẻ nhất 16-19 tuổi, tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất.
Có thể trong nhóm này khi ở giai đoạn chuyển đổi từ đi học sang đi làm, do kinh
nghiệm làm việc thấp và điều kiện kinh tế khó khăn, họ phải chấp nhận làm nhiều
công việc tạm thời, nhưng thời gian làm việc cũng như mức thu nhập chưa đủ để
nuôi sống bản thân nên có tỷ lệ thiếu việc làm cao hơn hai nhóm còn lại. Tỷ lệ thanh
niên thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn, nhưng tỷ lệ thiếu việc làm trong
nhóm đã đi làm ở thành thị lại thấp hơn so với nông thôn. Như vậy, ở nông thôn
thanh niên có thể tìm được nhiều hình thức làm việc ở các khu vực phi chính thức
như làm nông, làm thuê dễ hơn thành thị. Tuy nhiên, nếu ở thành thị, một khi thanh
niên đã tìm được việc thì công việc của họ có xu hướng ổn định hơn so với các công
việc tạm thời ở nông thôn.
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2013
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Biểu đồ 20 thể hiện tỷ lệ thiếu việc làm trong số thanh niên đang làm việc theo
6 vùng kinh tế - xã hội. Hai vùng kinh tế phát triển là Đồng bằng sông Cửu Long và
Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm tương đối cao, phản ánh
tình trạng sử dụng lãng phí năng lực sản xuất và dịch vụ của lực lượng lao động ở
các vùng có nhiều hoạt động kinh tế, phát triển. Các phân tích số liệu riêng cho
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm của hai
trung tâm kinh tế - xã hội thấp hơn so với các vùng khác, thể hiện sự ổn định của
công việc cũng như hiệu quả hoạt động kinh tế của thanh niên sinh sống tại hai
thành phố này so với thanh niên ở các khu vực khác.

nội dung báo cáo

Biểu 19: Tỷ lệ thiếu việc làm trong số thanh niên đang làm việc
theo giới và nông thôn/thành thị(1)
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Biểu 20: Tỷ lệ thiếu việc làm trong nhóm thanh niên đang đi làm
theo 6 vùng kinh tế xã hội(2)
(1),(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra lao động việc làm Quý III năm 2013.

nội dung báo cáo

Báo cáo quốc gia về thanh niên
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3. Chất lượng lực lượng lao động trẻ
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3.1. Đánh giá chung
Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương chỉ rõ: Công tác đào tạo nguồn nhân lực,
đặc biệt nhân lực cho hội nhập được quan tâm; xây dựng được đội ngũ cán bộ và
quản lý kinh doanh thích nghi với điều kiện hội nhập. Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề
nghiệp được phân bố tương đối hợp lý ở các địa phương, vùng, miền. Chính phủ
đã phê duyệt và triển khai Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai
đoạn 2008 - 2015”, Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.
Hệ thống các cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được củng cố, kiện toàn; các
hoạt động tư vấn nghề nghiệp, việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, hội chợ việc
làm, sàn giao dịch việc làm... được mở rộng đã đào tạo và tư vấn giới thiệu việc làm
cho hàng vạn thanh niên mỗi năm. Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao trong một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ mới ngày
càng được chú trọng.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số bộ, cơ quan liên quan đã ban hành
nhiều quyết định, thông tư liên tịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan
đến công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua giám sát chính
sách, pháp luật về dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, Ủy ban Văn hóa,
Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ
ban hành được 01 nghị định; 06 quyết định về dạy nghề cho thanh niên; 02 quyết
định về giải quyết việc làm cho thanh niên. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong ba
năm (2011-2013), ngân sách nhà nước đã bố trí kinh phí trong chương trình mục tiêu
quốc gia về việc làm và dạy nghề là 9.261,2 tỉ đồng, tăng 42,7% so với ba năm trước
đó (2008-2011). Trong đó, đầu tư 135 tỉ đồng để thực hiện Quyết định số 103/2008/
QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên
học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015; Dự án đổi mới và phát triển dạy
nghề là 4.427 tỉ đồng (tăng 30,2%) so với giai đoạn 2008 - 2010; Dự án đào tạo nghề
cho lao động nông thôn là 3.050 tỉ đồng (tăng 61,3%) so với giai đoạn 2008 - 2010.
Chính phủ đã quan tâm đầu tư để Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây
dựng các Trung tâm tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Từ
năm 2008 đến 2011, Chính phủ đầu tư xây dựng 10 trung tâm với số vốn là 698 tỉ
đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tạo điều kiện cho các hộ gia đình thanh niên vay vốn phát triển sản xuất với
lãi suất ưu đãi, đến tháng 4/2013 dư nợ là trên 11.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, công tác quy hoạch của các cơ sở dạy nghề còn chưa sát với nhu
cầu xã hội. Công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt nghiệp
trung học phổ thông, sau học nghề còn nhiều bất cập, hạn chế. Đào tạo nghề, giới
thiệu việc làm, vốn vay cho thanh niên, nhất là trong thanh niên nông thôn chưa
đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong độ tuổi thanh niên hiện nay
còn cao. Một số nội dung của Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm
giai đoạn 2008 - 2015” còn chậm được triển khai, chưa đảm bảo tiến độ; việc bố trí

Biểu đồ 21 thể hiện trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật của thanh niên cho
toàn mẫu 16-30 tuổi và cho từng nhóm tuổi. Tỷ lệ thanh niên chưa từng được đào
tạo chuyên môn kỹ thuật là 85,8%, nghĩa là có khoảng 24 triệu thanh niên độ tuổi
16-30 trên toàn quốc chưa từng được đào tạo bất kỳ một ngành nghề chuyên môn
kỹ thuật nào. Tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (từ cao đẳng,
đại học trở lên) còn thấp chỉ có 6,4%. Như vậy, nguồn nhân lực của nước ta trẻ và
dồi dào nhưng trình độ tay nghề và chuyên môn kỹ thuật thấp, đặt ra nhiệm vụ nặng
nề cho những cố gắng nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực lao động phục vụ sự
nghiệp CNH, HĐH và hội nhập kinh tế của nước ta.

nội dung báo cáo

3.2. Trình độ đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật

Báo cáo quốc gia về thanh niên
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kinh phí từ ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện Đề án còn chậm, (có 30/63 Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nội dung truyền thông,
đào tạo, khởi sự doanh nghiệp từ nguồn ngân sách địa phương). Công tác giám
sát, phản biện và tham mưu chính sách về học nghề, lập nghiệp cho thanh niên
chưa thường xuyên. Việc hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân
tộc thiểu số, hộ nghèo ở các vùng khó khăn, giải quyết việc làm cho người dân bị
thu hồi đất còn hạn chế, đã ảnh hưởng ít nhiều đến thanh niên thuộc diện trên. Suy
thoái kinh tế trong những năm gần đây dẫn đến nhu cầu lao động của doanh nghiệp
giảm, nhiều thanh niên công nhân không có việc làm, đời sống rất khó khăn. Việc
nghiên cứu, xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu lao động còn chậm.
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Biểu 21: Trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật theo nhóm tuổi(1)
Biểu đồ 22 thể hiện tỷ lệ thanh niên 16-30 tuổi chưa từng được đào tạo chuyên
môn kỹ thuật theo các phân tổ giới, nông thôn/thành thị, dân tộc và 6 vùng kinh tế
- xã hội. Tỷ lệ này có cao hơn đáng kể ở nông thôn so với thành thị. Trong 6 vùng
kinh tế - xã hội, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tỷ lệ thanh niên chưa đào tạo
nghề cao nhất trong các vùng (93,4%).
(1)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.

Báo cáo quốc gia về thanh niên
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nội dung báo cáo

Biểu 22: Tỷ lệ thanh niên tuổi 16-30 chưa từng được đào tạo nghề
theo giới, nông thôn/thành thị và 6 vùng kinh tế xã hội(1)
Biểu đồ 23 trình bày tỷ lệ thanh niên độ tuổi 16-30 có trình độ CMKT từ cao
đẳng, đại học trở lên. Trong 6 vùng kinh tế - xã hội, Đồng bằng Sông Hồng là vùng
có tỷ lệ thanh niên được đào tạo CMKT từ cao đẳng, đại học trở lên cao nhất 6,8%
và vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa lớn nhất cả nước, lại là vùng có tỷ lệ
này thấp nhất (2,1%).
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Biểu 23: Tỷ lệ thanh niên tuổi 16-30 có trình độ CMKT từ cao đẳng, đại học
trở lên theo giới, nông thôn/thành thị và 6 vùng kinh tế xã hội(2)
(1),(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.

Số liệu SAVY2 cho thấy ở vòng 2 năm 2009, chỉ có 22,0% thanh niên hiện đang
làm việc đảm nhận công việc có kỹ năng, tỷ lệ thanh niên có việc làm đã giảm đáng
kể năm 2009 so với năm 2003. Bên cạnh vấn đề thất nghiệp, suy giảm tỷ lệ thanh
niên làm công việc có kỹ năng là một vấn đề nóng. Do nhu cầu làm việc kiếm sống
là một nhu cầu thiết yếu của mọi người, đặc biệt là thanh niên khiến họ phải chấp
nhận bất kỳ công việc nào đem lại thu nhập. Khi tỷ lệ làm những công việc không
có kỹ năng để kiếm sống gia tăng, nghĩa là nguồn nhân lực đang bị lãng phí lớn(1).

nội dung báo cáo

Các số liệu về đào tạo nghề và CMKT từ số liệu điều tra dân số 2009 chỉ ra
rằng, chỉ có một phần nhỏ trong thanh niên Việt Nam được đào tạo nghề trước khi
tham gia lực lượng lao động (14,5%). Tuy nhiên, số liệu SAVY2 lại chỉ ra rằng, trong
nhóm những thanh niên đã từng được học nghề, chỉ có 41,7% có việc làm bằng
nghề được học. Như vậy, kể cả khi thanh niên được đào tạo nghề, không phải ai
cũng có thể kiếm được công việc đúng với nghề được đào tạo, vì mưu sinh, họ có
thể phải chấp nhận công việc không đúng CMKT được đào tạo để kiếm sống hoặc
giúp đỡ gia đình lúc kinh tế khó khăn(2) .

Báo cáo quốc gia về thanh niên
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Về chất lượng lực lượng lao động của thanh niên, bên cạnh chỉ số đào tạo nghề
và CMKT, còn có 2 chỉ số quan trọng đó là tỷ lệ thanh niên hiện có việc làm đang
đảm nhận công việc có kỹ năng và tỷ lệ thanh niên có việc làm bằng nghề được học.

(2)

3.3. Trình độ học vấn và đào tạo nghề của nhóm thanh niên thất nghiệp
Thanh niên thất nghiệp nước ta có trình độ học vấn tương đối khá, trong nữ giới
có đến 45,3% và trong nam giới có đến 48,7% có trình độ THPT trở lên và số chưa
đi học chiếm chưa đến 3,0% tổng số người thất nghiệp. Chênh lệch về trình độ học
vấn giữa nam thất nghiệp và nữ thất nghiệp không nhiều. Đây là một lợi thế của thị
trường lao động nước ta hiện nay cần được khai thác.
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Bảng 8: Tỷ lệ phần trăm trình độ học vấn của thanh niên
theo giới tính và nhóm tuổi(3)
Giới

Nam

Nữ

(3)

Chưa đi Chưa tốt nghiệp Tốt nghiệp
học
tiểu học
tiểu học

Tốt nghiệp
THCS

THPT
trở lên

16-19 tuổi

3,0%

6,0%

26,7%

39,1%

25,2%

20-24 tuổi

1,9%

3,9%

14,1%

19,9%

60,1%

25-30 tuổi

3,4%

7,3%

18,8%

17,4%

53,2%

Toàn bộ

2,6%

5,5%

18,9%

24,3%

48,7%

16-19 tuổi

3,6%

7,3%

25,9%

35,9%

27,2%

20-24 tuổi

2,2%

5,3%

17,2%

19,6%

55,7%

25-30 tuổi

4,4%

9,6%

25,5%

18,6%

42,0%

Toàn bộ

3,2%

7,2%

21,7%

22,6%

45,3%

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thanh niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
Tổng cục Thống kê. Điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009.

(1), (2)

2

Nhóm
tuổi

Báo cáo quốc gia về thanh niên
Việt Nam
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Biểu đồ 24 trình bày tỷ lệ chưa được đào tạo nghề trong thanh niên thất nghiệp
theo nhóm tuổi và giới. Nếu trình độ học vấn là một lợi thế của nhóm thanh niên
thất nghiệp thì trình độ CMKT của họ lại là vấn đề đáng quan tâm. Trong cả nam
và nữ thất nghiệp lứa tuổi 16-19, tỷ lệ chưa từng được đào tạo nghề rất cao (trên
94,0%). Con số này cho thấy để có thể giải quyết được tình trạng thất nghiệp của
thanh niên, cần có những chính sách hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho thanh niên thiết
thực và hiệu quả hơn nữa.

Nam

Nữ

Biểu 24: Tỷ lệ chưa được đào tạo nghề trong thanh niên thất nghiệp(1)

4. Tiếp cận thông tin về việc làm
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Theo cảm nhận của thanh thiếu niên trong SAVY2, nguồn thông tin tìm việc
làm thông qua trung tâm, trường học, tổ chức dịch vụ việc làm là nguồn phổ biến
nhất (có 38,0% thanh niên lựa chọn). Nguồn tìm việc làm thứ 2 được 31,2% thanh
niên đề cập đến đó là tìm việc trực tiếp tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Như vậy,
thanh niên Viêt Nam đã chủ động tìm đến các nguồn thông tin về công việc, tăng
cơ hội tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ từ Chính phủ và doanh nghiệp trong quá
trình tìm việc. Tuy vậy, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ cá nhân cũng vẫn là
một nguồn thông tin về việc làm quan trọng (23,5% thanh niên lựa chọn).
Về phương diện bình đẳng giới, một số kết quả đã đạt được như sau: (1) Theo
kết quả điều tra, đến cuối Quý III năm 2013, lực lượng lao động toàn quốc là 53,65
triệu người, trong đó nữ giới chiếm 48,5%(2). Tỷ lệ nam tham gia lực lượng lao động
là 82,5% so với 73,5% là nữ. Số lượng lao động có nghề tạo ra trong năm 2013 là
1,53 triệu người, trong đó, nữ giới chiếm 47%; (2) Trong năm 2013, lượng tham gia
đào tạo nghề mới là hơn 1,92 triệu người, trong đó phụ nữ chiến 42% (tăng 1,1% so
với năm 2012), bao gồm 400 ngàn người với trình độ đai học và trung cấp nghề và
1,52 triệu người với đào tạo sơ cấp nghề. Hoạt động dạy nghề đã được tiến hành
(1)
(2)

Tổng cục Thống kê. Điều tra Lao động việc làm Quý III năm 2013
2013 Report on socio-economic situation, GSO
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cho khoảng 450 nghìn lao động nông thôn (tăng 10,2% so với năm 2012). Đào tạo
nghề tiếp tục đẩy mạnh các loại hình phù hợp với từng đối tượng lao động, đặc biệt
phù hợp với cơ cấu giới; (3) Nguy cơ bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong thị
trường lao động: Tỷ lệ nữ lao động chuyển dịch khỏi hoạt động nông nghiệp thấp
hơn nam giới, dẫn đến tỷ trọng nữ giới trong lao động nông nghiệp tăng lên; Tỷ lệ
nữ lao động được tuyển dụng tăng ít hơn so với tỷ lệ này trong nam giới trong giai
đoạn 2002-2012, tăng trung bình 2,4%/năm so với 2,8%/năm trong nam giới, dẫn
đến việc giảm tỷ trọng nữ giới trong tổng số lực lượng lao động (từ 48,6% năm 2002
xuống còn 48,3% năm 2012).
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Biểu 25: Tỷ lệ tiếp cận thông tin về việc làm của thanh niên(1)
V. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM

1. Giới thiệu chung
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe của con người bao gồm:
Sức khỏe cá thể, sức khỏe gia đình, sức khỏe cộng đồng và sức khỏe xã hội. Sức
khỏe nói chung là trạng thái thoải mái đầy đủ về thể chất, tâm thần xã hội mà không
chỉ có nghĩa là không có bệnh hay thương tật; cho phép mỗi người thích ứng nhanh
chóng với các biến đổi của môi trường, giữ được lâu dài khả năng lao động và lao
động có hiệu quả.
Sức khỏe thể chất bao gồm: Chiều cao, cân nặng, tỷ lệ hợp lý giữa chiều cao
và cân nặng, sức bền, sự dẻo dai, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sự chịu
đựng của cơ thể thanh niên ở các điều kiện thiên nhiên ác liệt,… Trong đó, yếu tố
chiều cao và cân nặng, sức khỏe sinh sản giữ vai trò quan trọng. Sức khỏe tâm thần
của thanh niên là thanh niên luôn giữ được trạng thái tâm thần ổn định, thỏa mái.
Phát triển thể chất của thanh niên được đánh giá qua chiều cao và cân nặng,…
Phát triển thể chất của thanh niên diễn ra tự phát hoặc tự giác (qua luyện tập hoặc
(1)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thanh niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
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các biện pháp khác). Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giáo dục toàn
diện cho thanh niên là phù hợp với yêu cầu của xã hội và cá nhân. Chiến lược phát
triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt ngày 30 tháng 12 năm 2011 đã đưa ra mục tiêu: “Đến năm 2020, chiều cao
bình quân của thanh niên nam đạt 1,66 mét và nữ thanh niên đạt 1,56 mét”.
Để đảm bảo quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của thanh niên, Nhà
nước đã có nhiều chính sách đầu tư và khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng
các cơ sở y tế, cơ sở hoạt động TDTT để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ
thể chất cũng như tâm thần cho thanh niên. Để đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức
khỏe sinh sản cũng như phòng chống HIV/AIDS, các bộ, cơ quan liên quan cũng đã
đưa ra chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe,
sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS, lấy đối tượng vị thành niên và thanh
niên làm đối tượng đích. Các tổ chức thanh niên cũng có những hoạt động tổ chức
tư vấn cho thanh niên về kỹ năng sống cũng như phòng ngừa các tệ nạn xã hội như
ma túy, mại dâm trong thanh niên.
Để tìm hiểu thực trạng thực hiện Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh
niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 về các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho
thanh niên, nội dung này sẽ sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra trước
đây để phân tích một số chỉ số được quy định trong Luật và Chiến lược như thực
trạng sức khỏe thể chất, tình trạng luyện tập TDTT, một số hành vi nguy cơ, nhu cầu
về chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như sử dụng dịch vụ y tế trong thanh niên.
Luật Thanh niên đã quy định quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của
thanh niên là một trong 8 quyền quan trọng thanh niên cần được hưởng. Theo Luật
này, thanh niên cần được: (1) Bảo vệ, chăm sóc, hướng dẫn nâng cao sức khoẻ, kỹ
năng sống lành mạnh, phòng ngừa bệnh tật; (2) Được chăm lo phát triển thể chất;
tích cực tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể; (3) Phòng,
chống HIV/AIDS; phòng, chống ma tuý và các tệ nạn xã hội khác(1).
2. Thực trạng sức khỏe
2.1. Thực trạng sức khỏe thể chất
Theo số liệu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chiều cao trung bình của
nam giới Việt Nam hiện chỉ đạt 164,4cm, thấp hơn 13cm so với chuẩn và chiều cao
trung bình của nữ Việt Nam là 153,4cm, thấp hơn 10cm so với chuẩn.
Bảng 9: Chiều cao, cân nặng của TN Việt Nam trong độ tuổi 20-24(2)
Chiều cao (cm)

(1)
(2)

Cân nặng (Kg)

Chung

Nam

Nữ

Chung

Nam

Nữ

159,0

164,4

153,4

49,7

54,2

45,9

Luật số 53/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Thanh niên
Nguồn: Bộ Y tế, Báo cáo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2009 - 2010.
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Biểu đồ 26 mô tả chiều cao và cân nặng trung bình của nam và nữ thanh niên
Việt Nam so với một số nước. Theo đó, chiều cao trung bình của nam thanh niên
Việt Nam là 164,4cm và nữ là 153,4cm. Trong khi đó, Hàn Quốc nam là 175,3cm
và nữ là 162,6cm; Singapore nam là 170,6cm và nữ là 160,0cm; Philippin nam là
163,5cm và nữ là 151,8cm; Malaysia nam là 164,7cm và nữ là 153,3cm; Nhật Bản
nam là 171,2cm và nữ là 158,8cm; Indonesia nam là 158,0cm và nữ là 147,0cm;
Ấn Độ nam là 165,3cm và nữ là 155,3cm; Trung Quốc nam là 169,4cm và nữ là
158,6cm.
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So với tầm vóc của thanh niên các nước trong khu vực như Nhật Bản, Singapore,
Thái Lan, tầm vóc của thanh niên Việt Nam kém hơn. Biểu đồ 22 cho thấy, chiều
cao của thanh niên Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, ví dụ
so với Nhật Bản, Hàn Quốc, chiều cao trung bình của người Việt Nam kém 8cm.
Người Việt Nam kém người Trung Quốc 7cm, kém Thái Lan và Singapore là khoảng
5 - 6cm.
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Biểu 26: Chiều cao và cân nặng trung bình của người Việt Nam
so với các quốc gia khác
Báo cáo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2009 - 2010 của Bộ Y tế
cho thấy, tình trạng thiếu năng lượng của thanh niên trong độ tuổi 20 - 24 là 22,9%;
trong đó nam thanh niên là 17,2% và nữ thanh niên là 27,7%. Về sức bền chung và
chỉ số công năng tim trong vận động, thanh thiếu niên của Việt Nam xếp loại rất
kém so với thanh thiếu niên Nhật. Như vậy, tố chất thể lực, đặc biệt là sức bền và
sức mạnh của thanh niên Việt Nam được xếp vào mức kém và rất kém so với chuẩn
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quốc tế. Đây là vấn đề ảnh hưởng tới nguồn nhân lực tương lai của đất nước”(1). Mục
tiêu của đề án phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đã
đưa ra tiêu chí: Đối với nam 18 tuổi: Năm 2020 có chiều cao trung bình 167,0cm,
năm 2030 là 168,5cm. Đối với nữ 18 tuổi: Năm 2020 có chiều cao trung bình là
156,0cm, đến năm 2030 là 157,5cm.
2.2. Tình trạng tập thể thao
Biểu đồ 27 trình bày tình trạng TDTT trong thanh niên độ tuổi từ 16-24 (sử dụng
số liệu SAVY2). Nhìn chung tỷ lệ rất thường xuyên/thường xuyên tập thể thao trong
nhóm tuổi từ 16-19 tuổi cao hơn tỷ lệ này trong nhóm tuổi từ 20-24. Nam thanh niên
có hoạt động TDTT thường xuyên hơn nữ thanh niên. Thanh niên thành thị có mức
độ tập thể thao rất thường xuyên cao hơn so với thanh niên nông thôn (8,4% so với
5,9%).
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Biểu 27: Tỷ lệ thường xuyên tập thể dục thể thao của thanh niên
trong độ tuổi từ 16-24 (SAVY2)(2)
Biểu đồ 28 trình bày thực trạng tập TDTT của thanh niên độ tuổi 16-24 theo 8
vùng kinh tế - xã hội. Biểu đồ này cho thấy ở các vùng có điều kiện kinh tế tốt hơn
như vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, tỷ lệ thanh niên rất thường xuyên/
thường xuyên tập thể dục cao hơn các vùng có điều kiện kinh tế thấp hơn.

(1)
(2)

Bộ Y tế, Báo cáo kết quả Tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc 2009 - 2010
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
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Biểu 28: Tỷ lệ thường xuyên tập thể dục thể thao của thanh niên
trong độ tuổi từ 16-24 tuổi theo 8 vùng kinh tế xã hội (SAVY2)(1)
2.3. Tự đánh giá tình trạng sức khỏe
Nông thôn
Thành thị
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Nữ
Nam

20-24 tuổi
16-19 tuổi

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Yếu

Biểu 29: Tự đánh giá tình trạng sức khỏe của thanh niên(2)
Tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân (theo các phân loại: Rất tốt, tốt,
bình thường, yếu), tỷ lệ thanh niên tự đánh giá là sức khỏe yếu chỉ có 1,8% ở độ tuổi
(1), (2)

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
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từ 16-19 và 2,2% ở độ tuổi 20-24. Có sự khác biệt giới tính về tự đánh giá sức khỏe
bản thân, với 56,5% nam thanh niên độ tuổi 16-24 cho rằng sức khỏe của họ là rất
tốt và tốt trong khi tỷ lệ này chỉ là 44,3% ở nữ thanh niên cùng độ tuổi. So sánh tình
trạng sức khỏe theo nơi cư trú cho thấy, thanh niên ở khu vực đô thị có tự đánh giá
tình trạng sức khỏe tốt hơn so với khu vực nông thôn.
Biểu đồ 30 trình bày thực trạng tự đánh giá tình trạng sức khỏe là rất tốt/tốt
trong hai nhóm thanh niên 16-19 tuổi và 20-24 tuổi theo 8 vùng kinh tế - xã hội. Có
thể nhìn thấy với cả hai nhóm tuổi, có sự khác biệt về tỷ lệ thanh niên đánh giá sức
khỏe bản thân là rất tốt/tốt giữa các vùng, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn
như Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ này cao hơn các
vùng khác. Tỷ lệ tự đánh giá sức khỏe là rất tốt/tốt trong nhóm 16-19 tuổi thấp nhất
ở vùng Duyên hải miền Trung (39,2%) và trong nhóm 20-24 tuổi thấp nhất ở vùng
Tây Bắc (29,7%).
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Biểu 30: Tự đánh giá sức khỏe Rất tốt/Tốt của thanh niên
phân theo các vùng kinh tế xã hội(1)
Trong 1 tháng trước thời điểm khảo sát, có 30,5% thanh niên trong nhóm tuổi
16-19 và 28,6% trong nhóm tuổi 20-24 đã bị đau ốm hoặc có triệu chứng bệnh. Nam
giới độ tuổi 16-24 có tỷ lệ đau ốm thấp hơn nữ giới, 22,4% so với 37,6%. Tỷ lệ thanh
niên nông thôn bị ốm đau/bệnh thấp hơn những người cư trú ở những khu vực thành
thị, 28,7% so với 32,8%.

(1)

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
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Biểu 31: Tỷ lệ từng bị ốm/có triệu chứng bệnh trong vòng 1 tháng
trước khảo sát (SAVY2)(1)
Biểu đồ 32 trình bày tỷ lệ từng bị ốm/có triệu chứng bệnh trong vòng 1 tháng
trước khảo sát cho 2 nhóm tuổi 16-19 và 20-24 theo 8 vùng kinh tế - xã hội. Trong
nhóm tuổi 16-19, tỷ lệ này cao nhất ở Đông Nam Bộ và trong nhóm tuổi 20-24, tỷ
lệ này cao nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tây Bắc là vùng có tỷ lệ thanh
niên tự đánh giá sức khỏe là rất tốt/tốt thấp nhất trong các vùng tuy nhiên tỷ lệ
thanh niên bị ốm có triệu chứng bệnh trong vòng 1 tháng qua lại không cao như
Tây Nguyên hay Đồng bằng sông Cửu Long.
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Biểu 32: Tỷ lệ từng bị ốm/có triệu chứng bệnh trong vòng 1 tháng
trước khảo sát theo vùng kinh tế xã hội (SAVY2)(2)
(1),(2)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010

3.1. Hút thuốc lá/sử dụng rượu bia
Tỷ lệ thanh niên từng hút thuốc lá trong nhóm tuổi 16-19 là 18,2% và trong
nhóm tuổi 20-24 là 33%. Độ tuổi trung bình lần đầu tiên hút thuốc lá của thanh niên
trong nhóm tuổi 16-24 là 17,4% (độ lệch chuẩn = 2,5). Tỷ lệ thanh niên từng say
rượu bia trong nhóm tuổi 16-19 là 41,7% và trong nhóm tuổi 20-24 là 58,1%. Độ tuổi
trung bình lần đầu tiên say rượu bia của thanh niên trong nhóm tuổi 16-24 là 17,2%
(độ lệch chuẩn = 2,6).
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3. Một số hành vi nguy cơ
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Biểu 33: Tỷ lệ thanh niên có hành vi hút thuốc lá và say rượu bia
theo các vùng kinh tế xã hội(1)
3.2. Sử dụng ma túy
Sử dụng ma túy trong thanh niên đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia
tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới, hình thức sử dụng ma túy không
an toàn làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV. Theo số liệu báo cáo của các địa phương,
tính tới cuối tháng 6 năm 2011 cả nước có 149.900 người sử dụng ma túy(2), trong đó
70% ở độ tuổi dưới 30. Số liệu SAVY2 cho thấy, tỷ lệ thanh niên từng sử dụng ma
túy (cần sa, thuốc lắc, ma túy đá, ma túy tiêm) là 0,4% trong cả hai nhóm tuổi từ 1619 và 20-24. Tuổi trung bình lần đầu tiên khi sử dụng ma túy của thanh niên độ tuổi
16-24 là 19,1 tuổi (độ lệch chuẩn = 2,3). Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể thấp hơn thực
(1)

(2)

Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo cáo Công tác cai nghiện ma túy tại Việt Nam thời gian
qua (Số: 69/BC-LĐTBXH, ngày 08 tháng 9 năm 2011)

3.3. Chấn thương và tai nạn giao thông

Tử vong do chấn thương chung/100.000

Tử vong do chấn thương TNGT/100.000

Biểu 34: Tỷ lệ tử vong do chấn thương chung(1)

Tử vong do chấn thương chung/100.000

Tử vong do chấn thương TNGT/100.000

Biểu 35: Tỷ lệ chấn thương không gây tử vong(2)
(1),(2)
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Chấn thương và tai nạn giao thông là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với
thanh niên Việt Nam. Theo số liệu của điều tra VNIS 2010, tỷ lệ tử vong do chấn
thương nói chung ở nam cao hơn so với nữ và cao nhất ở nhóm tuổi 20-24. Cụ thể,
tỷ lệ tử vong do chấn thương nói chung là 56,5 người trên 100.000 người ở độ tuổi
20-24, 45,1 người trên 100.000 người ở độ tuổi 15-19 và 35,4 người trên 100.000
người ở độ tuổi 25-29. Tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cũng cao nhất ở nhóm
tuổi 20-24, với 30,8 người trên 100.000 thanh niên trong độ tuổi này bị tử vong vì tai
nạn giao thông.

Báo cáo quốc gia về thanh niên
Việt Nam

tế do đây là các thông tin nhạy cảm, các hình thức thu thập thông tin thông thường
như phát vấn hay phỏng vấn có thể không thu được số liệu chính xác.

Hanoi school of public health. Vietnam National Injury Survey 2010. General Report.
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Biểu đồ 35 trình bày tỷ lệ chấn thương không gây tử vong chung và chấn
thương do tai nạn giao thông không gây tử vong trong 3 nhóm tuổi 15-19, 20-24 và
25-29 theo báo cáo VNIS 2010 (các tỷ lệ được tính trên 100.000 thanh niên trong
độ tuổi). Cũng như chấn thương gây tử vong, độ tuổi có tỷ lệ chấn thương chung
và chấn thương do tai nạn giao thông không gây tử vong cao nhất là độ tuổi 20-24.
3.4. Sử dụng dịch vụ y tế của thanh niên
Biểu đồ 36 thể hiện lựa chọn của thanh niên khi bị đau ốm trong tháng trước
thời điểm khảo sát, phần lớn các thanh niên trong độ tuổi 20-24 lựa chọn “tự điều
trị”, chiếm 53,7%, thanh niên trong độ tuổi 16-19 lựa chọn đến phòng khám tư nhân,
chiếm 54%. Bên cạnh đó, những lựa chọn điều trị không chính thống như gia đình
tự điều trị, thầy lang điều trị còn chiếm một tỷ lệ tương đối cao. Một điều đáng chú
ý là tỷ lệ lựa chọn sử dụng dịch vụ ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu như trạm y
tế xã, y tế nhà trường còn rất thấp (Số liệu SAVY2)
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Biểu 36: Sử dụng dịch vụ y tế khi bị ốm đau trong 1 tháng
trước thời điểm khảo sát(1)
Bảng 10 thể hiện sự lựa chọn dịch vụ y tế khi ốm của thanh niên độ tuổi 16-24
theo giới tính và khu vực. Nhìn chung, không có sự khác biệt lớn giữa nam và nữ,
giữa thành thị và nông thôn trong việc lựa chọn các dịch vụ y tế khi bị ốm, phần lớn
đều lựa chọn tự điều trị. Tỷ lệ lựa chọn thầy lang là rất cao với cả nam và nữ và với
cả thành thị và nông thôn, trong khi đó việc sử dụng dịch vụ y tế chính thống ở các
tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu rất thấp ở cả nông thôn lẫn thành thị.
(1)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010

Lựa chọn khi ốm đau

Giới tính

Khu vực
Nữ

Thành thị

Nông thôn

Y tế nhà trường

5.7

6.6

5.3

6.6

Tự điều trị

45.1

50.3

47.8

48.4

Gia đình điều trị

15.8

11.3

19.3

10.7

PK tư nhân

48.5

48.4

47.2

48.9

Thầy lang

27.9

29

29

28.4

Trạm y tế xã

3.2

4

0.7

4.8

TTYT/BV huyện

31.4

30.9

14.6

37.2

BV tỉnh/trung ương

25.5

21

23.9

22.4

1.2

2

2.1

1.5

Khác
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Bảng 10: Việc lựa chọn dịch vụ y tế khi ốm của thanh niên
theo giới tính và khu vực(1)

4. Nhu cầu chưa được đáp ứng về sức khỏe sinh sản
4.1. Thực trạng sử dụng BCS
Theo số liệu SAVY2, tuổi quan hệ tình dục lần đầu trung bình đối với toàn mẫu
là 18,1 tuổi (18,2 đối với nam giới và 18,0 với nữ giới). Thanh niên nông thôn có tuổi
quan hệ tình dục lần đầu là 18,0 tuổi, sớm hơn thanh niên ở đô thị đôi chút (thanh
niên đô thị có tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 18,4 tuổi). Thanh niên người dân tộc
thiểu số cũng có tuổi quan hệ tình dục lần đầu sớm hơn thanh niên người Kinh hoặc
Hoa đôi chút (17,9 tuổi ở người dân tộc thiểu số so với 18,1 tuổi ở thanh niên người
Kinh hoặc Hoa).

Biểu 37: Tỷ lệ sử dụng BCS trong lần quan hệ tình dục đầu tiên(2)
(1),(2)

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Điều tra Quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt
Nam năm 2010
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Biểu đồ 37 thể hiện tỷ lệ sử dụng BCS trong lần đầu tiên quan hệ tình dục, tỷ
lệ nữ giới sử dụng bao cao su trong lần đầu tiên quan hệ tình dục thấp hơn đáng
kể so với nam giới (14,5% so với 36,5%), Thanh niên thành thị có tỷ lệ sử dụng bao
cao su trong lần đầu quan hệ tình dục cao hơn so với thanh niên nông thôn. Một tín
hiệu đáng mừng là trong nhóm tuổi trẻ hơn (từ 16-19 tuổi), tỷ lệ này cao hơn so với
trong nhóm thanh niên lớn tuổi hơn (20-24 tuổi) cho thấy sự cải thiện về thực hành
quan hệ tình dục an toàn trong nhóm tuổi trẻ hơn.

4.2. Tiếp cận thông tin về Biện pháp tránh thai/Kế hoạch hóa gia đình.
Hầu hết thanh thiếu niên trong SAVY2 đã nghe nói về chủ đề mang thai hay kế
hoạch hóa gia đình qua các nguồn thông tin khác nhau. Chỉ có 7,0% người được hỏi
trong SAVY2 cho biết họ chưa nghe về chủ đề này từ nguồn nào. Hệ thống thông
tin đại chúng gồm Tivi, radio, sách báo, tạp chí, tờ rơi và cả hệ thống loa truyền
thanh địa phương là những nguồn thông tin quan trọng nhất cung cấp thông tin về
chủ đề này cho thanh thiếu niên. Các nguồn thông tin quan trọng khác bao gồm
thầy cô giáo và nhà trường (19,0%), bạn bè hay người yêu (18,0%), nhân viên y tế
hay dân số (14,0%). Các trung tâm tư vấn hay các câu lạc bộ của thanh thiếu niên
chỉ là nguồn cung cấp thông tin về mang thai và kế hoạch hóa gia đình cho một bộ
phận rất nhỏ thanh thiếu niên.
4.3. Nhu cầu chưa được đáp ứng về biện pháp tránh thai
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Trong điều tra MICS 2010, định nghĩa về nhu cầu chưa được đáp ứng về biện
pháp tránh thai bao gồm: (1) Phụ nữ có thai nhưng không muốn có thai hoặc không
muốn có thai thời điểm này; (2) Phụ nữ trong thời kỳ vô kinh sau sinh, hiện không
sử dụng một biện pháp tránh thai nào, lần sinh con gần đây là không mong muốn
hoặc không đúng thời điểm; (3) Phụ nữ có khả năng sinh sản, hiện nay không có
thai, không phải vô kinh sau sinh, hiện không dùng biện pháp tránh thai nào, nhưng
không muốn có thêm con hoặc muốn trì hoãn ít nhất 12 tháng trở lên trước khi có
thai lần tiếp theo.
Bảng 11 trình bày nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng theo nhóm tuổi và tình
trạng hôn nhân. Trong nhóm dưới 25 tuổi, hai nhóm phụ nữ sống với bạn tình và phụ
nữ độc thân có quan hệ tình dục được gộp làm một, do cỡ mẫu của hai nhóm này
nhỏ. Kết quả cho thấy trong 3 nhóm phụ nữ 15-19 tuổi, 20-24 tuổi và 25-29 tuổi, nhu
cầu tránh thai chưa được đáp ứng của nhóm phụ nữ 15-19 tuổi là cao nhất. Kiểm
định Chi-bình phương cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng trong nhóm tuổi từ 25
đến 44 thấp hơn có ý nghĩa thống kê (từ 7,4% đến 10,3%) so với nhóm tuổi trẻ hơn
(30,5% đối với nhóm phụ nữ tuổi 15-19 và 19.0% với phụ nữ ở nhóm tuổi 20-24) và
nhóm cao tuổi nhất (15,4%).
Trong số liệu MICS, khoảng 3,2% phụ nữ (58 người) trong độ tuổi từ 15-19
cho biết đang mang thai. Trong số này, 24,3% (12 trường hợp) cho biết rằng họ đã
không muốn có thai vào thời điểm này. Trong số phụ nữ trong nhóm tuổi từ 15-19 (26
người) cho biết đã sinh con trong vòng 6 tháng qua, và 12,5% (3 người) cho biết họ
không muốn có con vào thời điểm đó. Kết quả này, mặc dầu chỉ có vài trường hợp,
cho thấy nhiều trẻ vị thành niên có thai muốn trì hoãn việc sinh con.

Tỷ lệ nhu cầu tránh thai
chưa được đáp ứng

Số trường hợp chưa gia quyền

Có chồng

Chưa
có chồng

Chung

Có chồng

Chưa
có chồng

Chung

15-19

30,5

35,4

31,4

130

39

169

20-24

19,0

34,6

19,7

777

43

820

25-29

10,3

25,1

10,7

1440
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VI. SỰ THAM GIA CỦA THANH NIÊN TRONG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CÁC CHÍNH
SÁCH CÔNG

1. Giới thiệu chung
Chính sách phát triển thanh niên là chính sách công, được hiểu là tổng thể các
quan điểm, tư tưởng, giải pháp và công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên
các đối tượng thanh niên nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định hoặc giải quyết
những vấn đề nhất định.
Chính sách phát triển thanh niên bao gồm: (1) Dự định: Trình bày những mong
muốn của Nhà nước; (2) Mục tiêu: Trình bày những dự định được tuyên bố một cách
cụ thể hoặc cụ thể hóa những dự định bằng các mục tiêu về số lượng; (3) Đề xuất:
Trình bày các cách thức để đạt được mục tiêu; (4) Các quyết định hay các lựa chọn:
Trình bày những quyết định hoặc những phương hướng cần lựa chọn; (5) Hiệu lực:
Trình bày những hiệu lực của chính sách.
Sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng và thực thi các chính sách
công là rất cần thiết để đảm bảo việc các chính sách được xây dựng dựa trên bằng
chứng và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thanh niên. Tại một số quốc gia, thanh niên
được tham gia từ những khâu đầu tiên trong quá trình lập chính sách như: thanh
niên nêu ra ý tưởng của mình, làm công tác vận động những cơ quan soạn thảo và
ban hành chính sách phù hợp với thanh niên và sau đó chính thanh niên là người
triển khai thực hiện chính sách cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính
sách; đề xuất sửa đổi, bổ sung và thay thế chính sách cho phù hợp với từng giai
đoạn phát triển của đất nước.
Sự tham gia của thanh niên bao gồm: Đề xuất ý tưởng, trình bày ý kiến với cơ
quan lập chính sách, phản biện, tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện, kiểm
tra, giám sát và đề xuất sửa đổi. Mục đích chính của sự tham gia của thanh niên là
trao quyền cho họ như những cá nhân cũng như các thành viên của xã hội. Sự tham
gia tạo cho họ cơ hội nói lên tiếng nói của mình đối với những vấn đề ảnh hưởng
đến cuộc sống của họ.
(1)

UNICEF. Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ năm 2010.
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Bảng 11: Nhu cầu chưa được đáp ứng về tránh thai theo
nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân, MICS 2010(1)
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Tại Việt Nam, quyền tham vấn của thanh niên cũng đã được quy định trong
nhiều văn bản, cụ thể nhất là Luật Thanh niên đã được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Luật Thanh niên đã quy định
rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và thực thi
chính sách có liên quan. Thanh niên Việt Nam có thể tham gia trực tiếp hoặc gián
tiếp (thông qua đại biểu dân cử và đoàn thể nhân dân) trong xây dựng và thực thi
chính sách.
Để đánh giá sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng và thực thi
chính sách, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương đã tiến hành một nghiên cứu
Đánh giá thực trạng về sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi
các chính sách có liên quan: Giáo dục, y tế, việc làm và nhu cầu về sự tham gia
của thanh niên”. Nghiên cứu này được tiến hành vào năm 2012 tại 4 tỉnh Hải Dương,
Hòa Bình, Quảng Bình và Bến Tre với 1.260 thanh niên thuộc 3 nhóm thanh niên
nông thôn, thanh niên khu công nghiệp và thanh niên là sinh viên. Nội dung này sẽ
sử dụng các số liệu điều tra từ nghiên cứu nói trên để cung cấp một số thông tin về
sự tham gia của thanh niên trong xây dựng, vận động và thực thi chính sách trong
các lĩnh vực y tế, giáo dục và việc làm tại Việt Nam.
2. Kết quả nghiên cứu
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Trong nghiên cứu về sự tham gia của thanh niên, để đánh giá kiến thức của
thanh niên về xây dựng và thực thi chính sách, thanh niên được hỏi về 10 chính
sách (như trong bảng 10). Bảng trên cho thấy những chính sách mà thanh niên biết
đến nhiều nhất bao gồm Chính sách tín dụng đối với HSSV (54,8%), tiếp theo là
Luật Thanh niên (51,4%), Chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và việc làm giai
đoạn 2008-2015 (47,70%); Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (44,50%); Một
số chính sách mà thanh niên ít biết đến nhất là Chương trình hành động của Chính
phủ về CNTT (8,8%) và Chính sách “tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến công
tác tại khu kinh tế quốc phòng (14,5%). Đáng chú ý, chỉ có chưa đến 50,0% thanh
niên biết đến “Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020”
Bảng 12: Thực trạng nắm rõ các chính sách của thanh niên(1)
Tên các chính sách

Biết

Không biết

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

Luật Thanh niên

647

51.4%

613

48.7%

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai
đoạn 2011-2020;

561

44.5%

699

55.5%

Chính sách phát huy vai trò thanh niên trong
tham gia phát triển KT-XH trong giai đoạn mới;

338

26.8%

922

73.2%

(1)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của
thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y
tế năm 2013

Biết

Không biết
Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

Chính sách “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện
đến công tác tại khu kinh tế quốc phòng”;

183

14.5%

1077

85.5%

Chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Hội SVVN, Hội LHTNVN, trong các
trường ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề và THPT;

551

43.7%

709

56.3%

Chính sách tín dụng đối với HS, SV;

691

54.8%

569

45.2%

Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường
ĐH và cao đẳng đến năm 2010;

242

19.2%

1018

80.8%

Chương trình hành động của Chính phủ về CTTN;

111

8.8%

1149

91.2%

Chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo
việc làm giai đoạn 2008- 2015

601

47.7%

659

52.3%

Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh
sản giai đoạn 2011-2020

293

23.3%

967

76.8%

nội dung báo cáo
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Tên các chính sách

Trung bình mỗi thanh niên biết được 3,35 chính sách liên quan đến thanh niên
hiện hành trong số 10 chính sách được nêu ra. Trong đó sinh viên là nhóm biết được
nhiều chính sách nhất và thanh niên khu công nghiệp là nhóm biết ít chính sách
nhất. Trong nhóm sinh viên, tỷ lệ biết từ 3-5 chính sách trở lên là 74,8% trong khi tỷ
lệ này ở nhóm thanh niên khu công nghiệp chỉ có 52,6%.
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Biểu 38: Tổng hợp kiến thức của thanh niên về chính sách(1)
Để đánh giá kiến thức của thanh niên về xây dựng chính sách, nghiên cứu đã
đánh giá hiểu biết của thanh niên về 7 bước xây dựng chính sách:(1) Xác định vấn
đề; (2) Xây dựng soạn thảo; (3) Ra quyết định, ban hành; (4) Thực hiện chính sách;
(5) Giám sát thực hiện chính sách; (6) Đánh giá chính sách; (7) Điều chỉnh bổ sung
(1)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của
thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y
tế năm 2013
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nội dung báo cáo

chính sách. Như trình bày trên biểu đồ 36, những bước xây dựng chính sách mà
thanh niên biết đến nhiều là thực hiện chính sách (76,0%); xây dựng và soạn thảo
chính sách (68,8%) và xác định vấn đề (61,8%). Đáng chú ý, có đến 5,6% số thanh
niên được hỏi không biết bất kỳ một bước nào trong quy trình xây dựng chính sách
và 48,5% số thanh niên được hỏi chỉ biết được 1-3 số bước xây dựng chính sách.

Biểu 39: Hiểu biết về các bước xây dựng chính sách(1)
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Khi được hỏi trong số các hình thức tham gia xây dựng và thực thi chính sách
thì những hình thức nào phù hợp với thanh niên, thì có đến (76,0%) thanh niên trả
lời tuyên truyền, phổ biến chính sách; tỷ lệ thanh niên cho rằng tham gia góp ý
chính sách là 67,5%, tiếp theo là kiến nghị đề xuất sáng kiến xây dựng chính sách
(64,5%). Không nhiều thanh niên đưa ra đáp án về hình thức tư vấn (29,9%) và phản
biện chính sách (19,6%).

Biểu 40: Hình thức thanh niên tham gia xây dựng và thực hiện chính sách(2)
(1),(2)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của
thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y
tế năm 2013

3. Thái độ của thanh niên về xây dựng và thực thi chính sách
Báo cáo quốc gia về thanh niên
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Biểu đồ 41 trình bày sự quan tâm của thanh niên với việc xây dựng và thực thi
3 mảng chính sách về giáo dục, y tế và việc làm. Chính sách đươc thanh niên quan
tâm nhất là chính sách việc làm, với 56% thanh niên lựa chọn trả lời “rất quan tâm”.
Chính sách y tế dường như nhận được sự quan tâm ít hơn so với chính sách về giáo
dục và việc làm, với tỷ lệ 22.2% thanh niên trả lời là họ không quan tâm/ít quan tâm
đến chính sách y tế.

nội dung báo cáo

Biểu 41: Sự quan tâm của thanh niên với việc xây dựng và thực thi chính sách(1)
4. Thực hành của thanh niên về xây dựng và thực thi chính sách
Tỷ lệ thanh niên đã từng tham gia bất kỳ một khâu nào trong quá trình xây
dựng chính sách là rất thấp (14,4% trong toàn mẫu). Nhóm sinh viên là nhóm có tỷ
lệ tham gia xây dựng chính sách cao hơn so với nhóm thanh niên khu công nghiệp
và thanh niên nông thôn.

Biểu 42: Tỷ lệ thanh niên tham gia xây dựng chính sách(2)
(1),(2)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của
thanh niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y
tế năm 2013
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Biểu đồ 43 trình bày tỷ lệ thanh niên từng tham gia vào một hoặc nhiều bước
của hoạt động vận động chính sách. Trung bình có khoảng 9,8% thanh niên được
hỏi đã từng tham gia vào một hoặc nhiều bước của hoạt động vận động chính sách.
Trong đó tỷ lệ này ở nhóm sinh viên là cao nhất (12,9%) và thấp nhất ở nhóm thanh
niên khu công nghiệp (7,6%).

Biểu 43: Tỷ lệ thanh niên đã từng tham gia vận động chính sách(1)
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Như vậy, thanh niên chưa tham gia nhiều vào công tác xây dựng chính sách
cho thanh niên, những chính sách mà họ là đối tượng hưởng lợi chính. Kết quả
phỏng vấn sâu cho thấy sự tham gia của thanh niên vào hoạt động xây dựng và
thực thi chính sách còn yếu là do các lý do: (1) Những nhà hoạch định chính sách
chưa tham vấn, phối hợp huy động được sự tham gia của thanh niên; (2) Thanh niên
chưa phát huy vai trò làm chủ của mình (đề xuất chính sách); (3) Tổ chức Đoàn/Hội
chưa chủ động, phối hợp huy động được sự tham gia của thanh niên. Bên cạnh đó,
một số thanh niên đã từng tham gia vào công tác xây dựng chính sách cảm nhận
rằng ý kiến đóng góp của họ chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự được sử
dụng trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách, do vậy họ không hào hứng
tham gia các hoạt động sau này của việc xây dựng và thực thi chính sách.
5. Một số hoạt động xã hội huy động sự tham gia của thanh niên
Thanh niên đã tham gia vào 10.371 đội tình nguyện; tổ chức 398.883 lần khám
chữa bệnh cho 11.673.342 lượt người; tổ chức 72.305 lần thăm hỏi người nghèo,
giúp đỡ, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 370.164
triệu đồng; huy động nguồn lực cho chương trình được 5.097,490 triệu đồng.
Hoạt động hiến máu tình nguyện có bước phát triển, thu hút đông đảo hội viên,
thanh niên tham gia, trở thành nét nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện,
(1)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu tham gia của thanh
niên trong xây dựng và thực thi các chính sách công có liên quan về việc làm, giáo dục, y tế năm
2013

nội dung báo cáo

Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được
triển khai rộng rãi hơn. Thanh niên thường xuyên tham gia các hoạt động do Đoàn,
Hội tổ chức: diễn dàn “Thanh niên khởi nghiệp với nền kinh tế xanh”, “Xây dựng
chương trình hành động của Thanh niên ứng phó với Biến đổi khí hậu”; thành lập và
duy trì các đội hình thanh niên tự quản, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường;
phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong hội
viên, thanh niên; tổ chức ra quân thực hiện công trình, phần việc thanh niên về lĩnh
vực bảo vệ môi trường gắn với thực hiện “Ngày thanh niên hành động vì môi trường”.
Thanh niên đã tham gia 30.714 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, phòng
chống biến đổi khí hậu do Hội tổ chức, thu hút 3.784.346 lượt thanh niên tham gia,
thành lập 20.681 đội nhóm thanh niên tình nguyện vì môi trường, đảm nhận 77.429
công trình thanh niên bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu.
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góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu tại các bệnh viện. Từ năm 2010-2014, đã
có 4.656.368 lượt thanh niên tham gia hiến máu, tiếp nhận được 3.288.172 đơn vị
máu, có 7.514 mô hình mới trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia
hiến máu.

VII. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI LÀNH MẠNH

1. Giới thiệu chung
Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa” và Nghị quyết số 45 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện
Nghị quyế số 25 của BCH Trung ương đã đề ra các giải pháp xây dựng môi trường
xã hội lành mạnh để thanh niên được sống, làm việc trong môi trường an toàn. Mục
này của Báo cáo sử dụng Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương về việc sơ kết 5
năm thực hiện Nghị quyết số 25.
2. Kết quả thực hiện
Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương đánh giá: Các cơ quan văn hoá, văn
học nghệ thuật, xuất bản, báo chí đã quan tâm hơn đến phổ biến những công trình,
tác phẩm có giá trị giáo dục, thẩm mĩ cao với thanh thiếu nhi. Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh. Hệ thống các
thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi
tại các nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã từng bước được quan
tâm đầu tư.
Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho
thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015”. Các mô hình, phương thức hoạt động trong
công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được củng cố, xây dựng
và phát triển. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo thanh thiếu niên tham gia các chiến dịch,
các đợt cao điểm phòng chống ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép, đồng thời phối
hợp phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ người phạm tội và mắc tệ nạn
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khuyến nghị và kết luận
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xã hội hoàn lương ở cộng đồng dân cư. Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, từ năm
2008 đến năm 2012, tổ chức Đoàn ở cơ sở đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể cảm
hóa được 1.758.009 thanh niên chậm tiến.
Các hoạt động giáo dục sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản vị thành niên và
thanh niên; về dân số, tình yêu, hôn nhân và gia đình, phòng chống HIV/AIDS và các
tệ nạn xã hội... được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất,
hình thành cho thanh niên lối sống lành mạnh. Các cơ quan báo chí, xuất bản của
Đoàn đã duy trì và phát triển thêm nhiều sân chơi, chuyên mục giáo dục kỹ năng
sống, nhiều hoạt động văn hóa thể thao, nhiều ấn phẩm, chương trình có tính giáo
dục và nghệ thuật cao, góp phần tạo sân chơi bổ ích, giáo dục nâng cao sức khỏe
thể chất, cung cấp thông tin, định hướng giá trị và phục vụ đời sống tinh thần cho
thanh thiếu nhi. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng trong
thanh niên được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng.
Tuy nhiên, hầu hết các tỉnh, thành phố chưa xây dựng được các chỉ tiêu cụ thể
về chiều cao, cân nặng của thanh niên trong Chương trình phát triển thanh niên của
địa phương và chưa có giải pháp cụ thể để thực hiện nên chưa đánh giá được kết
quả. Công tác quản lý văn hóa, sáng tác, xuất bản, phát hành các tác phẩm văn học,
nghệ thuật vẫn còn tình trạng “chạy” theo thị hiếu, thiếu tính định hướng về thẩm mỹ,
về văn hóa cho thế hệ trẻ. Việc quản lý, ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy,
có nội dung không tốt còn chưa kịp thời. Các giải pháp đồng bộ để giải quyết những
biểu hiện xuống cấp về văn hóa, suy thoái về đạo đức xã hội, đạo đức học đường,
đạo đức trong gia đình và các quan hệ xã hội khác; tuyên truyền, giáo dục lối sống
lành mạnh trong thanh niên, thiếu niên, HSSV hiệu quả còn thấp. Nghị quyết về chất
vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã nhấn mạnh: “Việc xây
dựng và triển khai chính sách để xây dựng các thiết chế văn hóa, vui chơi, giải trí
cho thanh thiếu nhi còn chậm: chỗ ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao cho thanh niên
làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và HSSV chưa được thực hiện quyết
liệt; chưa phát huy sự chủ động của thanh niên, sự tham gia của cộng đồng xã hội
trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Việc định hướng thẩm mỹ, ý thức công dân và giá trị sống cho thanh thiếu nhi chưa
được quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó, một số vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp
luật... chưa được giải quyết kịp thời đã có tác động tiêu cực đến tư tưởng, lối sống
thanh niên”.

PHẦN III

KHUYẾN NGHỊ
VÀ KẾT LUẬN

1.1. Khuyến nghị cho chính sách về giáo dục và đào tạo cho thanh niên

Chất lượng giáo dục Việt Nam là một vấn đề đáng quan tâm khi các chỉ số
như: Chỉ số giáo dục (Education Index-EI) và chỉ số phát triển con người (Human
Development Index-HDI) của Việt Nam vẫn thấp. Theo công bố của Tổ chức phát
triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Hà Nội, tháng 11/2011, chỉ số HDI của Việt Nam năm
2011 là 128/187 nước được khảo sát. Trong khi đó Thái Lan đạt thứ hạng 103 và Hàn
Quốc đạt thứ hạng 15. Điều đáng nói ở đây là chỉ số giáo dục của Việt Nam thấp
hơn nhiều nước Đông Nam Á (chỉ xếp trên Lào và Campuchia). Đây chính là điều
đáng lo ngại cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Số
liệu về thực trạng giáo dục thanh niên từ điều tra dân số chỉ bao gồm các chỉ tiêu
về mặt số lượng đào tạo, chưa bao gồm các chỉ tiêu về chất lượng đào tạo như đánh
giá của thanh niên về tính ứng dụng của kiến thức học ở THPT và các bậc học cao
hơn vào công việc của họ. Các cuộc điều tra thu thập thông tin về GDĐT cho thanh
niên sau này cần có bổ sung thêm các chỉ số đánh giá về chất lượng đào tạo.
Công tác phân luồng đào tạo sau THCS và hướng nghiệp cho học sinh, thanh
niên hiện tại còn bất cập, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cơ cấu đào
tạo nghề chưa sát với nhu cầu xã hội dẫn đến tình trạng đào tạo mà không gắn với
nhu cầu thực tiễn, học sinh tự lựa chọn nghề nghiệp một cách cảm tính, tự phát
thường không phù hợp với xu thế phát triển sản xuất và ngành nghề lao động mà
xã hội đặt ra. Hướng nghiệp và phân luồng học sinh vẫn còn là vấn đề bức xúc,
cần có các giải pháp khả thi ở tầm vĩ mô. Nhà nước cần có các chính sách tạo điều
kiện cho học sinh được học tập, được hướng nghiệp và có việc làm ngay sau khi
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Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ học
tập cho thanh niên. Tuy nhiên, qua kết quả phân tích một số chỉ số về thực trạng
giáo dục cho thanh niên Việt Nam vẫn cho thấy có tính bất bình đẳng trong giáo dục
như sự khác biệt tiếp cận giáo dục giữa dân tộc Kinh và các nhóm dân tộc thiểu số,
giữa thanh niên con em các gia đình nghèo, giữa các vùng kinh tế - xã hội. Các lý
do chủ yếu để thanh niên mất cơ hội tham gia học tập ở các trình độ đào tạo cao
hơn vẫn là các lý do về kinh tế. Cơ hội đi học của thanh niên nhóm dân tộc thiểu
số vẫn thấp hơn so với thanh niên dân tộc Kinh do điều kiện kinh tế thấp cũng như
phân bố các trường, các cơ sở đào tạo xa nơi sinh sống. Chính phủ cần tiếp tục tăng
cường các chính sách hỗ trợ các đối tượng thanh niên khó khăn, các chính sách hỗ
trợ nhóm thanh niên dân tộc thiểu số như tiếp tục mở trường nội trú ở các vùng sâu,
vùng xa và xây dựng các trường đại học ở các vùng khó khăn để tăng cơ hội tiếp
cận giáo dục cho thanh niên tại đó.
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học xong chương trình trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề. Như vậy,
nếu làm tốt hướng nghiệp và phân luồng học sinh sẽ tạo động lực và niềm tin giúp
các bậc phụ huynh và con em của họ yên tâm chọn nghề nghiệp, ủng hộ tích cực
chủ trương phân luồng học sinh nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thực tiễn
phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Để có thể triển khai các hoạt động hướng
nghiệp tốt, cũng cần có các số liệu về nhu cầu đào tạo thực tiễn từ xã hội và các tổ
chức để có thể lập kế hoạch cân đối lại cơ cấu và nội dung đào tạo nghề cho phù
hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.
1.2. Khuyến nghị cho chính sách về lao động và việc làm của thanh niên
Phân tích số liệu về lao động, việc làm và đào tạo nghề của Việt Nam cho thấy
có các vấn đề chính sau: (1) Thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên đang
trở thành một nguy cơ rõ ràng; (2) Chất lượng lực lượng lao động còn thấp; (3) Định
hướng đào tạo nghề cho thanh niên còn nhiều khó khăn bất cập.
Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở thành thị cao hơn đáng kể so với nông thôn. Tuy
nhiên, cơ hội việc làm cho thanh niên nông thôn lại không ổn định như thanh niên
thành thị khi tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn cao hơn so với thanh
niên thành thị. Điều này xảy ra là do tại các vùng nông thôn, lực lượng lao động
thanh niên tăng lên trong khi diện tích đất canh tác bình quân đầu người giảm đi,
các cơ hội lao động khác khó kiếm do cơ cấu lao động ở nông thôn chưa có nhiều
thay đổi, chủ yếu vẫn tập trung vào nông nghiệp và lâm nghiệp. Lao động nông
thôn phần lớn vẫn là lao động chân tay, thủ công với năng suất rất thấp, tạo ra khối
lượng giá trị hàng hóa không lớn, việc làm không nhiều, vất vả. Đây là một trở ngại
lớn và lâu dài đến phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh niên ở giai đoạn chuyển dịch từ đi học sang đi làm, như vậy mạng an
toàn xã hội chưa chắc chắn, độ che phủ chưa cao, thậm chí chưa có bảo hiểm thất
nghiệp, cho nên cơ hội tìm việc sẽ khó khăn và đời sống của bộ phận dân cư này
bao gồm bản thân họ, gia đình họ và những người liên quan sẽ gặp khó khăn. Khó
khăn về kinh tế trong thời điểm chuyển đổi từ đi học sang đi làm có thể dễ dàng
làm các thanh niên vướng vào các tệ nạn xã hội. Do vậy, Chính phủ cần sớm có
các chính sách giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn để có thể tạo
ra nhiều cơ hội việc làm ổn định hơn cho thanh niên nông thôn cũng như nâng cao
hiệu quả hoạt động của thị trường lao động. Bên cạnh đó, cần có các chính sách
mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ lao động làm công ăn
lương, hoàn thiện hệ thống và tăng cường hiệu quả kết nối thông tin thị trường lao
động. Tăng cường các chính sách việc làm và an sinh xã hội đối với khu vực phi
chính thức nhằm tăng cường an ninh việc làm cho mọi người lao động như Chiến
lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra. Chính phủ cần
có giải pháp giúp xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến
khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng
thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

Cần có các giải pháp hữu hiệu của Chính phủ để giải quyết tình trạng mất cân
đối trong đào tạo của nước ta hiện nay. Đồng thời cần có giải pháp kết nối cung
- cầu giữa hệ thống giáo dục - đào tạo và người sử dụng lao động nhằm đáp ứng
nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường lao động. Chiến lược phát triển
thanh niên giai đoạn 2011-2020 đã nhấn mạnh các giải pháp về đào tạo nghề gồm
(1) Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn,
kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên từng
bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo
việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số,
nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật và thanh niên vùng đô thị hóa và (2) Tổ chức
hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo
(1)

Báo cáo Khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ năng ở Việt Nam” do Viện Khoa học lao động và xã hội
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp với tập đoàn Manpower, năm 2013

khuyến nghị và kết luận

Trong nhiều năm qua, việc phát triển đào tạo CMKT đã có những bước cải
thiện, tuy nhiên sự mất cân đối trong cơ cấu đào tạo nghề thực sự là vấn đề và cần
có chính sách điều chỉnh phù hợp. Số liệu đã chỉ ra rằng đào tạo, đặc biệt đào tạo
cao đẳng, đại học chưa gắn với thị trường, số lượng được đào tạo ra đã ít so với các
nước trong khu vực và so với dân số. Tuy nhiên, ngay cả số được đào tạo ra cũng
không tìm được việc làm do: (1) Đào tạo không phù hợp ngành nghề; (2) Chuyên
môn, kỹ năng thực hành thấp; (3) tinh thần, thái độ và kỷ luật lao động không cao.
Rất nhiều người phải học lại đại học, cao đẳng bằng các hình thức khác nhau, như
đại học tại chức, bằng II,... Điều đó gây lãng phí lớn cho xã hội, cộng đồng và các
gia đình. Việt Nam vẫn đang và sẽ còn có nhu cầu về lao động chất lượng cao và
lành nghề, nhưng rõ ràng lượng cung hiện tại không thể đáp ứng được nhu cầu đó.
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Chất lượng lao động còn thấp chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường
lao động. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp, một số vùng
như Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ thanh niên từng được đào tạo chuyên môn kỹ
thuật là rất thấp. Theo kết quả khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ năng ở Việt Nam”
do Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối
hợp với tập đoàn Manpower tiến hành mới đây tại 6.000 doanh nghiệp thuộc 9 lĩnh
vực kinh tế tại 9 tỉnh, thành phố ở Việt Nam cho thấy: có 1/4 doanh nghiệp tham gia
khảo sát cho rằng lao động thiếu hiểu biết về công nghệ và khả năng sáng tạo; 1/5
nhận xét lao động thiếu khả năng thích nghi với công nghệ mới; 1/3 doanh nghiệp
không tìm được lao động có kỹ năng mà họ cần; 2/5 giám đốc điều hành gặp khó
khăn trong tuyển dụng lao động(1). Tại một số ngành như chế biến thực phẩm, y tế,
xây dựng, vận tải, hóa chất, dệt có tình trạng lao động thiếu hụt kỹ năng nghiêm
trọng. Những thông tin trên cho thấy tầm quan trọng của Chính phủ Việt Nam phải
khẩn trương tiến hành các chương trình, chính sách nhằm tăng chất lượng và năng
suất của lực lượng lao động thanh niên như dạy nghề cho lao động khu vực nông
thôn, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo chính quy, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn - đô thị.
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dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức,
định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, thị trường lao động và cơ
hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.
Thanh niên đã chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm thông tin về việc làm
thông qua các kênh chính thức và không chính thức. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần
hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao năng
lực hệ thống dịch vụ việc làm; tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới
thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.
Về số liệu, bên cạnh các thông tin về biến động trong thị trường lao động qua
các cuộc điều tra Lao động việc làm hàng quý của Tổng cục Thống kê, Việt Nam
cần thu thập thêm thông tin về nhu cầu nhân lực thực tế cũng như những thông tin
về các kỹ năng, kiến thức chủ yếu mà các ngành nghề lao động cần có để có thể
lập kế hoạch và cơ cấu lại hoạt động đào tạo nghề cho phù hợp với thực tế.
Để tạo ra lực lượng lao động vàng, chúng ta cần xây dựng chiến lược phát triển
nguồn nhân lực gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tận dụng
hiệu quả cơ hội vàng của dân số cho phát triển; tập trung vào cải cách và điều
chỉnh hệ thống đào tạo đại học, đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật hướng đến thị
trường nhằm tạo ra một lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có trình độ chuyên
môn thỏa mãn “cơn khát” lao động có kỹ năng của các doanh nghiệp.

1.3. Khuyến nghị về chính sách chăm sóc sức khỏe thanh niên
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Nhận thức được tầm quan trọng của chăm sóc sức khỏe cho thanh niên, Chiến
lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020 đã đưa ra 2 nhóm giải pháp để tăng
cường sức khỏe cho thanh niên bao gồm: (1) Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động
thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông
nhằm tạo điều kiện cho thanh thiếu niên tích cực tham gia hoạt động thể dục thể
thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế, chính sách cho thanh niên là vận động
viên đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao khu vực và thế giới; (2) Nâng cao
sức khỏe thể chất và tâm thần, giáo dục sức khỏe sinh sản và giáo dục tiền hôn
nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc
gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong
thanh niên(1).
Phân tích các số liệu thứ cấp về sức khỏe thanh niên cho thấy các vấn đề sau:
(1) Thể trạng chiều cao của thanh niên Việt Nam có những cải thiện qua thời
gian. Tuy nhiên, vẫn còn rất hạn chế so với các nước trong khu vực, tỷ lệ tập thể
dục thể thao thường xuyên của thanh niên còn thấp dẫn đến những hạn chế về sức
khỏe thể lực của thanh niên. Chính phủ cần xây dựng những chương trình chăm sóc
(1)

Quyết định số 2474/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh
niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

(3) Hút thuốc lá và sử dụng rượu bia: Các điều tra về hành vi nguy cơ sức khỏe
như hút thuốc lá, sử dụng rượu bia của thanh niên trước đây thường có mẫu tương
đối nhỏ, sử dụng hình thức phỏng vấn hoặc phát phiếu tự điền dẫn đến việc các số
liệu hiện tại có thể chưa phản ánh chính thức tỷ lệ có hành vi nguy cơ trong thanh
niên Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, các số liệu này đã cho thấy một tỷ lệ tương đối
cao của thanh niên Việt Nam hút thuốc lá và sử dụng rượu bia. Hiện tại đã có tương
đối nhiều chương trình can thiệp về rượu bia và thuốc lá tại cộng đồng. Tuy nhiên,
vẫn chưa có chương trình nào đưa mô hình can thiệp điển hình có tác động hiệu quả
đến nhóm đối tượng vị thành niên/thanh niên. Đặc biệt, các mô hình can thiệp giúp
vị thành niên/thanh niên cai nghiện thuốc lá và rượu là một mảng còn thiếu ở Việt
Nam. Điều tra GATS Việt Nam 2010 cho thấy, nhiều người đang hút thuốc muốn bỏ
thuốc nhưng không thể tiếp cận dễ dàng với các dịch vụ điều trị cai nghiện ở Việt
Nam(2). Cần có mô hình hỗ trợ thanh niên từ bỏ hành vi nguy cơ dễ tiếp cận hơn ở
cộng đồng như lồng ghép các dịch vụ này vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban
đầu hoặc xây dựng các chương trình lồng ghép trong các cơ sở y tế trường học.
(4) Sử dụng ma túy và các hành vi nguy cơ khác: Dưới tác động của những mặt
trái kinh tế thị trường một số thanh niên tham gia vào một số hành vi có nguy cơ như
sử dụng ma túy và mại dâm. Một số cuộc điều tra trong thanh niên có đưa ra thông
tin về sử dụng ma túy và mại dâm. Tuy nhiên, các cuộc điều tra này thường có mẫu
(1)
(2)

Hanoi school of public health. Vietnam National Injury Survey 2010. General Report
Bộ Y tế. Điều tra toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (GATS), 2010
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(2) Tỷ lệ tai nạn thương tích, đặc biệt tai nạn thương tích do giao thông của
thanh niên còn rất cao. Tai nạn thương tích là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu
trong thanh niên (chiếm đến gần 2/3 số trường hợp tử vong trong độ tuổi từ 15-19
tuổi). Tai nạn thương tích không gây tử vong trong thanh niên thường lại đòi hỏi các
chi phí lớn cho việc điều trị và phẫu thuật và có thể dẫn đến tàn tật. Ước tính, tỷ lệ bị
tàn tật vĩnh viễn sau tất cả các loại tai nạn thương tích của thanh niên lên đến 6,0%,
gây ra gánh nặng về kinh tế, xã hội, sức khỏe cho thanh niên và gia đình của họ(1).
Việt Nam cần có các mô hình can thiệp giảm tai nạn thương tích hiệu quả hơn cũng
như cung cấp các hoạt động phục hồi chức năng và hỗ trợ sau điều trị để giảm tỷ
lệ tàn tật ở thanh niên.

Báo cáo quốc gia về thanh niên
Việt Nam

sức khỏe thể chất cho thanh niên thông qua các can thiệp về dinh dưỡng và hoạt
động TDTT để có thể giúp thu hẹp khoảng cách về chiều cao và thể lực của thanh
niên Việt Nam so với thanh niên khu vực và quốc tế. Hiện tại Bộ Văn hóa, Thể Thao
và Du lịch đã xây dựng “Đề án Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc
người Việt Nam giai đoạn 2010-2030”. Đề án đã được Thủ tướng phê duyệt ngày
28/4/2011 với mục tiêu là nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5cm
vào năm 2030 và nữ là 157,5cm ở độ tuổi 18. Đối tượng của đề án là: bà mẹ mang
thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi. Đề án được thực hiện
trong 20 năm và chia làm hai giai đoạn từ 2011-2020 và 2020-2030.
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không đại diện, sử dụng phương pháp thu thập số liệu có độ chính xác chưa cao (ví
dụ như chưa sử dụng các test cận lâm sàng để xác định tình trạng gây nghiện). Cần
có những điều tra quốc gia đưa ra được các ước tính chính xác hơn về các hành vi
nguy cơ trong thanh niên hiện tại để có chương trình can thiệp hiệu quả.
(5) Về sử dụng dịch vụ y tế nói chung của thanh niên: Phần lớn thanh niên khi
bị ốm vẫn tự điều trị hoặc sử dụng các biện pháp điều trị không chính thống như
thầy lang, tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế chính thống còn thấp. Khi sử dụng dịch vụ y tế,
phần lớn thanh niên đã bỏ qua tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các kết quả này
bước đầu thể hiện một số rào cản thanh niên gặp khi cần sử dụng dịch vụ y tế. Cần
có các nghiên cứu sâu hơn về sử dụng dịch vụ y tế trong thanh niên để đưa ra được
các giải pháp tăng tính tiếp cận của dịch vụ y tế cho đối tượng này.
(6) Kết quả phân tích số liệu MICS 2010 cho thấy, nhu cầu chưa được đáp ứng
về các biện pháp tránh thai của nhóm phụ nữ trẻ tuổi (15-19 tuổi và 20-24 tuổi) rất
cao, đặc biệt là nhóm phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Điều này cho thấy, còn thiếu các
chính sách và các chương trình can thiệp phù hợp và hiệu quả đáp ứng nhu cầu của
thanh niên và vị thành niên về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục hiện nay.
Tuy nhiên, các số liệu điều tra hiện tại đều sử dụng các cách tính gián tiếp về nhu
cầu chưa được đáp ứng về biện pháp tránh thai, do vậy thông tin có thể chưa phản
ánh đầy đủ thực trạng các khoảng trống dịch vụ và thông tin về sức khỏe sinh sản,
sức khỏe tình dục cho vị thành niên và thanh niên. Việt Nam cần có các cuộc điều
tra định kỳ, mẫu lớn và sử dụng các phương pháp thu thập thông tin định tính kết
hợp với định lượng để thu thập được số liệu chính xác và đại diện hơn để xây dựng
được các chính sách và chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình
dục phù hợp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên, đặc biệt là nhóm thanh niên
chưa lập gia đình.
1.4. Khuyến nghị tăng cường sự tham gia của thanh niên vào xây dựng và thực
thi chính sách
Nghiên cứu cho thấy, hiểu biết của thanh niên cũng như sự quan tâm của
thanh niên với các hoạt động xây dựng và thực thi chính sách còn thấp, đặc biệt là
đối với đối tượng thanh niên trong khu công nghiệp và thanh niên nông thôn. Đa
số thanh niên được hỏi không biết thế nào là sự tham gia của thanh niên trong vận
động chính sách, các bước trong quy trình xây dựng và thực hiện chính sách, hay
làm thế nào để có thể tham gia vào quy trình xây dựng chính sách. Các ban ngành
liên quan cần có những hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và sự
quan tâm của thanh niên với quá trình xây dựng chính sách để tăng cường hơn nữa
sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động này.
Việc huy động thanh niên tham gia vận động chính sách phát triển thanh niên
ở Việt Nam còn mới. Cán bộ cũng như đoàn viên, thanh niên còn chưa hiểu, còn
lúng túng, chưa biết cách làm thế nào để huy động thanh niên tham gia. Để thanh
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Để có thể huy động cũng như duy trì sự cam kết lâu dài của thanh niên cho quá
trình xây dựng chính sách, các đơn vị xây dựng chính sách trước khi xây dựng các
chính sách liên quan đến thanh niên cần: (1) Đánh giá nhu cầu của thanh niên liên
quan đến chủ đề chính sách; (2) Huy động sự tham gia của thanh niên trong quá
trình xây dựng chính sách; (3) Tham vấn, lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của thanh
niên về các chính sách liên quan đến đối tượng này. Trong quá trình triển khai chính
sách cần: (1) Huy động thanh niên tham gia thực thi chính sách; (2) Huy động thanh
niên tham gia công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách; (3) Lấy ý kiến của
thanh niên nhằm đánh giá chính sách và điều chỉnh bổ sung chính sách. Huy động
sự tham gia tích cực của thanh niên cần có quá trình tương tác hai chiều giữa cơ
quan xây dựng chính sách và thanh niên, tôn trọng các ý kiến của thanh niên đưa
ra và thực sự áp dụng các góp ý phù hợp vào quá trình xây dựng và thực thi chính
sách cho thanh niên.
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niên có thể tham gia thực hành xây dựng và thực thi chính sách, Chính phủ cần
tạo môi trường thuận lợi; hỗ trợ xây dựng những mô hình thí điểm để thanh niên có
điều kiện tiếp xúc, làm quen với công tác góp ý và vận động chính sách liên quan
đến thanh niên. Đoàn Thanh niên và các cơ quan của Chính phủ liên quan có thể
kết hợp với các tổ chức phát triển của Liên hợp quốc và các tổ chức phát triển trong
nước và quốc tế khác để xây dựng và thử nghiệm những mô hình về sự tham gia
của thanh niên. Ví dụ tổ chức diễn đàn thanh niên tham gia vào việc đối thoại, xây
dựng và thực hiện chính sách để thanh niên có thể từng bước thực hành các kiến
thức về xây dựng và thực thi chính sách.

2. Kết luận
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng
quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Để có thể tham gia được tốt vào sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thanh niên cần phải được đào tạo học vấn
và CMKT, chăm sóc sức khỏe để phát triển toàn diện cũng như cung cấp các cơ hội
để tiếp cận với việc làm ổn định phù hợp.
Báo cáo này sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trước
đây để đưa ra những chỉ số định lượng về thực trạng giáo dục, việc làm và y tế cho
thanh niên và đưa ra các khuyến nghị giúp cho việc hoàn thiện hệ thống chính sách
nhằm phát huy tối đa thế mạnh của lực lượng thanh niên trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Báo cáo đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thực trạng GDĐT, chăm
sóc sức khỏe và việc làm của thanh niên cũng như sự tham gia của thanh niên vào
quá trình xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này.
Việc sử dụng số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra trước đây cho phép việc thực
hiện báo cáo được tiến hành hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn và cung
cấp nhiều chỉ số về các lĩnh vực khác nhau của thanh niên. Tuy nhiên, do sử dụng
số liệu thứ cấp, số liệu sử dụng trong báo cáo không được cập nhật do một số cuộc
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điều tra đã được tiến hành từ thời điểm cách đây 4-5 năm. Quan trọng hơn nữa,
một số chỉ số quan trọng trong các lĩnh vực đào tạo, y tế, việc làm của thanh niên
không sẵn có trong các số liệu thứ cấp. Sự hạn chế của các số liệu thứ cấp hiện tại
cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện các điều tra toàn quốc cho thanh niên
để thu thập các chỉ số quan trọng để phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa
vào bằng chứng./.
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