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Mở ĐầU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Phúc lợi trong doanh nghiệp là tất cả các quyền lợi mà người lao động 

được hưởng (trừ tiền lương, tiền thưởng), bao gồm tiền mặt, các dịch vụ được 

hưởng giá rẻ hoặc không phải trả tiền.  

Việc quan tâm và chăm lo phúc lợi cho ngời lao động  có ý nghĩa rất 

lớn không chỉ đối với người lao động mà còn cả cho doanh nghiệp. Trước hết, 

nó thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp chăm 

lo và thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho người lao động sẽ có tác 

dụng kích thích lao động, tạo và gia tăng động lực lao động và do đó sẽ thúc 

đẩy tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc. Về phía 

người lao động, khi các quyền lợi được đảm bảo họ sẽ yên tâm công tác, nỗ 

lực, tự giác trong lao động, gắn bó, trung thành cống hiến cho doanh nghiệp.  

Hiện nay, phúc lợi đã được rất nhiều các doanh nghiệp trên thế giới 

quan tâm xây dựng và thực hiện phúc lợi cho người lao động, sử dụng nó như 

một công cụ trong điều tiết quan hệ lao động và quản trị nguồn nhân lực. Trên 

thực tế, ngoài những phúc lợi bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện với 

người lao động, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể các doanh nghiệp xây 

dựng các hình thức phúc lợi tự nguyện nhằm đạt được sự đồng thuận, ủng hộ 

tích cực từ phía người lao động và mang lại hiệu quả tốt cho cả hai bên (người 

lao động và doanh nghiệp). 

Tại Việt Nam, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

và bối cảnh hội nhập hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệp 

phát triển với tốc độ mạnh mẽ trong đó có r ất nhiều doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài. Mục tiêu của các doanh nghiệp chính là tối đa hoá lợi nhuận, 

vấn đề đặt ra là doanh nghiệp cần làm gì để thực hiện được điều đó? Một 

trong những yếu tố quan trọng đó lá các doanh nghiệp phải thực hiện tốt phúc 

lợi cho người lao động trong doanh nghiệp. Công tác phúc lơị cho người lao 

đôṇg mà tốt thì ngư ời lao động có động lực làm việc, họ hăng say, nhiệt tình, 

ham mê với công việc, điều đó sẽ tạo ra năng suất lao động cao góp phần vào 
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việc đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sản xuất ngày 

càng phát triển, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao, cái 

mà người lao động quan tâm giờ đây không chỉ đơn thuần là những nhu cầu 

vật chất mà còn bao gồm cả những nhu cầu về tinh thần.  

Thị xã Quảng Yên là một đơn vị hành chính nằm ven biển, có vị trí chiến 

lược là cửa ngõ của tỉnh Quảng Ninh về phía Tây Nam. Thị xã có diện tích tự 

nhiên 314,2 km
2
, được giới hạn từ 20

0
45

’
06

’’
 đến 21

0
02

’
09

’’ 
vĩ Bắc, từ 

106
0
45

’
30

’’
 đến 106

0
0

’
59

’’
 kinh Đông, phía Bắc giáp thành phố Uông Bí và 

huyện Hoành Bồ, phía Nam giáp đảo Cát Hải và cửa Nam Triệu (thành phố 

Hải Phòng), phía Đông giáp thành phố Hạ Long và vịnh Hạ Long, phía Tây 

giáp huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Thị xã Quảng Yên nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm Bắc Bộ, trên tuyến Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và 

nằm ở giữa hai thành phố lớn là Hạ Long và Hải Phòng. Địa bàn thị xã có 

nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như: trục đường Quốc lộ 18, đường 

Tỉnh lộ 331 (tuyến Biểu Nghi – Bến Rừng), Tỉnh lộ 338 (tuyến Cầu Chanh – 

Uông Bí), tuyến đường biển hàng hải ven biển đi Bắc – Nam, gần các cảng 

hàng hải quốc tế của Hải Phòng và Quảng Ninh. Vì vậy, Quảng Yên có những 

điều kiện thuận lợi trong giao lưu thương mại giữa các địa phương trong nước 

và mở rộng quan hệ quốc tế. So với bình quân chung của cả nước, tốc độ tăng 

trưởng của thị xã gấp 1,75 lần nhưng chỉ chiếm khoảng 99,8% so với tỉnh 

Quảng Ninh. Tại thị xã Quảng Yên, việc thực hiện phúc lợi cho người lao động 

trong doanh nghiệp đã được các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã 

hội cũng như các doanh nghiệp thực hiện với nhiều hoạt động, đã góp phần tích 

cực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc và thực hiện tốt vấn đề an sinh xã 

hội nói chung và phúc lợi cho người lao động  nói riêng. Bên cạnh đó nhiều 

doanh nghiệp cho đến nay vẫn chưa thật sự quan tâm đến chính sách, chế độ, 

quyền lợi cho người lao động, trong đó có các khoản phúc lợi tự nguyện.  

Mặt khác, chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện chính 

sách phúc lợi cho ngươi lao động trong các doanh nghiệp cả từ góc độ lý 

thuyết và thực tiễn. Vì vậy, việc thiết kế các kế hoạch, chương trình hay đề án 

Phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp chưa mang tính chuyên 
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nghiệp của việc quản lý cung như thực hiện chính sách. Điều này dễ dẫn tới 

việc tổ chức thực hiện các hoạt động thực hiện phúc lợi cho người lao động  

trong doanh nghiệp bị động, kém hiệu quả. 

Vì vậy, việc lựa chọn đề tài luận án “Phúc lợi cho ngƣời lao động 

trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh” là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn ở Việt Nam nói chung và 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng hiện nay. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1 Mục đích nghiên cứu 

Phân tích thực trạng phúc lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó phân tích 

những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế để đề 

xuất các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống phúc lợi cho người lao động 

trên địa bàn nghiên cứu. 

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Phát triển, bổ sung và hệ thống hóa cơ sở lý luận về phúc lợi cho 

người lao động trong doanh nghiệp; 

- Phân tích thực trạng phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Quảng Ninh; Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Quảng Ninh; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hệ thống phúc lợi cho người 

lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án: Phúc lợi cho người lao động trong 

doanh nghiệp. 

3.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian và thời gian: Luận án được thực hiện trong các 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và doanh nghiệp cổ phần 

trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Số liệu nghiên cứu từ năm 
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2013 – 2019, tập trung vào 3 năm 2017-2019; đề xuất giải pháp đến năm 

2025, tầm nhìn 2035. 

- Phạm vi nội dung: Luận án tập trung phân tích các loại hình phúc lợi 

cho NLĐ, các nhân tố ảnh hưởng và trách nhiệm của các chủ thể trong việc 

thực hiện phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

một quận, huyện, thị xã. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Để nghiên cứu các vấn đề về “Phúc lợi cho ngƣời lao động trong các 

doanh nghiệp” tác giả cho rằng cần phải trả lời một số câu hỏi sau: 

- Phúc lợi cho người lao động là gì? Làm thế nào để tạo phúc lợi cho 

người lao động trong các doanh nghiệp hiệu quả? 

- Các doanh nghiệp sử dụng mô hình nào để tối ưu hóa Phúc lợi cho 

người lao động trong doanh nghiệp? 

- Các nhân tố tác động tới Phúc lợi cho người lao động trong doanh 

nghiệp như thế  nào? 

- Thực trạng Phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp hiện 

nay như thế nào? 

- Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện phúc lợi cho người 

lao động trong doanh nghiệp? 

Quy trình nghiên cứu: 

Câu hỏi nghiên cứu và tổng quan tài liệu là cơ sở để xây dựng mô hình 

nghiên cứu. Theo đó mô hình nghiên cứu được đưa ra như sau: 
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4.2. Phương pháp nghiên cứu 

 

 

 

Phúc lợi cho ngƣời lao động trong các doanh nghiệp trên đia 

bàn thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh.  

 

Cơ sở lý luận về 

phúc lợi cho ngƣời 

lao động trong DN 

- Những vấn đề cơ 

bản về phúc lợi cho 

NLĐ tại doanh 

nghiệp. 

- Trách nhiệm của 

các chủ thể trong 

việc thực hiện phúc 

lợi cho NLĐ tại DN 

- Các nhân tố ảnh 

hưởng đến phúc lợi 

cho NLĐ tại DN 

- Bài học kinh 

nghiệm 

 

Phân tích thực trạng 

phúc lợi cho ngƣời lao 

động trong các DN trên 

địa bàn thị xã Quảng Yên 

- Khái quát về các DN trên 

địa bàn thị xã Quảng Yên 

- Phân tích thực trạng phúc 

lợi cho NLĐ  

- Thực trạng trách nhiệm 

của các chủ thể trong việc 

thực hiện phúc lợi cho 

người lao động 

- Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến công tác phúc 

lợi cho NLĐ tại DN trên 

địa bàn 

- Những kết luận rút ra từ 

việc phân tích, đánh giá 

phúc lợi cho người lao 

động trong các DN trên địa 

bàn thị xã Quảng Yên. 

 

Đề xuất giải pháp 

để nâng cao phúc 

lợi cho NLĐ tại DN 

trên địa bàn 

- Phân tích mức độ 

quan trọng của các 

phúc lợi đối với 

NLĐ thông qua kết 

quả khảo sát. 

- Đề xuất các giải 

pháp để nâng cao 

phúc lợi cho NLĐ 

(Giải pháp cho 

NLĐ, DN, công 

đoàn và các cơ quan 

chính sách) 

 

- Phân tích và tổng 

hợp 

- Phương pháp Logic 

 

- Phân tích và tổng hơp̣ 

- Thống kê so sánh 

- Phương pháp đồ thị và bảng 

thống kế để so sánh, tổng hợp 

- Đánh giá độ tin cậy của 

thang đo 

- Phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) 

- Kiểm định sự khác biệt  

 

- Phân tích và tổng 

hơp̣ 

- Tham khảo ý kiến 

của các chuyên gia. 

 

Phương pháp  nghiên cứu 
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4.2.1. Cơ sở phương pháp luận cho nghiên cứu luận án 

Luận án lấy phương pháp luận duy vật biện chứng làm cơ sở phương 

pháp luận cho nghiên cứu của luận án.  

Phương pháp luận là một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc xuất 

phát, những cách thức chung để thực hiện các hoạt động nhận thức và thực 

tiễn. Luận án lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm cơ sở phương pháp luận 

vì đó là khoa học về các quy luật chung nhất của tự nhiên, của xã hội loài 

người và của tư duy con người. Những nguyên lý của nó có tác dụng hướng 

dẫn, gợi mở cách thức xem xét và sự vật, hiện tượng trong cả tự nhiên, xã hội 

và trong cả nhận thức. Những nguyên lý ấy cung cấp một thế giới quan khoa 

học, yêu cầu xem xét sự vật, hiện tượng theo quan điểm toàn diện, phát triển, 

liên hệ, phổ biến, lịch sử…  

Vì vậy, có thể coi phương pháp luận duy vật biện chứng là cơ sở 

phương pháp luận khoa học cho các phương pháp cụ thể mà tác giả của luận 

án ứng dụng trong nghiên cứu đề tài của luận án. 

4.2.2. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án 

4.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 

Để thu thập và xử lý thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài 

NCS đã sử dụng phương pháp thu thập thông tin sau: 

a. Thu thập thông tin thứ cấp 

Đây là số liệu từ các công trình nghiên cứu trước được lựa chọn sử 

dụng vào mục đích phân tích, minh họa rõ nét về nội dung nghiên cứu. Nguồn 

gốc của các tài liệu này đã được chú thích rõ trong phần “Tài liệu tham khảo”. 

Nguồn tài liệu này bao gồm: các sách, báo, tạp chí, các văn kiện nghị quyết, 

các chương trình nghiên cứu đã được xuất bản, các kết quả nghiên cứu đã 

công bố của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước, 

các tài liệu trên internet… 

Tài liệu, số liệu đã được công bố về Phúc lợi và Phúc lợi xã hội trong 

các doanh nghiệp. Các số liệu này được thu thập từ cơ quan nghiên cứu như 

Viện nghiên cứu quản lý trung ương (TW), viện khoa học xã hội, từ các cơ 

quan nhà nước như tổng cục thống kê, các bộ ban ngành có liên quan, từ các 
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doanh nghiệp, báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên, phòng lao động, Công 

đoàn thị xã… ngoài ra luận án còn tham khảo các tài liệu như: sách, báo, tạp 

chí, các luận án có liên quan. Trên cơ sở đó tiến hành tổng hợp các thông tin 

cần thiết phục vụ cho công tác nghiên cứu. 

b. Thu thập thông tin sơ cấp 

Tác giả đã sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để thu thập 

thông tin phục vụ cho Luận án. Bảng hỏi được xây dựng căn cứ vào khung 

nghiên cứu của luận án. Các câu hỏi sử dụng từ ngữ rõ ràng, dễ hiểu, phổ 

thông và ngắn gọn nhằm thu hút sự tập trung của người trả lời từ đó nâng cao 

tính chính xác của những câu trả lời. Trong bảng hỏi, NCS kết hợp sử dụng 

thang đo định danh, thang đo thứ tự và thang đo Likert. Trong đó thang đo 

Likert dùng để đo lường mức độ đánh giá của đối tượng điều tra với các điểm 

biến thiên từ mức độ đánh giá Rất kém đến Rất tốt.  

- Cách thức chọn mẫu và quá trình thực hiện điều tra: 

Trong nghiên cứu này, NCS tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. 

do đặc thù, trên địa bàn thị xã Quảng Yên có 03 loại hình doanh nghiệp đó là: 

(i) Doanh nghiệp Nhà nước; (ii) Doanh nghiệp cổ phần; (iii) Doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế trong doanh nghiệp nhà nước quá ít 

(7 doanh nghiệp) và doanh nghiệp nhà nước thực hiện khá tốt phúc lợi cho 

NLĐ, vì vậy, NCS chỉ chọn 2 loại hình doanh nghiệp để khảo sát đó là: 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cổ phần. Kết quả là, 

NCS đã chọn được 40 doanh nghiệp với số phiếu là 320 phiếu. 

Trong thời gian tiến hành khảo sát chính thức từ tháng 9/2018 đến 

tháng 12/2018, NCS đã phát ra tổng số 320 phiếu, kết quả đã thu về được 300 

phiếu trả lời (tỷ lệ trả lời là 93,75%). 

Nội dung phỏng vấn: các thông tin cá nhân, nghề nghiệp, kinh nghiệm, 

vị trí làm việc... Đánh giá của các đối tượng về phúc lợi cho người lao động 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Phúc Yên, nhu cầu phúc lợi của người 

lao động... 

Mục đích thu thập: Làm cơ sở để phân tích thực trạng phúc lợi cho 

người lao động dưới các góc độ của người lao động, doanh nghiệp, công đoàn 
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và các cơ quan chính sách. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng 

cường hệ thống phúc lợi cho người lao động trên địa bàn thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh.  

4.2.2.2. Phương pháp phân tích thông tin 

Ngoài phương pháp thu thập thông tin sơ cấp và thứ cấp, luận án sử 

dụng một số phương pháp phân tích, như: Phương pháp thống kê; Phương 

pháp tính toán so sánh, phương pháp phân tích, tổng hợp,…. 

Để thu thập dữ liệu sơ cấp phục vụ cho luận án, NCS đã kết hợp sử 

dụng phương pháp chuyên gia, điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng 

vấn sâu cá nhân, cụ thể như sau: 

4.2.2.3. Phương pháp chuyên gia 

 NCS đã tiến hành trưng cầu ý kiến của 50 chuyên gia là cán bộ quản lý 

(Giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp), đại diện cho doanh nghiệp; cán bộ 

thuộc các tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp và các cán bộ thuộc các cơ 

quan chính sách trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh về một số 

vấn đề liên quan đến luận án như về chế độ phúc lợi cho người lao động, bảo 

hiểm thất nghiệp, các khoản bảo đảm cho người lao động. Trên cơ sở những ý 

kiến thu được, kết hợp với việc kế thừa một phần kết quả của những nghiên 

cứu trước đây, NCS đã xây dựng khung nghiên cứu và triển khai thực hiện 

khảo sát thu thập các dữ liệu cần thiết phục vụ cho luận án. 

Ngoài ra, NCS còn sử dụng một số phương pháp khác như:  

- Phân tích và tổng hơp̣:  

Kế thừa các đề tài đa ̃đươc̣ nghiên cứu , đề tài sử dụng phương pháp 

phân tích  để làm sáng tỏ những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu , đồng thời 

tổng hơp̣ những vấn đề đa ̃phân tích để rút ra những luâṇ điểm của đề tài . 

- Thống kê so sánh:  

Trên cơ sở các tài liêụ , số liêụ đa ̃có , sử duṇg phương ph áp so sánh để 

thấy đươc̣ sư ̣giống và khác nhau giữa các doanh nghi ệp; những ưu điểm và 

những haṇ chế từng giai đoaṇ phát triển của các doanh nghiệp. 

- Phương pháp đồ thị và bảng thống kê để so sánh, tổng hợp:  

Luận án sử dụng hệ thống các đồ thị toán học (đồ thị hình cột, đồ thị 

tổng hợp…) và những bảng thống kê theo chiều dọc và chiều ngang mô tả số 
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lượng, chất lượng của các doanh nghiệp, thực trạng phúc lợi cho người lao 

động trong các doanh nghiệp, để từ đó so sánh được sử dụng để đánh giá kết 

quả, xác định vị trí của đối tượng hoặc số liệu nghiên cứu, tổng hợp đánh giá 

những mặt đạt được, những tồn tại và cách khắc phục. 

- Phương pháp logic:  

Dựa trên cơ sở lý luận về kinh nghiệm của các doanh nghiệp ở Việt Nam 

cũng như trên thế giới được hệ thống hóa, luận án phân tích thực trạng Phúc lợi 

xã hội cho người lao động trong các doanh nghiệp ở Phúc Yên, tỉnh Quảng 

Ninh, từ đó rút ra những đánh giá cụ thể. Luận án đưa ra những quan điểm, định 

hướng và đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết Phúc lợi cho người 

lao động trong các doanh nghiệp ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

5. Đóng góp mới của luận án 

- Về lý luận: luận án đã tổng quan các công trình nghiên, hệ thống hóa, 

xác định khoảng trống nghiên cứu về phúc lợi cho người lao động trong 

doanh nghiệp. Luận án phát triển, bổ sung một số lý luận về phúc lợi cho 

người lao động trong doanh nghiệp (phúc lợi trong việc chăm sóc sức khỏe 

cho gia đình trong và ngoài giờ làm việc, học tập của bản thân người lao động 

và con của họ...), Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện phúc lợi 

cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp  và các nhân tố ảnh hưởng đến 

phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp. 

- Về thực tiễn: Luận án đã phân tích thực trạng phúc lợi cho người lao 

động trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, 

trên cơ sở đó luận án đề xuất một số giải pháp nhằm tăng phúc lợi cho người 

lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

6. Kết cấu của Luận án 

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

được chia thành 4 chương, cụ thể: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phúc lợi cho người lao động  

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn phúc lợi cho người lao động trong 

doanh nghiệp 
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Chương 3: Thực trạng phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Chương 4: Giải pháp tăng cường hệ thống phúc lợi cho người lao động 

trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 
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Chƣơng 1 

TổNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CứU Về PHÚC LợI 

 CHO NGƢờI LAO ĐộNG 

 

1.1. Các nghiên cứu về ý nghĩa, vai trò của phúc lợi cho ngƣời lao động 

trong các doanh nghiệp  

 (1) Nghiên cứu của Hiệp hội ASXH Quốc tế (ISSA) với đề tài: “Hệ 

thống bảo hiểm xã hội nông dân trong các nước đang phát triển” [63]. Các tác 

giả đã đưa ra những vấn đề cần quan tâm như: “Chăm sóc y tế và các dịch vụ 

thuốc men; kế hoạch hóa gia đình, phúc lợi gia đình và chăm sóc bà mẹ và trẻ 

sơ sinh; bảo hiểm mùa vụ và gia súc”. Đồng thời nhóm tác giả cũng cho rằng 

bên cạnh đó, để thực hiện tốt các yếu tố trên sẽ gặp phải những khó khăn như: 

“Người lao động nông nghiệp có thu nhập thấp, không ổn định và do đó khả 

năng tham gia đóng góp là hạn chế; việc làm bấp bênh và thiếu việc làm; 

thiếu những cơ quan có chức năng quản lý về đăng ký và thu các khoản đóng 

góp”. Trên cơ sở đã chỉ ra được những yếu tố cần phải quan tâm và những 

khó khăn, các tác giả đề xuất các giải pháp để thực hiện và đưa ra những bài 

học kinh nghiệm của các nước Indonesia, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ.  

(2) Nghiên cứu của Viện nghiên cứu Lao động (ILS) và Tổ chức Lao 

động Quốc tế (ILO) (1995), với đề tài: “Bảo hiểm xã hội trong hợp tác xã” 

[64]. Đề tài đã chỉ ra được những nội dung cụ thể của Bảo hiểm xã hội trong 

các tổ chức nói chung, trên cơ sở đó nhóm tác giả đã đưa ra các khuyến nghị 

về việc thực hiện các chương trình bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, nội dung đề 

tài còn chung chung, phạm vi nghiên cứu hẹp chỉ giới hạn trong phạm vi 

HTX, người lao động làm việc trong ngành nghề khác không được đề cập. 

(3) Theo báo cáo được công bố bởi Vietnamworks, tiền thưởng vẫn là 

phúc lợi mà người lao động Việt Nam đang quan tâm nhất [65]. Báo cáo về 

phúc lợi nhân viên Việt Nam 2016 cho biết, đứng ở góc độ nhà tuyển dụng, 5 

phúc lợi mà họ cho rằng các nhân viên đang quan tâm nhất theo thứ tự bao 

gồm: chế độ thưởng, chế độ tăng lương, chế độ lương hấp dẫn, các loại bảo 

hiểm và các chương trình đào tạo. Trong đó, đứng đầu là chế độ thưởng, với 

76% doanh nghiệp đồng tình. 
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Khảo sát riêng doanh nghiệp trong các ngành nghề có mức độ tuyển 

dụng cao như IT, kế toán, quản trị kinh doanh… thì chế độ thưởng, chế độ 

tăng lương và chế độ lương hấp dẫn vẫn là những phúc lợi luôn nằm trong top 

3. Đơn cử, 86% doanh nghiệp IT nghĩ rằng chế độ thưởng là phúc lợi quan 

trọng nhất đối với người lao động. Trong khi đó, khi tuyển dụng nhân viên kế 

toán, có đến 89% doanh nghiệp nghĩ rằng chế độ lương, thưởng hấp dẫn và 

chế độ tăng lương là 3 phúc lợi quan trọng nhất với những nhân viên này. 

Riêng với ngành quản trị kinh doanh, các doanh nghiệp nghĩ rằng, chế độ 

thưởng cũng rất cần thiết nhưng xếp sau 2 yếu tố là chế độ lương hấp dẫn và 

chế độ tăng lương. 

Xét về mặt quy mô, dù ở cấp độ nào thì chế độ thưởng vẫn được doanh 

nghiệp quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, cũng có một số khác biệt nhỏ. “Đối với 

các doanh nghiệp ít hơn 500 người, chế độ thưởng, tăng lương và chế độ 

lương hấp dẫn được chú trọng nhiều nhất. Đối với doanh nghiệp trên 500 

người, chế độ thưởng hấp dẫn và lương khởi điểm được quan tâm nhất. Trong 

khi đó, công ty càng lớn càng quan tâm về mức lương khởi điểm nhưng ít 

quan tâm về chế độ tăng lương”, bản báo cáo nhận xét. 

Khi tiến hành thăm dò ý kiến từ phía người lao động, kết quả top 5 

phúc lợi mà họ cho rằng quan trọng nhất cũng hoàn toàn trùng khớp với nhà 

tuyển dụng. Theo đó, chế độ thưởng hấp dẫn vẫn là phúc lợi đáng quan tâm 

nhất với 82% đồng tình. Theo sau là chế độ tăng lương (80%), chế độ lương 

hấp dẫn (79%), các loại bảo hiểm (60%) và các chương trình đào tạo (53%). 

Trong các nhóm ngành được khảo sát chi tiết riêng thì các nhân viên ngành IT 

hưởng ứng chế độ lương hấp dẫn nhiều nhất, trong khi nhân viên ngành kế 

toán và quản trị kinh doanh lại quan tâm nhất về chế độ thưởng
. 

 (4) Nguyễn Thị Lan Hương (Viện Khoa học Lao động và Xã hội) 

trong cuốn sách: “Phát triển an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2020” [33] 

đã đưa ra các cơ sở khoa học về chức năng của an sinh xã hội như sau:  

- Để đảm bảo an sinh xã hội thì trước tiên phải thực hiện tốt phúc lợi xã 

hội thông qua việc cung cấp (có điều kiện hoặc không có điều kiện) mức tối 

thiểu thu nhập (mức sàn) bảo đảm quyền sống tối thiểu của con người, bao 
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gồm các quyền về ăn, sức khỏe, giáo dục, nhà ở và một số dịch vụ xã hội cơ 

bản nhằm bảo vệ con người nói chung và người lao động trong các doanh 

nghiệp không bị đói nghèo.  

- Cần phải thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

nhằm thực hiện tốt các vấn đề về phúc lợi xã hội, qua đó thúc đẩy việc làm 

bền vững và phát triển thị trường lao động việc làm bền vững, tăng cường kỹ 

năng và các cơ hội tham gia thị trường lao động cho người lao động thông qua 

việc: (i) hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động, (ii) phát triển thông tin thị 

trường lao động và dịch vụ việc làm để kết nối cung cầu lao động, giảm thiểu 

mất cân bằng cung cầu lao động; (iii) hỗ trợ tạo việc làm trực tiếp cho một bộ 

phận người lao động thông qua các chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi, 

chương trình việc làm công và các chương trình thị trường lao động khác; (iv) 

hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho lao động mất đất, lao động di cư, lao động bị 

tác động bởi khủng hoảng kinh tế.  

(5) Bùi Sỹ Lợi: “Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên 

chức, người lao động ở Việt Nam”, Kỷ yếu tổng hợp tọa đàm phúc lợi xã hội 

do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức (năm 2020), thì vai trò cưa 

phúc lợi xã hội như sau:  

Góp phần ổn định đời sống của của công nhân, viên chức, người lao 

động và nhân dân, thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập khi người lao 

động bị ốm đau, mất khả năng lao động, mất việc làm hoặc chết nhằm khắc 

phục nhanh chóng được những tổn thất về vật chất và phục hồi sức khỏe. 

Đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội góp phần 

phòng ngừa, hạn chế tổn thất. Khi có rủi ro, hệ thống PLXH kịp thời hỗ trợ, 

tạo điều kiện cho người lao động động ổn định cuộc sống. 

Phúc lợi xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 

(BHYT) là trụ cột cơ bản làm tăng thêm mối quan hệ gắn bó giữa người lao 

động, người sử dụng lao động và Nhà nước.  

Phúc lợi xã hội góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện 

công bằng xã hội. Quỹ phúc lợi xã hội, trong đó có quỹ BHXH là nguồn thu 
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tài chính tập trung khá lớn, được sử dụng để chi trả cho người lao động và gia 

đình họ.  

Nhận xét: Các bài viết trên đều khẳng định phúc lợi xã hội là bảo vệ 

quyền của mỗi người dân như đã nêu trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con 

người; bảo hiểm xã hội nông dân, hợp tác xã và bảo đảm an sinh xã hội cho 

người dân nói chung, tuy nhiên ít đề cập trực tiếp đến ý nghĩa, vai trò của 

phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp và tác động của phúc lợi 

xã hội đến tăng năng xuất lao động, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội 

1.2. Các nghiên cứu về bản chất, phân loại  phúc lợi cho ngƣời lao động 

trong các doanh nghiệp  

(1) Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 [17], là một hệ 

thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội để hoàn thiện các điều kiện 

làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp, trang trại hay văn 

phòng, do Social Accountability International (SAI) phát triển và giám sát. 

Theo đó, tại khoản mục 8.3 có quy định về vấn đề phúc lợi cho người lao động 

bằng cách khuyến cáo phúc lợi cho người lao động phải được các doanh nghiệp 

quy định chi tiết, cụ thể, rõ ràng, được thực hiện dưới dạng văn bản và  hoàn 

toàn phù hợp với các quy định luật pháp hiện hành. 

Tuy nhiên, hệ thống này mới đưa ra một số yêu cầu như về thời gian làm 

việc, không được phép xử phạt người lao động bằng cách trừ lương, thưởng, 

không được yêu cầu người lao động đặt cọc các giấy tờ tùy thân hoặc đặt cọc 

bằng tiền, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo…mà chưa đưa ra được những 

giải pháp để thực hiện phúc lợi xã hội cho người lao động. 

 (2) Trần Hữu Quang (2009), “Phúc lợi xã hội trên thế giới: quan niệm và 

phân loại” [21], Tạp chí Khoa học và xã hội. Tác giả đã đưa ra quan niệm của 

các tác giả trên thế giới về vấn đề phúc lợi xã hội, đồng thời tác giả cũng đã đưa 

ra một số mô hình đánh giá phúc lợi như: mô hình bảo hiểm xã hội theo hướng 

Bismarck; mô hình bảo hiểm xã hội theo hướng Beveridge. Tuy nhiên, tác giả 

mới đưa ra mô hình mà chưa đi vào phân tích cụ thể được tác dụng của từng mô 

hình sẽ đem lại phúc lợi xã hội cho người lao động như thế nào?. 

  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_gi%E1%BA%A3i_tr%C3%ACnh_x%C3%A3_h%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
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 (3) Mạc Văn Tiến “An sinh xã hội và Phúc lợi xã hội - các cách tiếp 

cận lý thuyết và thực tiễn” [26], Tạp chí BHXH, 2010. “Tác giả đã trình bày 

các cách tiếp cận giữa An sinh xã hội và Phúc lợi xã hội giữa lý thuyết và 

thực tiễn đang diễn ra. Tuy nhiên những nghiên cứu này mới nói lên sự cần 

thiết của phúc lợi xã hội mà chưa chỉ ra được làm thế nào để thực hiện được 

một hệ thống phúc lợi xã hội phù hợp”. 

 (4) Báo cáo “Phúc lợi nhân viên Việt Nam năm 2016” do 

Vietnamworks và HR Insider phối hợp thực hiện. Vietnamworks và HR 

Insider đã tiến hành khảo sát 300 chuyên gia về nhân sự và 4.000 người tìm 

việc mới. Báo cáo đã nhận được nhiều sự quan tâm cả về phía doanh nghiệp 

và người lao động khi giải đáp được 2 câu hỏi: (1) Những phúc lợi mà nhân 

viên quan tâm nhất là gì; (2) Phải chăng phúc lợi nhân viên mà doanh nghiệp 

mang tới chưa thật sự đúng với mong muốn của nhân viên. 

Báo cáo cho rằng có 5 loại phúc lợi được nhân viên quan tâm nhất được 

sắp xếp theo thứ tự giảm dần: (1) Chế độ thưởng hấp dẫn; (2) Chế độ tăng 

lương; (3) Chế độ lương hấp dẫn; (4) Các loại bảo hiểm và (5) Các chương 

trình đào tạo. Khi tập trung phân tích vào các ngành nghề cụ thể như IT, kế 

toán hoặc quản trị kinh doanh thì có tới 87% doanh nghiệp IT nghĩ chế độ 

thưởng là phúc lợi quan trọng nhất đối với người lao động. Trong lĩnh vực kế 

toán, 89% các doanh nghiệp khi tuyển dụng nhân viên kế toán nghĩ rằng chế 

độ lương hấp dẫn, chế độ thưởng hấp dẫn và chế độ tăng lương là điều quan 

trọng nhất với những nhân viên này.  

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, mặc dù doanh nghiệp và nhân viên đã thống 

nhất với nhau về những lợi ích quan trọng, thế nhưng nhân viên vẫn không 

hài lòng. Lý do là bởi họ chưa nhận được những gì họ mong muốn và doanh 

nghiệp vẫn chưa mang lại đủ những gì họ cho là quan trọng với nhân viên của 

mình. Tuy nhiên báo cáo mới đưa ra một số liệu chung chung đối với từng 

ngành mà chưa có giải pháp cho từng ngành. 

(5) Đề tài nghiên cứu khoa học của BHXH Việt Nam (2002), với tiêu 

đề: “Cơ sở lý luận cho việc định hướng thực hiện loại hình bảo hiểm xã hội tự 

nguyện ở Việt Nam trong thời gian tới” do TS. Nguyễn Tiến Phú làm chủ 
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nhiệm. Trong đó, đã đưa ra một số vấn đề lý luận chung đối với loại hình 

BHXH tự nguyện ở Việt Nam, khảo sát nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện 

đối với người lao động thuộc các đối tượng dự kiến sẽ tham gia loại hình bảo 

hiểm này, đánh giá thực trạng một số mô hình BHXH tự nguyện trong thời 

gian qua và đưa ra một số quan điểm, giải pháp và khuyến nghị cho việc định 

hướng thực hiện loại hình BHXH tự nguyện ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Đề tài dừng lại ở việc nghiên cứu về nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, đưa 

ra những định hướng cho việc thực hiện BHXH tự nguyện ở Việt Nam trong 

thời gian tới, chưa đề cập đến chính sách và các nhân tố ảnh hưởng đến việc 

tham gia BHXH tự nguyện. 

(6) Đỗ Thiên Kính - “Hệ thống phúc lợi xã hội ở Nhật Bản và bài học 

cho Việt Nam”, tạp chí xã hội học số 1, năm 2006. Tác giả đi vào phân tích 

quá trình chuyển đổi và phát triển chế độ phúc lợi xã hội ở Nhật Bản trước và 

Sau chiến tranh thế giới lần thứ II và đưa ra “mô hình nhà nước phúc lợi kiểu 

Nhật Bản”. Mặc dù với những phân tích khá chi tiết, nhưng khi đề cập đến 

vấn đề phúc lợi lại quá chung chung. 

(7) Bùi Sỹ Lợi: “Các loại hình phúc lợi xã hội cho công nhân, viên 

chức, người lao động ở Việt Nam”, Kỷ yếu tổng hợp tọa đàm phúc lợi xã hội 

do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức (năm 2020), thì khái niệm và 

các loại phúc lợi xã hội như sau:  

Phúc lợi xã hội (PLXH) là một bộ phận thu nhập quốc dân được sử 

dụng nhằm thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên 

trong xã hội, chủ yếu được phân phối lại, ngoài phân phối theo lao động. Ba 

thành tố cơ bản trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội là Nhà nước, Thị trường 

lao động và dân cư (cá nhân/gia đình). 

Phúc lợi xã hội bao gồm những chi phí xã hội như: trả tiền lương hưu, 

các loại trợ cấp bảo hiểm xã hội; học bổng cho học sinh, sinh viên, những chi 

phí cho học tập không mất tiền; những dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, an dưỡng, nhà 

trẻ, mẫu giáo; v.v. Với nội dung như vậy, PLXH có mục tiêu làm giảm thiểu 

sự bất công bằng trong xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội đều 

có thể thụ hưởng những thành quả của phát triển. Tùy theo mức độ phát triển 



 

 

17 

của các mặt kinh tế - xã hội, quỹ phúc lợi thường có ba nhóm cơ bản: tập 

trung của nhà nước quản lý; quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp, đơn vị kinh 

doanh và quỹ phúc lợi tập thể của các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất.           

 (8) Nguyễn Thị Lan Hương (Viện Khoa học Lao động và Xã hội) 

trong cuốn sách: Phát triển an sinh xã hội của Việt Nam đến năm 2020, xuất 

bản tháng 11 năm 2013 cho rằng: “cần phải đảm bảo mọi người dân và hộ gia 

đình đều có quyền có một mức tối thiểu về sức khỏe và các phúc lợi xã hội bao 

gồm: ăn, mặc, chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội thiết yếu khác” bằng cách cung 

cấp cho người lao động một số biện pháp để đương đầu với những khó khăn, 

các cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặc suy giảm nghiêm trọng thu nhập 

do ốm đau, thai sản, thương tật do lao động, mất sức lao động hoặc tử vong. 

Cung cấp chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình nạn nhân có trẻ em. Tuy 

nhiên, những vấn đề mà tác giả đã phân tích chủ yếu mới đề cập đến khía cạnh 

chủ yếu là bảo hiểm xã hội mà chưa đề cập đến các khía cạnh khác của phúc 

lợi xã hội như: thời gian được nghỉ ngơi, được đi du lịch, học tập…. 

(9) Nguyễn Đức Lộc, “Hiện trạng và khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội 

của người công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, 

Việt Nam; Tạp chí khoa học, Đại học mở TP. HCM, số 2 năm 2014. Tác giả  

đã tập trung phân tích thông qua các dữ liệu khảo sát trách nhiệm phúc lợi xã 

hội của Nhà nước và doanh nghiệp đối với người công nhân đang làm việc tại 

các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương. Trong đó, nhìn nhận mối tương 

quan giữa trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và quan niệm phúc lợi xã 

hội là một quyền lợi cơ bản mà mỗi công dân được hưởng. Xu hướng thay đổi 

của các hệ thống phúc lợi xã hội từ sau thời kỳ đổi mới (đặc biệt trong lĩnh 

vực giáo dục và y tế) cho thấy hiện tượng “hàng hóa hóa” các dịch vụ bảo trợ 

xã hội đang diễn ra một cách thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, khi 

phân tích tác giả cho rằng phúc lợi xã hội đang dần trở thành những dịch vụ 

mà người dân muốn hưởng dụng thì phải bỏ tiền, thậm chí phải trả giá cao để 

mua được dịch vụ tốt. Một hệ thống Phúc lợi xã hội (PLXH) toàn diện sẽ cho 

thấy được nghĩa vụ của mỗi người đối với việc đảm bảo đời sống cho bản 

thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng xu hướng hiện nay đang 
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khiến cho phúc lợi xã hội trở thành những gánh nặng đè lên vai những người 

lao động có thu nhập thấp. 

(10) Phạm Thị Hồng Điệp, tác giả đã đi vào nghiên cứu hệ thống phúc 

lợi cho người lao động thông qua việc tác giả đưa ra ba mô hình phúc lợi điển 

hình từ đó tác giả phân tích và cho rằng các mô hình này không hoàn toàn phù 

hợp với thực tế tại các nước Đông Á. Bằng những minh chứng từ quá trình 

phát triển hệ thống phúc lợi xã hội của Hàn Quốc giai đoạn 1960-1990, tác 

giả đã chứng minh những nhận định của mình và  đồng thời rút ra một vài gợi 

ý cho quá trình xây dựng chính sách phúc lợi xã hội  ở Việt Nam. 

(11) Phạm Thị Hồng Điệp, “Những thách thức với các nhà nước phúc 

lợi châu Âu trong thế kỷ XXI” tác giả tập trung vào phân tích mô hình phúc 

lợi gắn liền với sự phát triển của một số nước Tây - Bắc Âu trong nhiều thập 

kỷ qua đã đem lại thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế cho các nước này. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều vấn đề 

về hiệu quả kinh tế và tính khả thi của các mô hình nhà nước phúc lợi đang 

được đặt ra ngay tại các nước phát triển. Cuộc khủng hoảng nợ công năm 

2010 ở châu Âu càng tạo thêm nhiều thách thức cho các nhà nước phúc lợi. 

Mô hình nhà nước phúc lợi đòi hỏi phải được cải cách mạnh mẽ và toàn diện 

để đáp ứng với những yêu cầu mới. Bài viết trình bày một số đặc điểm cơ bản 

của các mô hình nhà nước phúc lợi châu Âu, phân tích những thành công và 

những thách thức đối với các mô hình này trong thế kỷ XXI, đồng thời chỉ ra 

một số xu hướng cải cách các mô hình nhà nước phúc lợi đang diễn ra hiện 

nay ở châu Âu. 

Như vậy có thể thấy, các tài liệu nghiên cứu ở trên đã đề cập đến 

những vấn đề sau:  

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội 

cho người lao động trong các doanh nghiệp. 

- Vai trò của phúc lợi đối với  người lao động trong công tác tạo động 

lực cho người lao động trong doanh nghiệp. 

- Phân tích được thực trạng phúc lợi cho người lao động trong các 

doanh nghiệp, chỉ ra được sự khác nhau về mối quan tâm các chế độ phúc lợi 
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trên quan điểm của người lao động và doanh nghiệp, giữa các nhân viên có vị 

trí, kinh nghiệm khác nhau, giữa các doanh nghiệp có quy mô khác nhau. Tuy 

nhiên, những phân tích này mới chỉ dừng lại ở mức độ thống kê mô tả mẫu 

khảo sát mà chưa được thực hiện kiểm định sự khác biệt cho tổng thể, chưa 

tìm hiểu nguyên nhân tạo ra sự khác biệt để có những giải pháp cụ thể. 

- Các công cụ, giải pháp về chính sách lương thưởng, phúc lợi để kích 

thích được người lao động làm việc tuy nhiên các giải pháp đưa ra chủ yếu 

cho các doanh nghiệp mà ít có giải pháp đưa ra cho người lao động và các cơ 

quan chính sách. 

Nhận xét: Các công trình trên đã phân tích bản chất, phân loại  phúc 

lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp, tuy nhiên chưa liệt kê có hệ 

thống phúc lợi vật chất, phúc lợi về tinh thần, phúc lợi gián tiếp, công trình 

phúc lợi.. cho người lao động. 

1.3. Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến phúc lợi cho ngƣời lao 

động trong các doanh nghiệp  

(1) Bài viết của Castel P. (2005), Voluntary Defined Benefit Pension 

System Willingness to Paticipate the Case of Vietnam. Nội dung bài viết đã 

chỉ ra các nhân tố quyết định đến sự sẵn sàng tham gia vào hệ thống hưu trí tự 

nguyện của người lao động khu vực PCT ở Việt Nam, bao gồm: Thu nhập, 

trình độ học vấn, khả năng tiết kiệm, nơi cư trú, tiếp cận tín dụng, kiến thức 

về BHXH, thái độ lập kế hoạch lâu dài. Tuy nhiên, cơ chế chính sách cũng 

ảnh hưởng rất lớn đến sự sẵn sàng tham gia như thời gian đóng, mức đóng, 

quyền lợi được hưởng. Bài viết dừng lại nghiên cứu về sự sẵn sàng tham gia 

hệ thống hưu trí tự nguyện cho khu vực PCT, chưa nghiên cứu các đối tượng 

khác như lao động trong doanh nghiệp và các khu vực khác. 

 (2) Mạc Văn Tiến, “Phúc lợi xã hội trong bài toán công bằng và tăng 

trưởng ở Việt Nam”, Tạp chí BHXH, năm 2018. [49] 

Tác giả cho rằng bản chất của phúc lợi xã hội: “là giảm thiểu sự bất 

công bằng trong xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội đều có thể 

thụ hưởng những cái “chung” của xã hội. Trách nhiệm của Nhà nước, một 

mặt phải điều khiển nền kinh tế phát triển, trên cơ sở đó có nhiều nguồn lực 
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hơn để thực hiện các mục tiêu xã hội, nghĩa là làm cho “cái bánh” của xã hội 

tỏ ra; mặt khác, phải tổ chức chia “cái bánh” đó hợp lý”.  

Đồng thời tác giả cũng đã chỉ ra mối quan hệ giữa: “tăng trưởng kinh 

tế, công bằng xã hội và phúc lợi xã hội” có mối quan hệ biện chứng với nhau, 

vừa là tiền đề, vừa là điều kiện của nhau. Tăng trưởng kinh tế là điều kiện để 

thực hiện công bằng xã hội và phúc lợi xã hội; tăng trưởng kinh tế cao, bền 

vững là thước đo của tiến bộ, công bằng xã hội; công bằng xã hội là nhân tố 

động lực để có tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; công bằng xã hội là biểu 

hiện của tăng trưởng kinh tế”. Trên cơ sở đó, tác giả đi đến kết luận: “Phúc lợi 

xã hội chỉ có thể thực hiện có hiệu quả, khi: (i) tăng trưởng kinh tế có tính ổn 

định, bền vững; (ii) tăng trưởng nghĩa làm phải làm cho “chiếc bánh” ngân 

sách to ra và mọi người đều phải được hưởng thụ “chiếc bánh” này, chứ không 

chỉ có người giàu, người có điều kiện. 

(3). Ngân hàng thế giới, “Việt Nam: Phát triển một hệ thống bảo hiểm 

xã hội hiện đại - Những thách thức hiện tại và các phương án lựa chọn cho cải 

cách trong tương lai”, 2012. 

Các tác giả đã chỉ ra những thách thức chính như: Tuổi nghỉ hưu trung 

bình thấp, Chi trả lương hưu tăng lên…trên cơ sở đó, Ngân hàng thế giới đề 

xuất những lựa chọn để Việt Nam tiếp tục cải cách như: Đổi mới chính sách 

hưu trí, Kiểm soát tăng trưởng chi tiêu lương hưu, Tăng cường năng lực quản 

lý đầu tư quĩ hưu trí, Đối xử bình đẳng giữa người lao động khu vực công và 

khu vực tư… 

(4). Bùi Sỹ Lợi, “Giải pháp Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế”, Tạp chí Tài Chính, tháng 2 năm 2019. Tác giả cho rằng những  

Khó khăn, thách thức trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế gồm: (i) các chính sách bảo hiểm xã hội: Tỷ lệ bao phủ còn thấp, tỷ lệ tham 

gia mới đạt được gần 29% tổng số lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

vẫn còn khoảng 71,2%  lực lượng lao động chưa tham gia BHXH; BHTN mới 

đạt gần 25% lực lượng lao động tham gia. Kết quả này cho thấy, mục tiêu đã đề 

ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW là khó có thể đạt được đến năm 2020; (ii) 

chính sách bảo hiểm y tế: Chất lượng KCB tại tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế, 
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đội ngũ y bác sỹ ở các tuyến xã, huyện còn thiếu nên việc nâng cao chất lượng 

KCB là một thách thức cho cơ quan y tế địa phương. Tình trạng lạm dụng Quỹ 

BHYT vẫn diễn ra phổ biến, do nhiều nguyên nhân như: Phát trùng thẻ BHYT; 

Một số bệnh viện kê khống, lập bệnh án khống chi phí KCB; Bệnh nhân đã ra 

viện vẫn chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật để bệnh nhân được mang thuốc về 

nhà sử dụng… trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: (i) nâng cao nhận thức về chính sách 

BHXH, BHYT; (ii)  hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT; (iii) nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, BHYT … 

(5). Phạm Đình Thành, “Đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển đối 

tượng tham gia BHXH trong doanh nghiệp”, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, tháng 

11 năm 2017. 

Tác giả cho rằng: “Quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt 

buộc mà trọng tâm là người lao động trong các doanh nghiệp là một trong 

những ưu tiên hàng đầu nhằm đạt mục tiêu BHXH cho mọi người lao động. 

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt 

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ này 

cần phải có một hệ thống đồng bộ các giải pháp cả về chính sách và tổ chức 

thực hiện, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương 

đến địa phương”, và tác giả đề xuất 02 nhóm giải pháp: (i) Giải pháp về chính 

sách; (ii) Giải pháp về tổ chức thực hiện. 

Nhận xét, Các công trình trên đã phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

phúc lợi, nhất là an sinh xã hội cho người dân, nhưng ít đề cập đến các nhân 

tố ảnh hưởng đến phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp. 

1.4. Các nghiên cứu về thực trạng, giải pháp nâng cao phúc lợi cho ngƣời 

lao động trong các doanh nghiệp của Việt Nam và thế giới 

 (1) Bài viết của Landis MacKellar (2009), Pension Systems for the 

Informal Sector in Asia. Nội dung bài viết đã trình bày và phân tích những nội 

dung cụ thể như: Bối cảnh châu Á, mở rộng diện bao phủ hệ thống hưu trí ở 

châu Á, chính sách lương hưu ở châu Á và thách thức đối với người lao động 

khu vực phi chính thức ở châu Á. Từ đó nêu ra kinh nghiệm của các nước 



 

 

22 

châu Á trong việc mở rộng diện bao phủ của hệ thống hưu trí cho người lao 

động khu vực phi chính thức như Ấn độ, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, 

Việt Nam, Philippines. Bài viết có nội dung sâu sắc, nhưng đối tượng nghiên 

cứu trong phạm vi người lao động khu vực PCT và chưa đi sâu vào nghiên 

cứu về tổ chức triển khai BHXH tự nguyện ở Việt Nam. 

(2) Bài viết của Amartya Sen (2014),  Social Choice and Social 

Welfare nội dung bài viết lựa chọn xã hội và phúc lợi xã hội cho rằng Con 

người luôn sinh sống theo các nhóm cộng đồng, và cuộc sống cá nhân của họ 

lúc nào cũng phụ thuộc vào quyết định của tập thể. Nhưng việc đưa ra lựa 

chọn nhóm có thể là một thách thức rất khó khăn, đặc biệt với những lợi ích 

và mối quan tâm khác nhau của những thành viên trong nhóm. Vậy thì quyết 

định tập thể nên được đưa ra như thế nào? Tác giả cho rằng việc so sánh lợi 

ích và thiệt hại của những cá nhân khác nhau và ghi nhận sự sung túc tương 

đối của họ là rất cần thiết, đặc biệt là đối với việc đưa ra những đánh giá về 

phúc lợi xã hội. Việc xem xét dạng cụm bảng xếp hạng ưu tiên nào gây trục 

trặc cho những loại hình thủ tục biểu quyết khác nhau nào cũng quan trọng 

không kém. Việc làm phong phú thêm những nền tảng thông tin cơ bản của 

dân chủ và tận dụng nhiều hơn sự tranh biện xã hội mang tính tương tác có 

thể đóng góp đáng kể vào việc khiến nền dân chủ khả thi hơn, và cũng cho 

phép đánh giá phúc lợi xã hội một cách duy lý. Trong điều kiện nào thì 

nguyên tắc đa số đưa ra được những quyết định rõ ràng và nhất quán? Những 

thủ tục biểu quyết khác nhau hiệu quả đến đâu trong việc đưa ra những kết 

quả thuyết phục? Làm thế nào chúng ta đánh giá được một xã hội về tổng thể 

tốt đẹp đến đâu nếu tính đến việc nó đáp ứng các lợi ích khác biệt của từng cá 

nhân ra sao?  

(3) Trần Đình Liệu (2005) “Tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội trong 

các làng nghề ở Hải Dương - Thực trạng và giải pháp”. Tác giả đã phân 

tích thực trạng các làng nghề truyền thống của tỉnh, tình hình thực hiện 

công tác thu, cấp sổ BHXH, đề xuất và kiến nghị về việc thực hiện chế độ 

BHXH cho lao động làm nghề tại các làng nghề truyền thống của tỉnh, 

trong đó có phân tích và đưa ra các đề xuất, kiến nghị về cơ sở pháp lý, cơ 
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sở kinh tế, cơ sở xã hội và phương án tổ chức thực hiện BHXH đối với các 

làng nghề truyền thống ở Hải Dương. Tác giả đề tài cũng đề xuất về đối 

tượng tham gia, điều kiện đóng, phạm vi áp dụng và mức đóng, phương 

thức đóng, quyền lợi và điều kiện hưởng, phương thức quản lý và tăng 

trưởng quỹ, phương hướng xử lý rủi ro. Kế hoạch triển khai với các bước 

gồm: Tổ chức tuyên truyền giáo dục, xây dựng hệ thống văn bản hướng 

dẫn, xây dựng hệ thống đại lý, tổ chức hướng dẫn triển khai thực tế tại địa 

phương, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn bảo đảm quyền lợi cho người 

lao động. Như vậy, đề tài dừng lại ở việc nghiên cứu để tổ chức thực hiện 

BHXH trong các làng nghề ở phạm vi cấp tỉnh, chưa mở rộng phạm v i và 

đối tượng lao động khác tham gia, phương pháp nghiên cứu đơn giản, chủ 

yếu là mô tả thực trạng bằng những số liệu thứ cấp. 

(4) Đồng Quốc Đạt “Bảo hiểm xã hội khu vực phi chính thức ở Việt 

Nam: Thực trạng và kiến nghị”,  đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 15 

(431) (8/2008). Tác giả cho rằng,  do thiếu hiểu biết và không có thông tin về 

chính sách, chế độ BHXH nên người lao động không tham gia, trên cơ sở đó 

tác giả đưa ra những giải pháp: Hình thành quỹ BHXH tự nguyện và có sự 

bảo hộ của Nhà nước, cải cách thủ tục thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho người tham gia, phối hợp Chương trình BHXH với Chương trình mục 

tiêu khác như: Chương trình việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, 

tăng cường thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người lao động 

ở khu vực PCT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bài viết này 

có nội dung khá sâu sắc, song do giới hạn trong phạm vi bài báo nên chưa 

thực sự đề cập đến công tác tổ chức triển khai BHXH ở khu vực PCT của Việt 

Nam. Theo Luật BHXH hiện hành các giải pháp đưa ra còn chung chung, 

chưa có sức thuyết phục. 

(5) Lê Thị Quế (2012) “Cơ sở khoa học hoàn thiện chính sách bảo hiểm 

xã hội tự nguyện ở Việt Nam”. Tác giả đã đi vào đánh giá thực trạng chính 

sách BHXH tự nguyện, chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách của loại 

hình bảo hiểm này, nêu lên những bài học kinh nghiệm về chính sách BHXH 

tự nguyện hiện nay ở các nước trên thế giới như Pháp, các nước Đông Âu, 
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Trung Quốc, Indonesia. Từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn 

thiện chính sách BHXH tự nguyện giai đoạn 2010- 2020. Nghiên cứu mới 

dừng lại ở việc đánh giá thực trạng chính sách BHXH tự nguyện, phương 

pháp nghiên cứu chủ yếu là thống kê, mô tả bằng những số liệu thứ cấp, chưa 

điều tra, khảo sát thực tế. 

(7) Việt Anh (2013), “Để bảo hiểm xã hội tự nguyện trở thành chỗ dựa 

cho lao động tự do”, đăng trên Báo tỉnh Bắc Ninh. Nội dung bài viết đánh giá 

5 năm triển khai, toàn tỉnh mới thu hút được 2.259 người tham gia, nguyên 

nhân là người lao động tự do chưa hiểu chính sách, họ chỉ lo tới lợi ích trước 

mắt, chưa có điều kiện lo cho tương lai xa hơn. Để thu hút người lao động tham 

gia BHXH tự nguyện trong thời gian tới, tác giả đề xuất những giải pháp như: 

Có sự quan tâm và phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng trong công tác 

vận động tuyên truyền; Nhà nước nên có chính sách hỗ trợ một phần phí 

BHXH; điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tế như: Thời gian tham gia 

để được hưởng BHXH quá dài khiến người lao động không đủ sức theo, số chế 

độ quá ít, mức đóng cao; mở rộng mạng lưới các đại lý BHXH để tạo thuận lợi 

cho người dân tham gia. Bài viết có nội dung sâu sắc, các giải pháp đưa ra có 

tính thuyết phục nhưng dừng lại ở phạm vi cấp tỉnh và đối tượng tham gia còn 

hẹp chỉ là lao động tự do. 

(8) Luận án tiến sĩ của Phạm Thị Lan Phương (2015): “Nghiên cứu 

phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc”. Đề tài đã góp phần bổ sung và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận 

và thực tiễn liên quan đến BHXH, phát triển BHXH tự nguyện đối với người 

lao động như: Khái niệm về BHXH, BHXH tự nguyện, vai trò, bản chất, đặc 

điểm và nguyên tắc của BHXH tự nguyện. Đánh giá thực trạng phát triển 

BHXH tự nguyện ở tỉnh Vĩnh Phúc và xây dựng mô hình các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển BHXH tự nguyện. Qua đó đề xuất các giải pháp phát 

triển BHXH tự nguyện đối với người lao động. Đây là công trình nghiên cứu 

khá công phu, bài bản và khoa học. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu về phát 

triển BHXH tự nguyện cho người lao động ở phạm vi cấp tỉnh. 
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(9) Tác giả Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Phương Mai 

đưa ra nghiên cứu về Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh 

nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO. Các tác giả cho rằng, việc gia nhập WTO 

đã có những tác động liên quan trực tiếp đến chính sách đãi ngộ nhân sự của 

các doanh nghiệp trong nước. Đứng trước những thách thức khi gia nhập 

WTO, để đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự, các doanh nghiệp và cơ quan 

chức năng phải bắt đầu từ những triết lý căn bản, là triết lý đi xuyên suốt mọi 

chính sách đãi ngộ nhân sự. Về cơ bản, các doanh nghiệp Việt Nam triết lý 

đãi ngộ nhân sự hiện nay vẫn chịu ảnh hưởng của cơ chế xin – cho, trong đó 

người lao động ở thế yếu nên khó phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của nguồn 

nhân lực. Do vậy, cần thay đổi từ duy về đãi ngộ nhân sự để có một triết lý rõ 

ràng. Triết lý đãi ngộ nhân sự phải dựa trên cơ sở tạo lập cuộc sống tối ưu cho 

người lao động, phải thực hiện theo phương châm “Tất cả vì con người, do 

con người”. Triết lý đãi ngộ nhân sự phải thể hiện được lợi ích cho kết quả 

đầu ra của người lao động, phải hướng người lao động vươn lên, đảm nhận 

những công việc khó hơn, phức tạp hơn. 

(10) Better Work Vietnam (2015), Báo cáo Tổng hợp theo Chuyên đề: 

Lương và Phúc lợi, công bố tháng 12 năm 2015. Báo cáo được xây dựng dựa 

trên mẫu điều tra cập nhật gần nhất, bao gồm 207 doanh nghiệp được đánh 

giá trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015. Dựa trên các 

kết quả đánh giá này, báo cáo đã nghiên cứu chi tiết một số vấn đề nổi cộm về 

lương và phúc lợi, đưa ra một số nguyên nhân chính về tình trạng không tuân 

thủ, và các thách thức để cải thiện tình trạng tuân thủ về lĩnh vực này ở cấp 

doanh nghiệp. Báo cáo cũng sử dụng một số tình huống thực tế phù hợp, dựa 

trên thông tin do Tư vấn viên của Chương trình quan sát được tại doanh 

nghiệp ở Việt Nam. Báo cáo chỉ ra rằng gần 8 trên 10 doanh nghiệp (79,7%) 

không đáp ứng các yêu cầu của luật trong nhóm vấn đề nghỉ có hưởng lương, 

trong đó bao gồm chi trả về nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ chăm con dưới 12 

tháng tuổi và nghỉ trong thời gian kinh nguyệt cho lao động nữ, nghỉ trong giờ 

làm việc cho lao động cao tuổi, ngừng việc, và chi trả chế độ ốm đau và thai 

sản đúng hạn. Cụ thể, khi phân tích số liệu theo cấp câu hỏi, một điểm rõ ràng 
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là vấn đề chủ yếu mà các doanh nghiệp gặp phải là chi trả chế độ ốm đau 

hoặc/và thai sản trong vòng 3 ngày làm việc (74.4%). Thanh toán phép năm 

chưa đúng là một vấn đề mà hơn 1/3 nhà máy gặp phải (36.7%), một thực tế 

điển hình bắt nguồn từ quá trình thực hiện, cụ thể là việc không làm tròn số 

thập phân 0.5 hoặc lớn hơn cho số ngày phép tồn (3.5 ngày nên được làm tròn 

thành 4). Mặc dù nhiều nhà máy nhận thức được yêu cầu này, thực tế vấn đề 

này vẫn không được quan tâm rộng rãi. Một số lượng nhỏ các nhà máy cũng 

không tuân thủ về chi trả các phúc lợi khác cho công nhân, như nghỉ kinh 

nguyệt (7.7%), ngừng việc do người sử dụng lao động (NSDLĐ) hay vì lý do 

khách quan (6.8%), nghỉ lễ có trả lương (5.3%), nghỉ ốm và các loại nghỉ 

khác được bảo hiểm chi trả (5.3%). Ở hầu hết các trường hợp, không tuân thủ 

ở các nội dung này thể hiện qua sự bỏ sót hoặc lỗi khi tính toán phúc lợi hơn 

là không chi trả hoàn toàn, cho thấy vấn đề liên quan đến kiến thức và sự hiểu 

biết về luật và cách thực hiện đầy đủ tại doanh nghiệp hơn là cố tình sai sót 

(mặc dù điều này vẫn đúng với một số lượng nhỏ doanh nghiệp). Kết quả của 

báo cáo cho thấy được toàn cảnh thực trạng thực hiện chế độ lương và phúc 

lợi tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 

(11) Nguyễn Tấn Dũng (2010), “Đảm bảo ngày càng tốt hơn An Sinh 

xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội giai đoạn 2011 – 2020”, Tạp chí Cộng Sản Số 815.  Bảo đảm 

ngày càng tốt hơn an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một nội dung chủ yếu 

trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước ta. Đây 

cũng là một yêu cầu bức thiết của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Với 

nhận thức mới và quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước, bằng sự lãnh đạo 

sáng tạo của cấp ủy đảng, sự quản lý chỉ đạo có hiệu lực hiệu quả của chính 

quyền các cấp, sự tham gia sâu rộng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể nhân dân và toàn xã hội, nhất định chúng ta sẽ thực hiện ngày càng 

tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong giai đoạn chiến lược tới.  

Báo cáo cũng cho rằng, An sinh xã hội và phúc lợi xã hội có bản chất 

xã hội sâu sắc gắn kết hữu cơ giữa quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người 
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với mỗi đơn vị, cộng đồng và toàn xã hội. Cùng với việc nâng cao vai trò, 

chức năng và tăng thêm nguồn lực của Nhà nước, phải thực hiện chủ 

trương “các chính sách xã hội được tiến hành theo tinh thần xã hội hóa”. Để 

đạt được điều đó, tác giả cho rằng cần phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính 

sách nhằm mở rộng sự tham gia của mọi chủ thể vào cung cấp ngày càng 

nhiều hơn với chất lượng tốt hơn các dịch vụ công cộng. Tạo điều kiện thuận 

lợi để mọi người dân đề cao trách nhiệm, nâng cao năng lực và tham gia thiết 

thực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Khuyến khích phát 

triển các mô hình an sinh xã hội tự nguyện ở cộng đồng, các doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ công cộng theo cơ chế phi lợi nhuận và các hình thức hợp 

tác công - tư. Đẩy mạnh các cuộc vận động xã hội như: ngày vì người nghèo, 

phong trào tương thân tương ái, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết 

dân tộc... 

Nhận xét: Các nghiên cứu đã phân tích khá sâu về thực trạng, giải 

pháp nâng cao phúc lợi cho người lao động, nhất là lao động phi chính thức, 

phúc lợi tự nguyện của Việt Nam và thế giới, tuy nhiên rất ít nghiên cứu về 

phúc lợi bắt buộc cho người lao động trong doanh nghiệp (lao động có quan 

hệ lao động) của Việt Nam  

Kết luận: Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước về 

phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp cho thấy: Các bài viết 

trên đều khẳng định: 

- Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là bảo vệ quyền của mỗi 

người dân như đã nêu trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người; bảo 

hiểm xã hội nông dân, hợp tác xã và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân 

nói chung. 

- Bản chất, phân loại  phúc lợi cho người lao động trong các doanh 

nghiệp là quyền lợi về vật chất mà Nhà nước hay cơ quan, DN bảo đảm cho 

CN, viên chức và NLĐ được hưởng. Phúc lợi cho NLĐ bao gồm: “BHXH, 

BHYT, BHTN, việc làm và các khoản tiền trợ cấp hoặc quà tặng cho NLĐ 

nhân dịp lễ, tết, sinh nhật, ốm đau; là việc DN tổ chức cho NLĐ đi tham quan, 

nghỉ mát, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, nâng cao 



 

 

28 

đời sống tinh thần cho NLĐ”. Một hình thức phúc lợi khác là việc chăm lo 

bữa ăn ca cho NLĐ với đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe cho NLĐ, là 

việc DN mua các loại bảo hiểm bổ sung cho NLĐ như bảo hiểm sức khỏe, 

bảo hiểm thân thể, bảo hiểm tai nạn lao động. 

Trong Luận án này, NCS sẽ tiếp tục kế thừa có chọn lọc những kết quả 

nghiên cứu đã có và tiếp tục nghiên cứu những vấn đề sau:  

Một là, làm sáng tỏ nội dung phúc lợi cho người lao động trong các 

doanh nghiệp, xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá công tác phúc lợi cho 

người lao động trong các doanh nghiệp. 

Hai là, Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, phân tích 

những đặc thù, so sánh và rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp 

Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh nói 

riêng theo các nội dung phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp 

Ba là, Phân tích thực trạng phúc lợi cho người lao động trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đánh giá 

những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của công tác phúc 

lợi trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

Bốn là, Đề xuất các giải pháp tăng cường hệ thống phúc lợi cho người 

lao động trong  các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh một cách đồng bộ từ phía người lao động, doanh nghiệp, các cơ quan 

chính sách. 
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Tiểu kết chƣơng 1 

 

Trong chương 1, NCS đã tổng quan các công trình nghiên cứu thành 04 

nhóm: (i) Các nghiên cứu về ý nghĩa, vai trò của phúc lợi cho người lao động 

trong các doanh nghiệp; (ii) Các nghiên cứu về bản chất, phân loại  phúc lợi 

cho người lao động trong các doanh nghiệp; (iii) Các nghiên cứu về các nhân 

tố ảnh hưởng đến phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp; (iV) 

Các nghiên cứu về thực trạng, giải pháp nâng cao phúc lợi cho người lao động 

trong các doanh nghiệp của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

trong và ngoài nước liên quan đến phúc lợi cho người lao động còn ít đề cập 

trực tiếp đến ý nghĩa, vai trò của phúc lợi cho người lao động trong các doanh 

nghiệp và tác động của phúc lợi xã hội đến tăng năng xuất lao động, tăng 

trưởng, phát triển kinh tế - xã hội; chưa liệt kê có hệ thống phúc lợi vật chất, 

phúc lợi về tinh thần và phúc lợi gián tiếp, công trình phúc lợi…;  

Trên cơ sở đó, nghiên cứu sinh đã phân tích và có những nhận xét riêng 

của từng nhóm nghiên cứu. Qua đó NCS đã đưa ra nhận xét chung và xác 

định khoảng trống nghiên cứu để NCS có thể kế thừa và phát triển. 
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Chƣơng 2 

CƠ Sở LÝ LUậN VÀ THựC TIễN PHÚC LợI CHO  

NGƢờI LAO ĐộNG TRONG DOANH NGHIệP 

 

2.1. Một số khái niệm có liên quan đến phúc lợi cho ngƣời lao động trong 

doanh nghiệp 

2.1.1. Phúc lợi  

Theo từ điển tiếng Việt: “Phúc lợi là lợi ích mà mọi người được hưởng 

không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả một phần” [39, tr 790].  Định nghĩa này 

xuất phát từ quan niệm về phúc lợi trong mô hình quản lý theo phương thức 

kế hoạch hóa tập trung: phúc lợi thường được hiểu là “phần thù lao bằng tiền 

hoặc hiện vật mà NLĐ nhận được từ cơ quan hay xí nghiệp, ngoài tiền lương, 

tiền phụ cấp và tiền thưởng, nhằm được hỗ trợ thêm về mặt đời sống”. 

Theo từ điển tiếng Anh, Phúc lợi (Benefits) là phần thù lao gián tiếp 

được trả dưới dạng các hỗ trợ về cuộc sống cho người lao động. Đào Duy 

Anh trong cuốn “Hán Việt từ điển giản yếu”, xuất bản vào năm 1932, cho 

rằng: phúc lợi là “hạnh phúc và lợi ích” [1, tr. 137].  

Theo Gordon Marshall nhà xã hội học Anh cho rằng: “Phúc lợi là tình 

trạng hoặc điều kiện làm ăn khấm khá hoặc sinh sống đàng hoàng, hạnh 

phúc” [24, tr. 701 - 702]. Marshall nhận định rằng lúc đầu người ta thường 

nói đến từ phúc lợi khi cần có những biện pháp nào đó để bảo vệ tình trạng 

phúc lợi của một cá nhân hay một nhóm nào đó; vì thế, từ “Phúc lợi” chủ yếu 

được sử dụng trong lĩnh vực chính sách (policy), vì nó gắn trực tiếp với 

những nhu cầu: “Các chính sách phúc lợi là những chính sách được thiết lập 

nhằm đáp ứng những nhu cầu của cá nhân hay của nhóm”. Theo Marshall, các 

nhu cầu ở đây cần được hiểu không phải chỉ có những nhu cầu tối thiểu để 

sinh tồn, mà bao gồm cả những nhu cầu cần thiết cho một “cuộc sống tử tế và 

xứng đáng” (a reasonable and adequate life). Các nhu cầu này bao gồm không 

chỉ một mức thu nhập tối thiểu để có cái ăn, cái mặc, mà còn bao gồm nhà ở 

đàng hoàng, giáo dục, y tế và cơ hội có việc làm.  
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Theo Roefie Hueting, phúc lợi phụ thuộc vào các yếu tố như việc làm, 

phân phối thu nhập, điều kiện lao động, thời gian giải trí, sản xuất và việc sử 

dụng các chức năng khan hiếm. Phúc lợi được đo lường theo nhiều cách khác 

nhau, tùy thuộc vào sở thích của những người đo lường nó. 

“Phúc lợi là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ về 

cuộc sống cho người lao động trên cơ sở tự nguyên hoặc bắt buộc của người 

sử dụng lao động” [52, tr. 108]. 

“Phúc lợi là phần hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo đời sống cho người lao 

động và tạo điều kiện thuận lợi để tái sản xuất sức lao động”.  

Theo tác giả Trần Kim Dung, “Phúc lợi thể hiện sự quan tâm của doanh 

nghiệp đến đời sống của người lao động, có tác dụng kích thích nhân viên 

trung thành, gắn bó với doanh nghiệp” [23]. 

Phúc lợi: Những lợi ích phản ánh các khoản thanh toán gián tiếp theo 

khung thanh toán cho thời gian không làm việc, như: bảo hiểm, lương hưu, 

duy trì thu nhập và các dịch vụ khác liên quan đến sức khỏe và vật chất hữu 

hình mà tổ chức trả cho người lao động (Heneman & Schwab, 1985). 

Theo tác giả: Phúc lợi bao gồm: phúc lợi bắt buộc và không bắt buộc. 

Trong đó: Phúc lợi bắt buộc là khoản mà doanh nghiệp phải trả cho công 

nhân viên trong doanh nghiệp theo qui định của nhà nước. Phúc lợi không 

bắt buộc là khoản doanh nghiệp tự chi trả cho công nhân theo quy định của 

doanh nghiệp (quy chế chi tiêu nội bộ). 

2.1.2. Phúc lợi xã hội và an sinh xã hội 

- Phúc lợi xã hội (PLXH): 

Phúc lợi xã hội là một bộ phận thu nhập quốc dân được sử dụng nhằm 

thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên trong xã hội, 

chủ yếu được phân phối lại, ngoài phân phối theo lao động. Ba thành tố cơ 

bản trong việc đảm bảo phúc lợi xã hội là Nhà nước, Thị trường lao 

động và dân cư (cá nhân/gia đình) [Từ điển bách khoa Việt Nam, tập 3, Nhà 

xuất bản Từ điển bách khoa, Hà Nội 2003] 

Phúc lợi xã hội bao gồm những chi phí xã hội như: trả tiền hưu trí, các 

loại trợ cấp bảo hiểm xã hội, học bổng cho học sinh, những chi phí cho học 
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tập không mất tiền, những dịch vụ y tế, nghỉ ngơi, an dưỡng, nhà trẻ, mẫu 

giáo, v.v. Với nội dung như vậy, PLXH có mục tiêu làm giảm thiểu sự bất 

công bằng trong xã hội, đảm bảo cho các thành viên trong xã hội đều có thể 

thụ hưởng những thành quả của phát triển. Tùy theo mức độ phát triển của các 

mặt kinh tế-xã hội, quỹ phúc lợi thường có ba nhóm cơ bản: tập trung của nhà 

nước quản lý; quỹ phúc lợi của các xí nghiệp, đơn vị kinh doanh và quỹ phúc 

lợi tập thể của các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. 

Theo tác giả Nguyễn Văn Toản: Hiện nay, có 2 quan điểm khác nhau 

về PLXH: Quan điểm thứ nhất cho rằng chỉ những chính sách phúc lợi của 

Nhà nước và do Nhà nước tổ chức thực hiện thì mới là PLXH. Với quan điểm 

này thì PLXH hiện nay ở nước ta là các chế độ thực hiện theo các chính sách 

của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN; Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

Cách mạng; trợ giúp xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng bảo trợ 

xã hội; miễn học phí cho học sinh tiểu học; miễn, giảm học phí cho học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khó khăn; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí 

toàn bộ hoặc một phần, miễn hoặc giảm giá vé tham gia các phương tiện giao 

thông công cộng, tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, xem biểu 

diễn nghệ thuật cho một số nhóm đối tượng đặc thù (trẻ em, người cao tuổi, 

người có công...), quan điểm này là hiện thân của mô hình nhà nước phúc lợi. 

Quan điểm thứ hai cho rằng PLXH cũng có thể do các chủ thể ngoài nhà nước 

thực hiện. Một khi các thành viên trong xã hội hoặc một nhóm dân cư được thụ 

hưởng lợi ích thông qua hình thức phân phối lại ngoài thu nhập theo lao động thì 

đó là PLXH. Như vậy, PLXH có thể do Nhà nước hoặc chủ thể ngoài nhà nước 

thực hiện, nhưng Nhà nước đóng vai trò chủ đạo. Quan điểm này phù hợp với 

mô hình nhà nước xã hội và tương đồng với khái niệm PLXH đã đề cập ở trên. 

Nhận thức về PLXH như vậy là phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường; phát huy 

được nguồn lực trong xã hội; trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, gia tăng 

vai trò và trách nhiệm của các chủ thể nên thúc đẩy sự gắn kết xã hội trong nền 

kinh tế thị trường và kết quả là tạo ra nhiều cơ hội hơn để người lao động, nhất là 

những người yếu thế, dễ bị tổn thương được hưởng lợi từ thành quả của phát 

triển, làm giảm sự bất công bằng xã hội. 
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Nguồn tài chính cho PLXH, bao gồm: 

- Nguồn tài chính dựa trên đóng góp, thông qua chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN, Nhà nước đã tạo lập được các quỹ BHXH để thực hiện các 

chế độ PLXH. Các quỹ thực hiện theo nguyên tắc đóng - hưởng nhưng hoạt 

động theo cơ chế chia sẻ rủi ro, phân phối lại không hoàn toàn dựa trên đóng 

góp, cụ thể: người đóng góp nếu không bị rủi ro (ốm đau, tai nạn lao động-

bệnh nghề nghiệp, mất việc làm, v.v.) thì không được hưởng; người bị rủi ro 

nhiều được hưởng nhiều hơn; người sống thọ hơn được hưởng nhiều hơn. 

- Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo, tùy theo trường hợp sẽ được hưởng 

một hoặc một số chế độ ưu đãi xã hội (trợ cấp và phụ cấp ưu đãi hàng tháng, một 

lần; hỗ trợ về nhà ở; phương tiện chỉnh hình, phục hồi chức năng; điều dưỡng 

định kỳ; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; miễn học phí v.v.). Người nghèo, hộ 

gia đình nghèo được nhận các chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển sản 

xuất; miễn giảm học phí; tín dụng học sinh, sinh viên; hỗ trợ nhà ở gồm cả 

nhà ở phòng tránh bão lụt; hỗ trợ điện sinh hoạt; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 

phí, v.v.; chăm sóc, nuôi dưỡng và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn khác như người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ mồ côi vv…được 

nhận trợ cấp thường xuyên. 

- Nguồn tài chính huy động từ cộng đồng. Các tổ chức chính trị-xã hội, 

tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm hỗ 

trợ cho quỹ phúc lợi xã hội. 

- An sinh xã hội (ASXH) 

An sinh xã hội (ASXH) là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên 

của mình thông qua một loạt các biện pháp nhằm chống lại những khó khăn 

về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu nhập, gây ra bởi ốm đau, thai 

sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, tuổi già và chết; đồng thời đảm 

bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia đình đông con. [Tổ chức lao 

động quốc tế (ILO)] 

Còn thuật ngữ an sinh xã hội thì tương ứng với cụm từ social security ; 

trong tiếng Hoa, người ta dùng cụm từ "xã hội bảo chướng" (phiên âm Hán 

Việt: 社会保障, shehui baozhang). Trong thực tế, trong các tài liệu Anh ngữ, 
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đôi lúc người ta cũng sử dụng hoán chuyển nhau giữa thuật ngữ social 

welfare với thuật ngữ social security. Tuy nhiên, thuật ngữ social security (an 

sinh xã hội) thường được hiểu theo nghĩa hẹp hơn thuật ngữ social welfare 

(phúc lợi xã hội), và chỉ bao gồm hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

các chính sách trợ giúp xã hội và cứu trợ xã hội. 

- Mối quan hệ giữa phúc lợi xã hội và an sinh xã hội 

Tuyên ngôn nhân quyền của thế giới năm 1948, điều 25 đã quy định: 

“Mỗi người dân và hộ gia đình đều có quyền có mức sống tối thiểu về sức 

khỏe và các phúc lợi xã hội, bao gồm ăn mặc, chăm sóc y tế, dịch vụ xã hội 

thiết yếu và có quyền được an sinh khi có các biến cố về việc làm, ốm đau, 

tàn tật, góa bụa, tuổi già… hoặc các trường hợp bất khả kháng khác”. An sinh 

xã hội là sự phân phối lại thu nhập quốc dân, còn phúc lợi xã hội hướng tới 

một xã hội công bằng, là đối tượng của tăng trưởng, là một trong những thành 

tố của tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.  

Năm 1944, Hội nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tuyên bố 

rằng "nghĩa vụ nghiêm cẩn của tổ chức ILO là thúc đẩy các quốc gia trên thế 

giới tiến hành những chương trình thực hiện... việc mở rộng các biện pháp an 

sinh xã hội (social security) nhằm cung ứng một mức thu nhập căn bản cho tất 

cả những người có nhu cầu cần được bảo hộ và cần được hưởng sự chăm sóc 

y tế toàn diện" (dẫn lại theo ILO, 2001,tr. 1). Vào năm 1948, Liên hiệp quốc 

đã ghi rõ trong bản Tuyên ngôn nhân quyền về quyền được hưởng an sinh xã 

hội như sau: "Mọi người, với tư cách là thành viên của xã hội, đều có quyền 

hưởng an sinh xã hội và được quyền thực hiện, thông qua nỗ lực của quốc gia 

và sự hợp tác quốc tế và phù hợp với cách thức tổ chức và các nguồn lực của 

mỗi quốc gia, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cần thiết cho phẩm giá của 

mình và cho sự phát triển tự do của nhân cách của mình". 

Năm 1952, tổ chức ILO đã đưa ra Công ước số 102 qui định những 

tiêu chuẩn tối thiểu của hệ thống an sinh xã hội mà sau đó phần lớn các 

nước trên thế giới đều dựa vào đó để xây dựng hệ thống an sinh của mình. 

Hệ thống an sinh tối thiểu này bao gồm các thành tố như sau: chăm sóc y 

tế, trợ cấp bệnh tật, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí, trợ cấp tai nạn 
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nghề nghiệp, trợ cấp gia cảnh, trợ cấp thai sản, trợ cấp tàn tật, và trợ cấp 

cho người kiêm hưởng (ILO, 1952).  

Năm 1958, tổ chức ILO coi an sinh xã hội là "kết quả đạt được bởi một 

loạt các biện pháp tổng hợp và có hiệu quả nhằm bảo vệ công chúng (hay 

phần lớn công chúng)khỏi tình cảnh túng quẫn về mặt kinh tế (...) vì không 

còn nguồn thu nhập do bệnh tật, thất nghiệp hoặc tuổi già và qua đời". Đến 

năm 1984, tổ chức này bổ sung cho định nghĩa trên bằng cách nhấn mạnh tới 

vai trò của nhà nước, coi đây là "sự bảo vệ mà xã hội cung ứng cho các thành 

viên của mình thông qua một loạt các biện pháp công nhằm tránh rơi vào tình 

cảnh túng quẫn về mặt kinh tế mà nếu không có những biện pháp này thì sẽ 

xảy ra vì bị mất hoặc bị giảm phần lớn nguồn thu nhập do bệnh tật, sinh nở, 

công việc, tai nạn, thất nghiệp, tàn phế, tuổi già và qua đời; cung ứng sự chăm 

sóc y tế và cung ứng các khoản trợ cấp cho các gia đình có con". Nhưng ít lâu 

sau đó, tổ chức ILO lại đưa ra một định nghĩa khác, lần này không còn nhấn 

mạnh tới vai trò của nhà nước: an sinh xã hội là "sự an toàn chống lại một số 

nguy cơ, được cung ứng thông qua cách tổ chức thích hợp cho những thành 

viên nào của mình có thể rơi vào hoàn cảnh này. Những nguy cơ này chủ yếu 

là những sự bất trắc mà cá nhân có ít phương tiện không thể nào đương đầu 

nổi bằng khả năng riêng của mình hoặc không thể trù liệu một mình hay kể cả 

với sự phối hợp riêng tư với những người thân thuộc của mình". Còn Hiệp hội 

An sinh Xã hội Quốc tế (ISSA) thì đưa ra một định nghĩa tương đối hạn hẹp 

hơn về an sinh xã hội, và quan niệm rằng đây không chỉ là phần việc của nhà 

nước: đó là "những chương trình bảo hộ xã hội do nhà nước thiết lập, hoặc 

những tổ chức được ủy nhiệm khác, (có chức năng) cung ứng cho các cá nhân 

một mức độ an toàn về thu nhập khi họ phải đối diện với những hoàn cảnh bất 

trắc do tuổi già, do lợi quyền thượng tồn(6), do mất khả năng, do tàn tật, thất 

nghiệp hoặc do phải nuôi dạy con cái. Nó cũng có thể cung ứng quyền được 

hưởng sự chăm sóc y tế - chữa trị hay phòng ngừa bệnh tật" (xem ISSA). 

Theo tổ chức ISSA, an sinh xã hội bao gồm: các chương trình bảo hiểm xã hội, 

các chương trình trợ giúp xã hội, các chương trình phổ quát (universal 

programmes), các chương trình tương trợ (mutual benefitschemes), các quỹ dự 
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phòng quốc gia (national provident funds), và những chương trình khác trong 

đó kể cả những chương trình mang tính thương mại. Nhà xã hội học người Anh 

Thomas H. Marshall (1949) có thể được coi là tác giả đầu tiên gắn khái niệm 

phúc lợi (welfare) với khái niệm quyền công dân (citizenship), và cho rằng 

quyền được hưởng phúc lợi (welfare rights) là nhóm quyền thứ ba mà các 

thành viên của xã hội đã giành được trong thế kỷ XX, sau nhóm các quyền dân 

sự và nhóm các quyền chính trị. Trong một bài viết nổi tiếng vào năm 1949 

mang tên là "Citizenship and Social Class", ông quan niệm quyền công dân 

gồm có ba thành tố: quyền công dân về mặt dân sự, về mặt chính trị, và về mặt 

xã hội. Theo Marshall, nhà nước phúc lợi chính là kết quả của cả một quá trình 

lịch sử đấu tranh cho các quyền công dân (citizenship rights) trong suốt hơn 

200 năm qua, mở rộng từ lĩnh vực dân sự, sang lĩnh vực chính trị, rồi tới lĩnh 

vực xã hội. Vào thế kỷ XVIII, cuộc đấu tranh cho các quyền công dân dân sự 

(civil citizenship) bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, và 

quyền bình đẳng trước pháp luật - đã giành được thắng lợi ở Anh. Vào thế kỷ 

XIX, đó là cuộc đấu tranh giành quyền công dân chính trị (political 

citizenship), bao gồm quyền ứng cử và bầu cử. Trong thế kỷ XX, đó là cuộc 

đấu tranh giành quyền công dân xã hội (social citizenship), đây là quyền được 

hưởng một mức độ an sinh nhất định về mặt kinh tế và quyền được tham gia 

đầy đủ vào đời sống xã hội của đất nước(7). Quan niệm của Marshall đã đặc 

biệt khẳng định rằng việc được hưởng các khoản phúc lợi cần được quan niệm 

như một quyền mang tính pháp lý, dựa trên nguyên tắc phổ quát (universality), 

chứ không phải dựa trên quyền ấn định của những cơ quan có thẩm quyền 

(discretionary) (Marshall, 1998, tr. 702). Theo dòng tư tưởng đó, Elizabeth 

Wickenden (1965) cho rằng hệ thống an sinh xã hội bao gồm các "luật lệ, 

chương trình, quyền lợi và dịch vụ bảo đảm và củng cố các biện pháp đáp ứng 

các nhu cầu xã hội được công nhận như an sinh cơ bản của quần chúng và cải 

tiến trật tự xã hội". Cũng tương tự như vậy, Beulah Compton (1980) định nghĩa 

phúc lợi xã hội là một thiết chế bao gồm các chính sách và luật lệ, được thực 

thi bởi nhà nước hay bởi các tổ chức tự nguyện, thông qua đó một mức độ tối 

thiểu nhất định về các dịch vụ xã hội thiết yếu (như y tế, giáo dục, nhà ở…) 
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được phân phối cho các cá nhân, gia đình, nhóm xã hội (những dịch vụ mà gia 

đình hay thị trường không đáp ứng được. 

Theo PGS.TS. Vũ Quang Thọ: Phúc lợi xã hội gần với khái niệm an 

sinh xã hội mà nhiều tài liệu thường đề cập đến. Nhưng an sinh xã hội vẫn có 

điểm tương đối khác biệt với phúc lợi xã hội: Đối tượng bao phủ, cách thức 

thực hiện, mục tiêu hướng đến của mỗi người dân và cả quốc gia. An sinh xã 

hội và phúc lợi xã hội cùng chung mục đích là hướng đến chăm lo cuộc sống 

của nhân dân lao động, đặc biệt là các đối tượng yếu thế trong xã hội, những 

người nghèo, khó. Nhưng cách thức thực hiện việc huy động các nguồn lực xã 

hội có thể không giống nhau, diện bao phủ cũng không hoàn toàn trùng khớp 

lên nhau. An sinh xã hội chỉ bao gồm hệ thống BHXH, BHYT và các chính 

sách trợ giúp, trợ cấp xã hội. Tuy vậy trong một chừng mực nào đó, phúc lợi 

xã hội và an sinh xã hội là hệ thống các chính sách và giải pháp bảo vệ mức 

sống (tối thiểu), chống lại những rủi ro và các bất thường về tự nhiên - kinh tế 

- xã hội, đe dọa cuộc sống của người dân. 

Theo TS. Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã 

hội: Nếu xét theo các thành tố cấu thành thì có nhiều điểm giống nhau giữa 

khái niệm an sinh xã hội và khái niệm phúc lợi xã hội. Cả an sinh xã hội và 

phúc lợi xã hội đều là những chính sách/chương trình phân phối lại thu nhập. 

Cả hai đều hướng đến sự phát triển xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các nhóm yếu 

thế. Tuy nhiên, trong khi an sinh xã hội là “sự bảo vệ của xã hội đối với các 

thành viên của mình thông qua một loạt các biện pháp công cộng, nhằm 

chống lại những khó khăn về kinh tế và xã hội do bị ngừng hoặc giảm thu 

nhập, gây ra bởi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thất nghiệp, thương tật, 

tuổi già và chết; đồng thời đảm bảo các chăm sóc y tế và trợ cấp cho các gia 

đình đông con” (ILO). Và để đạt được điều này, ILO khuyến nghị các quốc 

gia thành viên xây dựng sàn an sinh xã hội (khuyến nghị 202) với các tiêu 

chuẩn tối thiểu. Thì phúc lợi xã hội là hướng tới công bằng xã hội, cải thiện 

công bằng xa ̃hôị , nâng cao hạnh phúc của người dân. Phúc lợi bao trùm mọi 

đối tượng như là một quyền thiết yếu. 
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Theo tác giả: ASXH và PLXH có cùng một mục tiêu là hướng đến một 

xã hội hưng thịnh, công bằng, bác ái và hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, 

điểm khác nhau thể hiện ở ưu tiên và nội dung cụ thể của chính sách: ASXH 

có mục tiêu đảm bảo thu nhập cho các thành viên trong xã hội để không bị rơi 

vào cảnh cùng cực, còn PLXH có mục tiêu giúp các thành viên trong xã hội 

được thụ hưởng thành quả của phát triển thông qua việc phân phối lại, ngoài 

phân phối theo lao động nhằm giảm bớt sự bất công bằng xã hội. Thuật ngữ 

PLXH được dùng phổ biến hơn ở các quốc gia phát triển, còn ASXH được 

dùng phổ biến ở các quốc gia đang phát triển. 

2.1.2. Khái niệm phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp 

Theo Hệ thống tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 [56], là một hệ 

thống các tiêu chuẩn trách nhiệm giải trình xã hội để hoàn thiện các điều kiện 

làm việc cho người lao động trong các doanh nghiệp, trang trại hay văn 

phòng, do Social Accountability International (SAI) phát triển và giám sát.  

Theo đó, tại khoản mục 8.3 có quy định về vấn đề lương và phúc lợi cho 

người lao động cụ thể “Doanh nghiệp phải đảm bảo các hạng mục tiền lương 

và phúc lợi của nhân sự phải chi tiết rõ ràng và phải thể hiện ở dạng văn bản 

trong mỗi đợt trả lương. Doanh nghiệp phải đảm bảo là tiền lương và phúc lợi 

được trả hoàn toàn phù hợp với các quy định luật pháp hiện hành và tiền thù 

lao được trả bằng tiền mặt hoặc dạng séc, theo cách thức thuận tiện cho người 

lao động”. Tuy nhiên, hệ thống này mới đưa ra một số yêu cầu như về thời 

gian làm việc, lương tối thiểu, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo…mà chưa 

đưa ra được những giải pháp  để thực hiện phúc lợi cho người lao động. 

“Phúc lợi cho người lao động là phần thù lao gián tiếp được trả dưới 

dạng các hỗ trợ cuộc sống cho người lao động”. Từ khái niệm này, các tác giả 

cho rằng có hai loại phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp đó là: 

phúc lợi bắt buộc và phúc lợi tự nguyện.  

Theo Caroline Forsey cho rằng: “Lợi ích của nhân viên là khoản phúc 

lợi mà nhân viên được hưởng ngoài lương, bao gồm bảo hiểm y tế, kế hoạch 

nghỉ hưu hoặc thời gian nghỉ có lương”.  

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%A1ch_nhi%E1%BB%87m_gi%E1%BA%A3i_tr%C3%ACnh_x%C3%A3_h%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
https://blog.hubspot.com/marketing/author/caroline-forsey
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Phúc lợi cho người lao động là quyền lợi về vật chất và tinh thần mà 

nhà nước hay cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm cho người lao động được 

hưởng như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiển thất nghiệp, Bảo hiểm 

sức khỏe, Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm mất khả năng lao động, bảo đảm thu 

nhập, bảo đảm hưu trí tự nguyện, mua cổ phần cổ phiếu của doanh nghiệp, 

bữa ăn ca, trợ cấp nhà ở, trợ cấp đi lại, giúp đỡ tài chính của đơn vị, doanh 

nghiệp, hiệp hội tín dụng, dịch vụ bán hàng hạ giá, trợ cấp về giáo dục và đào 

tạo, trợ giúp về y tế chăm sóc tại chỗ, dịch vụ giải trí, chương trình thể thao 

văn hóa, chăm sóc con của người lao động… 

 Theo tác giả: Phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp  là 

phần thù lao gián tiếp mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động và các 

khoản phúc lợi khác mà người lao động được hưởng để hỗ trợ cuộc sống cho 

người lao động và nhằm kích thích người lao động tăng năng xuất lao động 

gắn bó với doanh nghiệp, địa phương sinh sống. 

2.2. Các loại phúc lơị cho ngƣời lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người đi làm được 

pháp luật bảo hộ. Có rất nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng chế độ phúc 

lợi cho người lao động nhằm để thu hút nhân tài – phát triển quốc gia.  

Theo tổ chức Lao động quốc tế (IL0) đã ban hành công ước 102 năm 

1952 quy định tối thiểu về bảo hiểm xã hội và đã được 158 nước thành viên 

phê chuẩn. Theo công ước này, hệ thống bảo hiểm xã hội gồm các nhánh sau: 

(1) chăm sóc y tế; (2) trợ cấp ốm đau; (3) trợ cấp thất nghiệp; (4) Trợ cấp tuổi 

già; (5) trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (6) trợ cấp gia đình; (7) 

trợ cấp thai sản; (8) trợ cấp tàn tật; (9) trợ cấp mất người nuôi dưỡng. 

Ở từng quốc gia, tùy theo điều kiện có thể thực hiện một số chế độ cơ 

bản hoặc mở rộng. Tuy nhiên, ILO quy định, các thành viên phê chuẩn công 

ước phải thực hiện ít nhất 3 trong 9 chế độ nêu trên, trong đó phải có ít nhất 

một trong các chế độ 3, 4, 5, 8 hoặc 9.  

Ở Châu Âu, các thành viên của cộng đồng châu âu đã ký một đạo luật gọi 

là Đạo luật Châu Âu về bảo hiểm xã hội. Đạo luật này về cơ bản tương tự như 

https://vnresource.vn/hrmblog/phuc-loi-la-gi/
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công ước 102 nhưng ở mức độ cao hơn và những điều kiện chặt chẽ hơn, phù hợp 

với trình độ phát triển kinh tế và xã hội của các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ở Nhật Bản, Chính phủ quy định các chế độ bảo hiểm bắt buộc nhằm 

cung cấp tài chính cho người tham gia khi họ bị ốm đau, thương tật, tàn tật, 

sinh con, chết, tuổi già, thất nghiệp và các sự kiện được bảo hiểm khác.  

Ở Canada, phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp được chia 

thành 5 chế độ cơ bản sau đây: (i) Bảo hiểm y tế; (ii) Bảo hiểm thất nghiệp; 

(iii) Tiền lương hưu ( Phúc lợi của người già); (iv) Tiền phúc lợi nhi đồng; (v) 

Chế độ phúc lợi khác. 

Tại Việt Nam, Chính phủ quy định về các chế độ phúc lợi bắt buộc bao 

gồm:  (i) các khoản bảo đảm; (ii) bảo hiểm xã hội; (iii) trợ cấp thất nghiệp; (iv) 

bảo hiểm y tế và Phúc lợi tự nguyện. 

Như vậy, từ những quan điểm ở trên có thể thấy, hiện nay trên thế giới 

và ở Việt Nam có hai loại phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp 

gồm: Phúc lợi bắt buộc; phúc lợi tự nguyện. 

- Phúc lợi bắt buộc bao gồm: (i) các khoản bảo đảm; (ii) bảo hiểm xã 

hội; (iii) trợ cấp thất nghiệp; (iv) bảo hiểm y tế. 

- Phúc lợi tự nguyện là các loại phúc lợi mà tổ chức đưa ra, tùy thuộc 

vào khả năng kinh tế của họ và sự quan tâm của lãnh đạo ở đó. Bao gồm các 

loại sau: Các phúc lợi bảo hiểm; Các phúc lợi bảo đảm; Tiền trả cho những 

thời gian không làm việc; Phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt; Các loại dịch vụ 

cho người lao động; Các dịch vụ xã hội. 

Trong luận án, khi nghiên cứu về các loại phúc lơị cho người lao đôṇg 

trong các doanh nghiệp được xác định bao gồm: Phúc lợi bắt buộc ; phúc lợi 

tự nguyện.  

Phúc lợi bắt buộc bao gồm: ((i) bảo hiểm xã hội; (ii) trợ cấp thất 

nghiệp; (iii) bảo hiểm y tế.  

Phúc lợi tự nguyện gồm: Các phúc lợi bảo hiểm; Các phúc lợi bảo 

đảm; Tiền trả cho những thời gian không làm việc; Phúc lợi do lịch làm việc 

linh hoạt; Các loại dịch vụ cho người lao động; Các dịch vụ xã hội. 
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2.2.1. Phúc lợi bắt buộc 

 Phúc lợi bắt buộc là các khoản phúc lợi tối thiểu mà doanh nghiệp phải 

trả cho người lao động theo yêu cầu của pháp luật. Tùy vào mức độ phát triển 

kinh tế đặc thù của từng quốc gia mà việc quy định các chế độ phúc lợi có thể 

khác nhau. 

Hiện nay, trên thế giới không có một mô hình cụ thể quy định BHXH 

bao gồm những chế độ nào, mà các nước dựa trên cơ sở các công ước của Tổ 

chức Lao động quốc tế (ILO) về BHXH, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội và 

thể chế chính trị, các nước đề ra mô hình tổ chức BHXH phù hợp với đất 

nước mình. 

Tại Đức không có các tổ chức BHXH thực hiện cùng một lúc nhiều chế 

độ, mà thông thường mỗi tổ chức chỉ chịu trách nhiệm cho một số chế độ nhất 

định. Do đó, người lao động có thể tham gia vào các hệ thống BHXH khác 

nhau. Ví dụ, công chức Nhà nước  không phải đóng BHXH theo tiền lương cá 

nhân, nhưng phải đóng thuế chung, trong đó có phần để đảm bảo các chế độ 

hưu. Công chức có thể tham gia vào hệ thống BHXH tư nhân để có mức thụ 

hưởng cao hơn (ngoài mức do hệ thống của Nhà nước chi trả). Có nhiều tổ 

chức cùng tham gia thực hiện các chế độ BHXH, trong đó có các tổ chức 

BHXH tư nhân, đã giúp cho hoạt động BHXH có hiệu quả hơn, người lao 

động có cơ hội được thụ hưởng BHXH tốt hơn.  

 Tại Trung quốc, các chế độ BHXH chỉ được áp dụng ở các khu vực 

thành thị và trong các doanh nghiệp. Tại các địa phương, nhất là ở vùng nông 

thôn Trung Quốc có thể vận dụng các chế độ BHXH áp dụng ở khu vực thành 

thị để cụ thể hoá thực hiện các chế độ BHXH khác nhau, nhưng chủ yếu là 

chế độ là hưu trí và thất nghiệp. Như vậy, ở Trung quốc thực hiện mô hình đa 

tầng (thành thị, doanh nghiệp và nông thôn). Cách quản lý có tính tự quản cao 

nhưng vẫn dưới sự kiểm soát của nhà nước. 

Ở Ba lan, BHXH được chia thành 3 bộ và bao gồm các chế độ sau: (i) 

Bộ Lao động và chính sách xã hội quản lý các chế độ hưu, thất nghiệp, trợ cấp 

gia đình, TNLĐ, BNN, một phần chế độ ốm đau và thai sản...; (ii) Bộ Nông 
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nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện một phần chế độ hưu trí, một phần 

chế độ TNLĐ và BNN, một phần chế độ ốm đau và thai sản; (iii) Bộ y tế quản 

lý chế độ chăm sóc y tế và quỹ BHYT. Ngoài ra, trong hệ thống BHXH còn 

có loại hình Quỹ hưu trí mở (Open Pension Funds), để những người tham gia 

các hệ thống nêu trên có thể tham gia thêm (tự nguyện), 

Tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm: 

a. Bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: (1) chế độ ốm đau, (2) chế độ thai sản, (3) 

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, (4) chế độ Hưu trí, (5) Chế độ tử tuất. 

 (1) Chế độ ốm đau: Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và 

các xác nhận của cơ sở y tế. Có con dưới bảy tuổi bị ốm đâu phải  nghỉ việc 

để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế. 

 Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do 

say rượu hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng 

chế độ ốm đau. 

- Thời gian hưởng: Bản thân ốm đau trong điều kiện bình thường (30 

ngày  đối với người tham gia BHXH dưới 15 năm, 40 ngày đối với người 

tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm, 60 ngày đối với người tham gia 

BHXH đủ 30 năm trở lên). 

Trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên (40 

đối với người đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày đối với người đóng 

BHXH  từ  15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày đối với  người đóng bảo hiểm 

xã hội từ đủ 30 năm trở lên.  

Đối với trường hợp bị bệnh dài ngày (theo danh mục Bệnh dài ngày của 

Bộ Y tế thì được nghỉ tối đa 180 ngày trong một năm. Sau 180 ngày mà vẫn 

tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. 

Bên cạnh đó luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định về chế độ được nghỉ 

để chăm sóc con như sau: Con dưới 3 tuổi: tối đa 20 ngày làm việc. Con từ 3 

tuổi đến dưới 7 tuổi: tối đa 15 ngày làm việc 

Theo điều 28 luật bảo hiểm xã hội, mức hưởng chế độ ốm đau được 

tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng 

liền kề trước khi nghỉ việc. 
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Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước 

đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà 

phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì 

mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo  hiểm xã hội của tháng đó. 

Nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên được 

hưởng mức tiền lương bằng 65% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng 

liền kề trước khi nghỉ việc. 

Nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến dưới 30 

năm trở lên được hưởng mức tiền lương bằng 55% tiền lương đóng bảo hiểm 

xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. 

Nếu người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm được hưởng 

mức tiền lương bằng 50% tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề 

trước khi nghỉ việc. 

Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức  trợ cấp ốm 

đau theo tháng chia cho 24 ngày. 

(2) Chế độ thai sản: Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ mang thai, Lao động 

nữ sinh con, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; Người 

lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, Lao động nữ đặt vòng tránh 

thai, người lao động thực hiện các biện pháp triệt sản; Lao động nam đóng 

bảo hiểm xã hội có vợ sinh con. 

(3) Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Theo quy định người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có 

đủ các điều kiện sau đây: Bị tai nạn và suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên. 

Bị tai nạn: (i)  tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; (ii) Ngoài nơi làm 

việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người 

sử dụng lao động; (iii) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc 

trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;  

(4) Chế độ hưu trí: Theo quy định hiện nay (năm 2020):  

Những trường hợp này khi nghỉ hưu tham gia đóng đủ 20 năm đóng 

bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu. Ngoài ra luật còn quy định 
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một số trường hợp khác như: lao động nữ là người hoạt động chuyên trách 

hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi 

nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 

55 tuổi thì được hưởng lương hưu. 

(5) Chế độ tử tuất: Những trường hợp sau khi chết thì người lo mai tang 

được nhận một lần trợ cấp mai tang:  

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc 

theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 đến dưới 12 tháng, kể cả 

hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại 

diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về 

lao động; 

Hộp 1.1. Ở nước Mỹ, người sử dụng lao động đóng một vai trò chủ 

chốt trong việc giúp người lao động tiết kiệm cho hưu trí. Khoảng một nửa 

số lao động do tư nhân tuyển dụng và hầu hết các công chức nhà nước được 

chu cấp bởi một số kiểu kế hoạch tiền hưu trí. Người sử dụng lao động 

không bắt buộc phải đỡ đầu cho kế hoạch tiền hưu trí, nhưng chính phủ 

khuyến khích họ làm như vậy bằng các khoản giảm thuế lớn nếu họ tổ chức 

và đóng góp tiền hưu trí cho người lao động. 

Cơ quan thuế của chính phủ liên bang, Sở thu nhập quốc nội, đặt ra 

hầu hết các quy định quản lý các kế hoạch tiền hưu trí, và một văn phòng của 

Bộ Lao động điều tiết các kế hoạch này để tránh bị lạm dụng. Một cơ quan 

khác của liên bang, Công ty bảo đảm trợ cấp tiền hưu, bảo hiểm lợi ích cho 

người về hưu trong quỹ hưu trí tư nhân truyền thống; một loạt luật được thực 

thi trong thập kỷ 1980 và 1990 để nâng số tiền thanh toán cho loại bảo hiểm 

này và kiên quyết yêu cầu người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm duy 

trì các kế hoạch của họ thật lành mạnh về tài chính. 

Chính phủ liên bang đưa ra một số kiểu kế hoạch tiền hưu trí cho nhân 

viên của mình, bao gồm nhân viên của ngành công chức quân sự và dân sự 

cũng như các cựu chiến binh tàn phế. Nhưng hệ thống lương hưu quan trọng 

nhất do Chính phủ quản lý là chương trình An sinh xã hội chu cấp toàn bộ 
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trợ cấp hưu trí cho người lao động về hưu và xin trợ cấp ở độ tuổi 65 trở lên, 

hoặc trợ cấp hưu trí có giảm đi cho người về hưu và xin trợ cấp trong độ tuổi 

62 đến 65. Mặc dù chương trình này do một cơ quan của liên bang, Cục quản 

lý an sinh xã hội, điều hành nhưng quỹ của nó lấy từ người thuê lao động và 

người lao động thông qua các khoản đóng thuế theo sổ lương. Trong khi An 

sinh xã hội được coi là một “mạng lưới an toàn” có giá trị cho người về hưu, 

thì nhiều người lại cho rằng nó mới cung cấp được một phần nhu cầu thu 

nhập khi họ nghỉ hưu. 

(Nguồn: Christopher Conte, Wall Street Journal & Albert R. Karr, 2017) 

 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến 

dưới  03 tháng;  

- Cán bộ, công chức, viên chức 

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác 

trong tổ chức cơ yếu; 

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật công an nhân dân; 

người làm công tác cơ yếu hưởng lương hưu đối với quân nhân; 

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an 

nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo 

học được hưởng sinh hoạt phí; 

-  Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có 

hưởng tiền lương; 

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. 

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết 

trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc. 
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b. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH 2014, người từ đủ 15 tuổi trở lên và 

không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì được mua BHXH tự nguyện 

Nếu như BHXH bắt buộc có các chế độ: Ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất thì BHXH tự nguyện chỉ gồm có hai 

chế độ: Hưu trí và tử tuất. 

Tức là, nếu đóng BHXH tự nguyện, người tham gia có thể sẽ được hưởng 

lương hưu; đồng thời, được trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất theo quy định. 

Điều 87 Luật BHXH 2014 quy định, mức đóng BHXH tự nguyện bằng 

22% thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Mức thu nhập tháng làm căn cứ 

đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 

thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở 

(hiện nay là 27,8 triệu đồng). 

- Mức hưởng chế độ hưu trí: 

Người tham gia được hưởng lương hưu bằng 45% - 75% mức bình 

quân thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện và tương ứng với số năm đóng 

BHXH. Trong đó: 

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 được tính là 16 năm, 2019 là 17 

năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm và từ năm 2022 trở đi là 20 năm. 

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi được tính là 15 năm. 

Sau đó, cứ mỗi năm được tính thêm 2%. 

- Mức hưởng chế độ tử tuất: 

Trợ cấp mai táng: Bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người 

tham gia BHXH tự nguyện chết (Hiện nay, mức hưởng trợ cấp mai táng là 

13,9 triệu đồng). 

Trợ cấp tuất: Được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính 

bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập đóng BHXH cho những năm đóng 

BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng 

BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. 

c. Bảo hiểm thất nghiệp 

Theo quy định hiện hành (năm 2020), mỗi tháng, người lao động phải 

đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng một phần trăm của tiền lương hàng tháng của 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/luat-58-2014-qh13-quoc-hoi-91349-d1.html


 

 

47 

họ, trong khi người sử dụng lao động cũng phải đóng một phần trăm của quỹ 

tiền lương cho người lao động 

Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền 

lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước 

khi thất nghiệp. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp khác nhau trên cơ sở số 

năm đóng bảo hiểm thất nghiệp như dưới đây. Trợ cấp thất nghiệp trả cho 

người lao động như sau: 

- 3 tháng nếu đã đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng; 

- Người lao động được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp cho 

mỗi 12 tháng đóng góp;  

- Hưởng trợ cấp tối đa là 12 tháng nếu đã có 145 tháng hoặc nhiều hơn 

đóng góp. 

d. Bảo hiểm y tế 

Bảo hiểm y tế Là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm 

sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa 

bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh.  

Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị dù 

không có đủ tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh thực tế cho cơ quan y 

tế. Để có thể đạt được điều này, bản thân các cơ quan y tế cũng phải tham gia 

vào công tác bảo hiểm này. Thường thì các cơ quan y tế công lập bị yêu cầu 

phải tham gia. Còn các cơ quan y tế tư nhân được khuyến khích tham gia và 

họ có tham gia hay không là do tự họ quyết định. 

Tùy mỗi nước mà phạm vi đối tượng bảo hiểm và mức độ bảo hiểm 

(một phần hay toàn bộ) ở mỗi nước một khác. Ở mỗi quốc gia có cách phân 

loại Bảo hiểm y tế khác nhau.  

Hộp 1.2. Tại Nhật Bản, Bảo hiểm y tế bao gồm cả các chính sách 

bảo hiểm ngắn hạn là: Ốm đau, Thai sản, Tai nạn lao động - bệnh nghề 

nghiệp và khám chữa bệnh. Chế độ bảo hiểm xã hội chỉ gồm có hai loại là 

Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm hưu trí.  

(Nguồn: Báo cáo sở y tế thành phố HCM) 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3o_hi%E1%BB%83m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Y_t%E1%BA%BF
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2.2.2. Phúc lợi tự nguyện 

Là các loại phúc lợi mà tổ chức đưa ra, tùy thuộc vào khả năng kinh tế 

của họ và sự quan tâm của lãnh đạo ở đó. Bao gồm các loại sau: Các phúc lợi 

bảo hiểm; Các phúc lợi bảo đảm; Tiền trả cho những thời gian không làm 

việc; Phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt; Các loại dịch vụ cho người lao động; 

Các dịch vụ xã hội. 

a. Các phúc lợi bảo hiểm 

- Bảo hiểm sức khoẻ: để trả cho việc ngăn chặn bệnh tật như các 

chương trình thể dục thể thao để tránh căng thẳng khi mà hiệu ứng stress ngày 

càng tăng trong môi trường làm việc hoặc chăm sóc ốm đau, bệnh tật. 

- Bảo hiểm nhân thọ: trả tiền cho gia đình người lao động khi người lao 

động qua đời. Có thể người sử dụng lao động hỗ trợ đóng một phần bảo hiểm 

hoặc toàn bộ khoản tiền bảo hiểm. 

- Bảo hiểm mất khả năng lao động: trong một số công ty còn cung cấp 

loại bảo hiểm này cho những người lao động bị mất khả năng lao động không 

liên quan đến công việc họ đảm nhận. 

b. Các phúc lợi bảo đảm 

- Bảo đảm thu nhập: những khoản tiền trả cho người lao động bị mất 

việc làm do lý do từ phía tổ chức như thu hẹp sản xuất, giảm biên chế, giảm 

cầu sản xuất và dịch vụ… 

- Bảo đảm hưu trí: Khoản tiền trả cho người lao động khi người lao 

động làm cho công ty đến một mức tuổi nào đó phải nghỉ hưu với số năm làm 

tại công ty theo công ty quy định. 

c. Tiền trả cho những thời gian không làm việc: Như trong thời gian 

nghỉ phép, du lịch 

d. Phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt 

- Quy định tổng số giờ trong ngày, trong tuần 

- Xoay ca tùy chọn 

- Chia sẻ công việc 

e. Các loại dịch vụ cho người lao động 

- Dịch vụ về tài chính 

http://vnresource.vn/video-clip-hrm/103-phan-he-bao-hiem
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- Bán giảm giá: Dịch vụ bán giảm giá: Công ty sẽ bán sản phẩm với giá 

rẻ hơn mức bình thường, hay với phương thức thanh toán ưu đãi hơn so với 

khách hàng như trả góp với lãi xuất thấp hơn thế.  

- Hiệp hội tín dụng: Đây là một tổ chức tập thể hợp tác với nhau thúc 

đẩy sự tiết kiệm trong các thành viên của hiệp hội va tạo ra nguồn tin dung 

cho họ vay với lãi xuất hợp lý. 

- Mua cổ phần của công ty: Người lao động trở thành những người sở 

hữu công ty bằng việc được mua một số cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi.  

- Giúp đỡ tài chính của tổ chức: Một số doanh nghiệp thực hiện cho 

người lao động vay một khoản tiền nhằm giúp họ mua một số tài sản có giá trị 

như mua nhà, xe… và khoản tiền cho vay đó được trả lại cho tổ chức bằng 

cách khấu trừ dần vào tiền lương hàng tháng của họ.  

g. Các dịch vụ xã hội  

- Trợ cấp về giáo dục, đào tạo: Tổ chức trợ cấp một phần hay toàn bộ 

kinh phí cho người lao động học tập ở các trình độ khác nhau liên quan đến 

công việc. 

- Dịch vụ về nghề nghiệp: Một số tổ chức lấy nhân viên của mình để 

phục vụ cho người lao động trong tổ chức không mất tiền như: 

Cố vấn kế toán công khai: Luật sư và kế toán có thể trợ giúp đắc lực 

cho người lao động trong tổ chức thong qua việc:luật sư đưa ra những lời 

khuyên bổ ích liên quan đến việc kí kết các hợp đồng, hay giúp họ tìm những 

luật sư giỏi để giải quyết những trường hợp phức tạp.  

Tư vấn cho người lao động: Một số tổ chức thuê nhân viên dịch vụ tư 

vấn nghề nghiệp, thầy thuốc tâm thần và các nhà tâm lý nhằm giúp cho nhân 

viên tránh được những căng thẳng, rối loạn tâm thần, các vấn đề hôn nhân và 

gia đình.  

Phúc lợi chăm sóc y tế tại chỗ: các tổ chức duy trì chăm sóc thuốc men 

cùng các nhân viên y tế, bác sĩ và y tá phục vụ tại tổ chức. 

Thư viện và phòng đọc: Một số tổ chức trang bị phòng đọc và thư viện 

mà ở đó cung cấp những sách chuyên ngành và giải trí, cung cấp thông tin 

thời sự giúp nhân viên cập nhật kiến thức.  
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 Hệ thống nghiên cứu đề nghị của người lao động: nhằm động viên và 

khuyến khích việc đưa ra sang kiến, góp ý nhằm nâng cao hiệu quả sản suất 

kinh doanh. 

Dịch vụ giải trí:các tổ chức cung cấp nhằm tạo cho người lao động 

những cơ hội để họ sử dụng khả năng nhàn rỗi một cách bổ ích hơn. giúp 

người lao động cảm thấy thoải mái, phấn chấn và có cơ hội xích lợi gần nhau 

hơn. Chương trình thể thao,văn hóa:Một số tổ chức tự vạch ra và từng cá nhân 

có thể tự tham gia. Hình thức tổ chức có thể là thi đấu nội bộ hay kết hợp giao 

lưu thi đấu với bên ngoài. 

 Chương trình dã ngoại:Mở rộng mối quan hệ, các tổ chức thường cung 

cấp các cuộc du lịch, tham gia hang năm, có thể cả gia đình các nhân viên 

cùng tham gia để mở rộng mối quan hệ xã hội.  

Chăm sóc người già và trẻ em:để giúp các nhân viên an tâm làm việc, 

một số tổ chức mở các lớp mẫu giáo để trông trẻ, hay giúp đỡ chăm sóc bố mẹ 

già để các nhân viên an tâm công tác.  

Dịch vụ nhà ở và giao thông đi lại: 

• Nhà ở: Ở một số tổ chức có chi nhánh đóng tại các tỉnh, tổ chức có thể 

cung cấp những nơi ở tiện nghi cho nhân viên khi họ đi công tác xa.Có nơi còn 

làm nhà phân phối hoặc bán cho người lao động với giá rẻ hoặc trả góp. 

• Trợ cấp đi lại: Một số tổ chức cho người lao động được hưởng tiền trợ 

cấp đi lại. Một số khác lại dùng xe của tổ chức hoặc xe buýt chạy đường ngắn 

đưa đón người lao đông đi làm 

2.3. Các nhân tố tác động tới hệ thống phúc lợi cho ngƣ ời lao động trong 

doanh nghiệp 

Hiện nay, có một số tác giả trong và ngoài nước đã đề cập đến nhân tố 

tác động đến hệ thống phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp như: 

Nghiên cứu của McKnight & cộng sự (2009) cũng đã cho thấy rằng, các 

nhân tố trong môi trường làm việc và đặc điểm công việc có tác động tiêu cực 

đến sự căng thẳng trong công việc của các nhân viên. Khi nhân viên làm việc 

trong một môi trường với sự hỗ trợ tích cực từ cấp trên, từ đồng nghiệp, cơ chế 

lương và phúc lợi hợp lý, các cơ hội phát triển thăng tiến công bằng và rõ ràng 
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giúp cho họ có được tinh thần thoải mái, có động lực hơn trong công việc, điều 

đó giúp họ giải tỏa được những áp lực căng thẳng từ các đặc tính công việc tạo 

ra và sẽ đem đến những tác động tích cực hơn đối với nhân viên. 

Theo nghiên cứu của Bùi Quang Hưng, Nguyễn Thanh Bé (2020), các 

tác giả đã sử dụng mô hình phúc lợi của Barzoki và cộng sự năm (2012) để 

chứng minh phúc lợi có vai trò quan trọng trong việc xác định động lực làm 

việc và cho rằng phúc lợi có ảnh hưởng thuận chiều đến động lực làm việc 

của nhân viên. Các tác giả đã cho rằng có một số nhân tố ảnh hưởng đến phúc 

lợi như: (i) điều kiện làm việc; (ii) chính sách thu hút và tuyển dụng; (iii) 

chính sách thù lao lao động; (iv) Cân bằng cuộc sống và công việc; (v) thu 

nhập và công nhận thành tích cá nhân.. 

Theo nghiên cứu của Nguyễn Thanh Tuấn và Hồ Tiến Dũng, về các 

nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc, cam kết với tổ chức và ý định 

ở lại tổ chức của nhân viên công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh gồm: (i) 

sự hỗ trợ của cấp trên; (ii) Sự hỗ trợ của đồng nghiệp; (iii) cơ hội nơi làm 

việc; (iv) Phúc lợi; (v) Mức lương; (vi) cam kết của tổ chức 

Nghiên cứu của Simons & Enz (1995) tại Mỹ, Canada và nghiên cứu 

của Charles & Marshall (1992) tại Caribean cho rằng yếu tố quan trọng nhất 

ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp đó là điều 

kiện làm việc và mức độ an toàn của công việc và thỏa mãn được nhu cầu 

theo học thuyết của Masslow.  

Theo nghiên cứu của Artz (2008) phúc lợi có vai trò quan trọng trong 

việc xác định mức thỏa mãn công việc của người lao động, trên cơ sở đó, tác 

giả đã đưa ra các tiêu chí đánh giá mức độ thỏa mãn công việc như: (i) điều 

kiện làm việc; (ii) sự hỗ trợ của đồng nghiệp; (iii) chính sách thu hút và tuyển 

dụng; (iv) cam kết của công ty; (v) khả năng tài chính của công ty. Từ đó, tác 

giả đã kết luận sự tác động qua lại giữa phúc lợi và mức độ thỏa mãn của 

người lao động. 

Như vậy, có thể thấy việc xác lập và chỉ ra cụ thể các nhân tố ảnh hưởng 

đến hệ thống phúc lợi của người lao động trong doanh nghiệp hiện nay đã được 

một số tác giả trong và ngoài nước có bàn đến. Tuy nhiên, để xác định cụ thể 
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bao gồm những nhân tố nào thì hiện nay các tác giả có đưa ra những nhân tố 

khác nhau, những nhân tố này các tác giả đưa ra căn cứ vào tình huống nghiên 

cứu cụ thể của các tác giả. Chính vì vậy, trên cơ sở tổng hợp và tiếp thu có 

chọn lọc, NCS cho rằng nhân tố tác động tới hệ thống phúc lợi cho người lao 

động trong doanh nghiệp bao gồm hai nhóm nhân tố cơ bản đó là nhóm nhân tố 

bên ngoài doanh nghiệp và nhóm nhân tố thuộc về doanh nghiệp.  

2.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

 (i) Chính sách pháp luật của Nhà nước 

Chính sách pháp luật của Nhà nước là hành lang pháp lý mà mọi doanh 

nghiệp đều phải thực hiện. Chính sách pháp luật của nhà nước tạo ra môi 

trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, các cá nhân phát triển 

bình đẳng, cạnh tranh và cùng có lợi. 

Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến người lao động đều có thể ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao 

động. Chẳng hạn như các chính quy định về thời giờ nghỉ ngơi, làm việc; quy 

định về các chế độ bảo hiểm… Nếu những chính sách này có lợi cho người 

lao động thì động lực lao động mà họ tạo ra sẽ rất lớn và tác động đến sự phát 

triển của doanh nghiệp. 

(ii) Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của cả nước và địa phương: các 

yếu tố về kinh tế, mức sống, xu hướng lạm phát hay các yếu tố về ổn định chính 

trị - xã hội đều có thể ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động trong doanh 

nghiệp. Chẳng hạn, khi nền kinh tế đang trong tình trạng lạm phát, đa số người lao 

động phải cố gắng làm việc cao với động cơ giữ được việc làm, còn tổ chức buộc 

phải có những chính sách bảo đảm sự ổn định công việc và thu nhập cho người 

lao động nếu như muốn khắc phục tình trạng bi quan của người lao động trong 

tình trạng suy thoái. Nhu cầu an toàn của người lao động được thỏa mãn và động 

lực lao động của họ sẽ cao bởi tổ chức đã từng chia sẻ rủi ro với họ.  

2.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 

(i) Quan điểm của lãnh đạo 

Người lãnh đạo có vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 

động của tổ chức, có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực và hiệu quả công tác 
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chỉ đạo, kế hoạch phát triển phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp. 

Nếu cấp lãnh đạo nhận thức được phúc lợi cho người lao động là một 

trong những yếu tố quan trọng nhằm duy trì đời sống người lao động, tái sản 

xuất sức lao động và là động lực để họ làm việc hăng say thì sẽ có cơ hội xây 

dựng tổ chức một cách vững mạnh. Ngược lại, nếu không nhận ra được vai 

trò của phúc lợi, thì không tạo ra được lợi ích để thu hút, giữ chân nhân tài, 

đồng nghĩa với tổ chức đó không thể phát triển bền vững và ổn định. 

(ii) Chính sách thu hút, tuyển dụng nhân lực 

Chính sách thu hút nhân lực thể hiện quan điểm về mục đích, yêu cầu, 

đối tượng và cách thức tuyển chọn lao động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo 

cho cho doanh nghiệp có được nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, khi 

thu hút, tuyển dụng được nhân lực chất lượng cao có thể doanh nghiệp sẽ phải 

bỏ ra nhiều tiền hơn để trả lương và thực hiện các chính sách đãi ngộ khác để 

giữ chân nhân tài. 

(iii) Tình hình tài chính  

Thực hiện phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp là một 

nhu cầu quan trọng, thiết yếu đối với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, mọi hoạt 

động và quyết định nhân sự phải dựa vào tình hình tài chính thực tế của doanh 

nghiệp. Chúng ta không thể đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng và đáp ứng các 

khoản phúc lợi cho người lao động cao trong khi khả năng chi trả của tổ chức 

không đảm bảo. Trong trường hợp tổ chức có tình hình tài tốt thì có thể xây 

dựng một chế độ đãi ngộ vượt trội so với tổ chức khác nhằm thu hút nhân tài. 

(iv) Chính sách thù lao lao động 

Thù lao lao động là tất cả các khoản mà người lao động nhận được, bao 

gồm thù lao cơ bản, các khuyến khích và phúc lợi. Mục tiêu chính của thù lao 

lao động là thu hút được những lao động giỏi phù hợp với yêu cầu của tổ 

chức, giữ gìn và động viên họ thực hiện công việc một cách tốt nhất. Thù lao 

lao động tỉ lệ thuận với kết quả thực hiện công việc, với hiệu quả sử dụng 

ngày công, giờ công và với hiệu quả hoạt động của một tổ chức. 

Các tổ chức trả thù lao càng cao thì càng có khả năng thu hút, giữ chân 

được những lao động giỏi. Thù lao lao động tỉ lệ thuận với kết quả thực hiện 



 

 

54 

công việc, với hiệu suất sử dụng ngày công, giờ công và với hiệu quả hoạt 

động của tổ chức. Người lao động cũng gắn bó với tổ chức  hơn, giảm thuyên 

chuyển lao động, tăng năng suất, tăng chất lượng và hiệu quả sử dụng lao 

động của tổ chức. Vì vậy, hệ thống thù lao lao động cần phải hợp pháp, thỏa 

đáng, bảo đảm, có tác dụng kích thích, công bằng và hiệu quả. 

(v) Trình độ văn hóa, chuyên môn và ý thức của người lao động 

Trình độ văn hóa là sự hiểu biết cơ bản của người lao động về tự nhiên 

và xã hội. Trình độ văn hóa tạo ra khả năng tư duy và sáng tạo cao. Người lao 

động có trình độ văn hóa sẽ có khả năng tiếp thu và vận dụng một cách nhanh 

chóng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời trong quá 

trình làm việc họ không những vận dụng một cách chính xác, linh hoạt, sáng 

tạo các công cụ sản xuất để tạo ra hiệu quả làm việc cao nhất. 

Trình độ chuyên môn là sự hiểu biết, khả năng thực hành về chuyên 

môn nào đó, có khả năng chỉ đạo quản lý một công việc thuộc một chuyên 

môn nhất định. Sự hiểu biết về chuyên môn càng sâu, các kỹ năng, kỹ xảo 

nghề càng thành thạo thì thời gian hao phí của lao động càng được rút ngắn từ 

đó nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. 

Ý thức, trách nhiệm của người lao động được hình thành dựa trên cơ sở 

những ước mơ, khao khát, hy vọng của người lao động trong công việc cũng 

như trong doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp, nếu người lao động thấy được 

vai trò, vị thế, sự cống hiến hay sự phát triển của mình được coi trọng và đánh 

giá một cách công bằng, bình đẳng thì họ cảm thấy yên tâm, phấn khởi, tin 

tưởng vào doanh nghiệp. Đây là cơ sở để nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự 

rèn luyện, phấn đấu vươn lên, cố gắng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, năng 

suất, chất lượng và hiệu quả lao động. Đồng thời người lao động trong doanh 

nghiệp cũng phải có các trách nhiệm đối với doanh nghiệp như: 

1. Đóng quỹ phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật và các cuộc vận động. 

2. Thực hiện quy định về việc thực hiện phúc lơị cho người lao đôṇg 

trong các doanh nghiệp 
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3. Bảo quản sổ sách, chế độ của cá nhân liên quan đến phúc lơị cho 

người lao đôṇg trong các doanh nghiệp  

2.4. Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện phúc lợi cho ngƣời 

lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

Theo công ước quốc tế thì tiêu chí để xác định chủ thể đại diện cho tập thể 

người lao động có nhiều, trong đó có hai tiêu chí cơ bản: thứ nhất là những 

người đại diện cho tập thể người lao động phải do các thành viên của tập thể đó 

bầu lên hoặc ủy quyền một cách thực sự; thứ hai là người (hay những người) đại 

diện đó sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi cho những người đã bầu hay ủy quyền 

cho họ trong các tương tác với người sử dụng lao động, bao gồm: đối thoại, 

thương lượng thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động tập thể và đình 

công. Tuy nhiên, do các hoạt động tương tác mang tính tập thể nói trên có mối 

liên quan biện chứng với nhau nên người đại diện cho tập thể người lao động 

sẽ là chủ thể của một bên trong quan hệ lao động tập thể ở tất cả các tương tác 

đó, nghĩa là ai đại diện cho tập thể người lao động trong đối thoại, thương 

lượng và ký thỏa ước lao động tập thể thì đó cũng sẽ là (và phải là) chủ thể 

đại diện cho tập thể người lao động trong tranh chấp lao động tập thể cũng 

như trong các bước giải quyết tranh chấp đó. Những người đại diện cho tập 

thể người lao động này cũng sẽ là (và chỉ có thể là họ) người tổ chức và lãnh 

đạo đình công. 

Trên thế giới tồn tại nhiều mô hình QHLĐ khác nhau: mô hình QHLĐ 

các nước Châu Âu, mà điển hình là Bắc Âu, trong một doanh nghiệp tồn tại 

nhiều tổ chức công đoàn và được liên kết theo ngành, TƯLĐTT được thương 

lượng và ký kết theo ngành; mô hình QHLĐ của Mỹ, được phép tồn tại nhiều 

công đoàn, với số công đoàn cấp quốc gia nhiều hơn so với các nước khác, 

mỗi một đơn vị chỉ được chọn hay bầu một tổ chức đại diện của NLĐ, 

TƯLĐTT thường diễn ra trong phạm vi doanh nghiệp; mô hình QHLĐ của 

các nước Đông Bắc Á phát triển, như Nhật Bản, Hàn Quốc, tổ chức công 

đoàn được thành lập trong phạm vi doanh nghiệp, và trong một doanh nghiệp 

tồn tại nhiều tổ chức công đoàn, TƯLĐTT cũng được diễn ra chủ yếu ở cấp 

doanh nghiệp. 
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Tại Việt Nam, Quan hệ lao động do nhiều chủ thể tương tác với nhau, gồm: 

NLĐ và tổ chức đại diện của NLĐ, NSDLĐ và tổ chức đại diện của NSDLĐ, cơ 

quan nhà nước. Các chủ thể QHLĐ tương tác thông qua cơ chế tham vấn, đối 

thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận hành của QHLĐ. Trong đó có cơ chế hai 

bên (NLĐ, đại diện của NLĐ với NSDLĐ; đại diện của NLĐ với đại diện 

NSDLĐ) và cơ chế ba bên (Nhà nước - đại diện NSDLĐ - đại diện của NLĐ).  

Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện phúc lơị cho người 

lao đôṇg trong các doanh nghiệp như sau: 

2.4.1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Trách nhiệm của người sử dụng lao động gồm: 

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, 

hưởng bảo hiểm xã hội. 

2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích 

từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật 

này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. 

3. Giới thiệu người lao động có sức khỏe yếu đi khám giám định mức 

suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa. 

4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội 

cho người lao động. 

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho 

người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động 

chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định 

của pháp luật. 

6. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến 

việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước 

có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội. 

7. Công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao 

động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động 

khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu. 

8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của 

người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định. 
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2.4.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

Chính phủ là cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả 

nước. Giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động là các bộ, cơ 

quan ngang bộ. Ở địa phương có chính quyền địa phương và cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động ở địa phương. 

Đối với Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “là cơ quan 

của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Việc 

làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã…” ( Điều 1 Nghị 

định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012). Trong phạm vi địa phương, 

việc thực hiện quản lý nhà nước về lao động do ủy ban nhân dân các cấp thực 

hiện. Giúp việc ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao 

động trong phạm vi địa phương là cơ quan hoặc bộ phận chuyên môn về lĩnh 

vực lao động. Ví dụ: cơ quan giúp việc của ủy ban nhân dân cấp tỉnh là Sở 

Lao động -Thương binh và Xã hội; cơ quan giúp việc ủy ban nhân dân cấp 

huyện là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Mặc dù về phương diện 

tổ chức bộ máy, các cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội không được 

tổ chức theo ngành dọc nhưng về phương diện quản lý chuyên môn, Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội vẫn có quyền hướng dẫn và chỉ đạo chuyên 

môn đối với các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tương tự như vậy 

giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các Phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện 

phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp gồm: 

1 Ban hành, tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách 

về phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phúc lơị cho người 

lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

3. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về phúc lơị cho người lao 

đôṇg trong các doanh nghiệp 

4. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, tập huấn nguồn 

nhân lực làm công tác phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp 
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5. Quản lý về thu, chi, bảo toàn, phát triển và cân đối quỹ phúc lơị cho 

người lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

6. Đầu tư cho phát triển phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phúc lơị cho người 

lao đôṇg trong các doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật về phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp 

8.Các hoạt động khác để thúc đẩy phúc lơị cho người lao đôṇg trong 

các doanh nghiệp 

2.4.3. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động 

Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là đại diện cho một bên của 

quan hệ lao động, được coi là  “cầu nối” giữa người lao động và người sử 

dụng lao động trong các quan hệ cụ thể và trong cơ chế hai bên, cơ chế ba bên 

nhằm hướng tới việc đối thoại quyết định các vấn đề của lao động. 

Sự thành lập tổ chức đại diện NLĐ (xuất hiện tại Châu Âu vào đầu thế 

kỉ XIX), so với tổ chức đại diện của NSDLĐ, tổ chức đại diện của NLĐ ra đời 

sớm hơn và nhận được sự chú ý nhiều hơn của các giới trong xã hội. Điều này 

cũng hợp với lẽ tự nhiên, bởi NLĐ trong quan hệ làm thuê thường là người 

yếu thế hơn so với NSDLĐ. Về phương diện chính trị, có những nghiệp đoàn 

độc lập với chính Đảng (nghiệp đoàn của Mĩ, Pháp, Việt Nam cộng hoà), có 

nghiệp đoàn chi phối chính Đảng (nghiệp đoàn Anh), lại có nghiệp đoàn lệ 

thuộc chính Đảng (nghiệp đoàn ở các quốc gia theo chủ nghĩa xã hội). 

Theo quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Cơ chế ba bên 

có nghĩa là bất kể hệ thống các mối quan hệ lao động nào, trong đó Nhà nước, 

người sử dụng lao động, người lao động là những nhóm độc lập, mỗi nhóm 

thực hiện những chức năng riêng. Điều đó chỉ đơn thuần là sự chuyển đổi 

thành các mối quan hệ xã hội của các nguyên tắc dân chủ chính trị: tự do, đa 

số, sự tham gia của mỗi cá nhân vào những quyết định có liên quan tới họ. 

Nguyên tắc là những vấn đề chung nhưng cũng không có một đối tác đơn lẻ: 

Mỗi hệ thống quan hệ lao động được dựa trên sự kết hợp của các điều kiện 

lịch sử, chính trị, xã hội và văn hoá và mỗi hệ thống phát triển theo những 

nguyên tắc của cuộc chơi dưới ánh sáng của những thông số đó 
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Theo quan điểm này thì cơ chế ba bên là cơ chế hợp tác và chia sẻ trách 

nhiệm giữa Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động (thông qua 

các cơ quan, tổ chức đại diện chính thức của mỗi bên) để cùng nhau giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực lao động - xã hội vì một nền kinh 

tế thịnh vượng và vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhà nước, 

người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) được gọi là các 

“đối tác xã hội” của cơ chế ba bên, trong đó mỗi đối tác đều có những vai trò 

nhất định. Tuy nhiên, bài viết này chỉ đề cập tới vai trò của tổ chức đại diện 

người lao động trong cơ chế ba bên. 

Từ khi ILO ra đời, việc thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức 

của mình cũng là một nội dung trong quyền tự do liên kết của NLĐ được quy 

định tại Công ước số 87 năm 1948 và các văn bản có liên quan của ILO. 

Trong phạm vi quốc gia, NLĐ có thể thành lập một hoặc nhiều tổ chức đại 

diện của mình tuỳ thuộc vào phạm vi quyền tự do lập hội của NLĐ được thừa 

nhận đến mức độ nào bởi pháp luật quốc gia. Ở các quốc gia không ủng hộ 

chủ nghĩa đa nguyên thường chỉ tồn tại một loại tổ chức duy nhất đại diện cho 

NLĐ. Ngược lại, ở những quốc gia ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên thường có 

nhiều loại tổ chức khác nhau đại diện cho những nhóm NLĐ khác 

nhau. Trong trường hợp này, các tổ chức đại diện của NLĐ phải thảo luận, 

thương thuyết và đi đến thống nhất cử ra tổ chức có tính đại diện nhất cho 

giới lao động tham gia cơ chế ba bên. Khi cần thiết, Nhà nước có thể can 

thiệp, thậm chí là trực tiếp, vào việc lựa chọn này. Trong phạm vi khu vực và 

quốc tế, tổ chức đại diện của NLĐ có quyền gia nhập tổ chức đại diện của 

NLĐ trong khu vực (như: Tổ chức khu vực Châu á - Thái Bình Dương 

(APRO) được thành lập năm 1951, hiện có 25 triệu đoàn viên từ 35 Công 

đoàn thành viên của 25 quốc gia; Hội đồng Công đoàn ASEAN (ATUC) 

thành lập năm 1981, hiện thành viên bao gồm các tổ chức Công đoàn của 6 

quốc gia khối ASEAN) và gia nhập tổ chức đại diện NLĐ ở cấp quốc tế (như: 

các Công đoàn ngành nghề quốc tế; Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU), 

hiện có 214 triệu đoàn viên từ 99 tổ chức Công đoàn của 81 quốc gia thuộc 

các xu hướng chính trị và chế độ khác nhau trên thế giới).  
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Khi tham gia cơ chế ba bên, tổ chức đại diện của NLĐ có những vai trò 

cơ bản sau: 

- Là cầu nối NLĐ với NSDLĐ và Nhà nước; 

- Cùng đại diện của Nhà nước và NSDLĐ quyết định hoặc cùng đại 

diện của NSDLĐ tư vấn cho Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật lao 

động, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, 

ngành, vùng...; 

- Phối hợp với hai “đối tác xã hội” còn lại của cơ chế ba bên tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch...và giải quyết các vấn 

đề phát sinh từ quá trình tổ chức thực hiện này (bao gồm cả việc giải quyết 

tranh chấp lao động và đình công); 

- Cùng đại diện NSDLĐ xây dựng quan hệ lao động hai bên lành mạnh, 

môi trường lao động hài hoà, ổn định. 

Cũng giống như tổ chức đại diện của NSDLĐ, trong cơ chế ba bên, 

Công đoàn Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, tổ 

chức đại diện của NSDLĐ thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng chính 

sách, pháp luật lao động; cùng NSDLĐ giải quyết các vấn đề trong mối quan 

hệ hai bên, ba bên...So với quan điểm của ILO về cơ chế ba bên và so với 

thực tế thực hiện ở các nước có nền kinh tế thị trường và quan hệ lao động 

phát triển thì việc vận dụng cơ chế ba bên ở Việt Nam hiện nay còn rất hạn 

chế, vì vậy vai trò của cả tổ chức đại diện của NSDLĐ và NLĐ trong cơ chế 

này còn khá hạn chế. Thời gian tới, khi cơ chế ba bên được vận dụng sâu rộng 

hơn thì NLĐ sẽ được tham gia nhiều hơn vào “các công việc chung” của Nhà 

nước thông qua tổ chức Công đoàn. Để đảm đương được trọng trách này, 

Công đoàn Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều và phải vượt qua được những 

thách thức mà Công đoàn đang gặp phải.  

Theo quy định, đại diện cho người lao động có các vai trò cơ bản sau:  

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người 

lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với 

đơn vị sử dụng lao động. 
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2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám 

sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể. 

3. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc 

thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế 

thưởng, nội quy lao động. 

4. Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên 

quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. 

5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động. 

6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp lao động. 

7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động 

hoặc của người lao động bị xâm phạm. 

8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; 

đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền. 

9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao 

động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của tập thể người lao động và người lao động. 

10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật. 

2.4.4. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người sử dụng lao động 

Tổ chức đại diện của NLĐ do những NLĐ lập nên trên cơ sở của 

nguyên tắc tự do, tự nguyện, không trái luật với chức năng chủ yếu là đại 

diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.  

Tại Việt Nam, tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động 

gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam (VCA) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

(VINASME). Với quyền và trách nhiệm của đại diện người sử dụng lao động 

như sau:  

 (i). Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 
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1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động tham 

gia bảo hiểm xã hội; 

2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp 

luật về bảo hiểm xã hội. 

(ii). Tổ chức đại diện người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: 

1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội cho 

người sử dụng lao động; 

2. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; 

3. Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật 

về bảo hiểm xã hội. 

2.5. Kinh nghiệm tạo phúc lợi cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp và bài 

học rút ra cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

2.5.1. Kinh nghiệm phúc lợi cho người lao động 

2.5.1.1. Kinh nghiệm phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp tại Mỹ 

Tại Mĩ, phúc lợi của nhân viên trong doanh nghiệp được thực hiện tương 

đối đa dạng và một số phúc lợi cho nhân viên được pháp luật quy định. Phúc 

lợi nhân viên được cung cấp thông qua ERISA (Đạo luật bảo đảm thu nhập hưu 

trí của nhân viên) không phải tuân theo quy định bảo hiểm cấp nhà nước như 

hầu hết các hợp đồng bảo hiểm, nhưng các sản phẩm phúc lợi nhân viên được 

cung cấp thông qua hợp đồng bảo hiểm được quy định ở cấp tiểu bang.   

Chủ doanh nghiệp cung cấp các loại phúc lợi cho nhân viên nhằm tìm 

cách nâng cao sự hài lòng của nhân viên, lòng trung thành của họ với công ty và 

giữ chân người lao động bằng cách cung cấp các phúc lợi có giá trị vượt xa con 

số lương cơ bản như: các chương trình bảo hiểm sức khỏe và tai nạn và bảo hiểm 

nhân thọ theo nhóm lên tới 50.000 đô la) có thể được loại trừ khỏi thu nhập gộp 

của nhân viên và do đó, không phải chịu thuế thu nhập liên bang ở Hoa Kỳ.  

Một số chức năng như nơi trú ẩn thuế (ví dụ: chi tiêu linh hoạt. Các tỷ lệ 

phúc lợi này thường thay đổi từ năm này sang năm khác và thường được tính 

bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định khác nhau tùy thuộc vào phân loại 

của nhân viên. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_(%C4%91%E1%BB%8Bnh_h%C6%B0%E1%BB%9Bng)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_thu_nh%E1%BA%ADp
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
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Bên cạnh đó, các doanh nghiệp  Mỹ cũng có thể cung cấp các kế hoạch 

quán ăn cho nhân viên của họ. Các kế hoạch này cung cấp một thực đơn và 

mức độ phúc lợi cho nhân viên để họ có thể tự lựa chọn. Nếu bữa ăn được 

cung cấp (1) bởi người sử dụng lao động; (2) để thuận tiện cho người sử dụng 

lao động; và (3) được cung cấp trên cơ sở kinh doanh của người sử dụng lao 

động, họ có thể được loại trừ khỏi thu nhập gộp của nhân viên. 

Ngoài ra, chỗ ở được cung cấp bởi chủ lao động để thuận tiện cho tiền 

đề kinh doanh của chủ lao động (mà nhân viên được yêu cầu chấp nhận như 

một điều kiện làm việc) cũng được loại trừ khỏi tổng thu nhập.  

Các doanh nghiệp Mĩ tạo phúc lợi của nhân viên bằng cách hỗ trợ tái 

định cư; kế hoạch y tế và nha khoa; chăm sóc sức khỏe và phụ thuộc tài khoản 

chi tiêu linh hoạt; nghỉ hưu hoặc các chương trình giảm giá nhân viên chính 

thức hoặc không chính thức cho phép người lao động tiếp cận với các dịch vụ 

chuyên biệt từ các nhà cung cấp địa phương và khu vực (như phim và vé công 

viên chủ đề, chương trình chăm sóc sức khỏe, mua sắm giảm giá, khách 

sạn và khu nghỉ dưỡng, v.v.) 

Để thu hút và giữ chân nhân viên, các doanh nghiệp ở Mĩ còn cung cấp 

một số phúc lợi khác như phúc lợi nghỉ có lương. Tại Hoa Kỳ, 86% công 

nhân tại các doanh nghiệp lớn và 69% nhân viên tại các doanh nghiệp nhỏ 

nhận được ngày nghỉ có lương.
 
 

2.5.1.2. Kinh nghiệm phúc lợi cho nhân viên trong doanh nghiệp tại Anh
 

Tại Vương quốc Anh, phúc lợi của nhân viên được phân loại theo ba 

thuật ngữ: phúc lợi cốt lõi; phúc lợi linh hoạt (flex) và phúc lợi tự nguyện.  

(i) Phúc lợi cốt lõi: là thuật ngữ dành cho những phúc lợi mà tất cả nhân 

viên được hưởng, như lương hưu, bảo hiểm nhân thọ, bảo vệ thu nhập và kỳ nghỉ. 

(ii) Phúc lợi linh hoạt, thường được gọi là "chương trình linh hoạt", là 

nơi nhân viên được phép chọn cách trả một tỷ lệ tiền lương của họ hoặc họ 

được nhà tuyển dụng cấp ngân sách phúc lợi. Trong những năm gần đây, số 

lượng ngày càng tăng của các công ty Anh đã sử dụng thuế và tiết kiệm bảo 

hiểm quốc gia có được thông qua việc thực hiện các phúc lợi hy sinh tiền 

lương để tài trợ cho việc thực hiện các phúc lợi linh hoạt. Trong một thỏa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa_K%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%B1c_%C4%91%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_s%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_s%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1ch_s%E1%BA%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_ngh%E1%BB%89_m%C3%A1t
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thuận hy sinh tiền lương, một nhân viên từ bỏ quyền được hưởng một phần 

tiền thù lao do hợp đồng lao động của họ. Thông thường, sự hy sinh được 

thực hiện để đáp lại thỏa thuận của người sử dụng lao động nhằm cung cấp 

cho họ một số hình thức phúc lợi không dùng tiền mặt. Các loại phúc lợi hy 

sinh lương phổ biến nhất bao gồm chứng từ chăm sóc trẻ em và lương hưu. 

Các chương trình phúc lợi linh hoạt được cấu trúc cho các doanh 

nghiệp là khác nhau, nhưng vẫn khá nhất quán trong những năm qua, các 

phúc lợi do nhân viên trả hoặc lấy tiền mặt.  

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh cho phép một số công ty tư vấn bên ngoài 

như (JLT, Thomsons và Benefex) cho phép các doanh nghiệp này tổ chức, quản 

lý các gói Flex tập trung vào việc cung cấp một Intranet hay Extranet trang web 

nơi nhân viên có thể xem tình trạng phúc lợi linh hoạt hiện tại của họ và thay đổi 

gói của họ.  

(iii) Phúc lợi tự nguyện là tên được đặt cho một tập hợp các phúc lợi 

mà nhân viên chọn để chọn và trả cho cá nhân, mặc dù, với các kế hoạch linh 

hoạt, nhiều người sử dụng lao động sử dụng các chương trình hy sinh tiền 

lương mà nhân viên giảm lương để đổi lấy người sử dụng lao động trả tiền 

cho perk. Những xu hướng này bao gồm các phúc lợi như chu trình làm việc 

được chính phủ hỗ trợ (và do đó tiết kiệm thuế), đóng góp lương hưu và 

chứng từ chăm sóc trẻ em và cũng đặc biệt giảm giá cho các chứng từ bán lẻ 

và giải trí, thành viên phòng tập thể dục và giảm giá tại các cửa hàng và nhà 

hàng địa phương Xexec). Họ có thể được điều hành trong nhà hoặc được sắp 

xếp bởi một nhà tư vấn phúc lợi nhân viên bên ngoài.  

2.5.1.3. Kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk 

Vinamilk là tên gọi tắt của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vietnam 

Dairy Products Joint Stock Company) – một công ty sản xuất, kinh doanh sữa 

và các sản phẩm từ sữa, cũng như thiết bị máy móc liên quan tại Việt Nam. 

Hiện nay, Vinamilk đang có hơn 10.000 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

30 đơn vị gồm chi nhánh, trang trại, nhà máy, công ty con trên cả nước. Trong 

đó, có gần 70% nhân viên của Vinamilk có trên 5 năm làm việc gắn bó với 

công ty. Với triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công ty là không ngừng phát 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://vi.wikipedia.org/wiki/Extranet
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triển các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ trong các lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh nhằm: Mang đến nguồn sản phẩm dinh dưỡng chất lượng 

cho người tiêu dùng, mang lại lợi ích bền vững cho các cổ đông; không ngừng 

cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động; làm tròn 

nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước và tích cực gắn kết với các hoạt động 

cộng đồng. 

Để hiện thực hóa, Vinamilk đã xây dựng các chính sách phúc lợi cho 

người lao động nhằm thu hút, giữ chân và khích lệ nhân viên, cụ thể: 

- Tạo môi trường làm việc tốt nhất: Vinamilk luôn tạo cho người lao 

động một môi trường làm việc tốt nhất để họ có thể cống hiến hết mình cho 

sự phát triển của công ty. Xuất phát từ sự thấu hiểu những điều nhân viên 

quan tâm, công ty thiết lập tiêu chuẩn mới về nơi làm việc lý tưởng, để nhân 

viên nhận được cam kết quan tâm toàn diện và phát triển tối đa”.  

- Hỗ trợ đào tạo, để đạt được nguồn nhân lực có chất lượng, Vinamilk 

đã có chính sách hỗ trợ cho người lao động được tham gia các khóa đào tạo 

nâng cao trình độ nghiệp vụ trong và ngoài nước. Cụ thể, trong 2 năm gần 

đây, Vinamilk đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo nhân tài với số lượng 

nhân sự tham gia là hơn 100 người, trong đó, tính đến nay đã có 30% nhân sự 

đã được đề bạt trở thành cấp quản lý của công ty. 

- Bên cạnh đó, yếu tố “Sức khỏe và Tinh thần” cho nhân viên vẫn luôn 

được Vinamilk duy trì và cải thiện qua các năm. Cụ thể, Vinamilk mang đến 

cho nhân viên những phúc lợi nổi bật như chương trình Bảo hiểm sức khỏe 

cho nhân viên và người thân của cán bộ quản lý; xây dựng các cơ sở vật chất 

phục vụ, hỗ trợ điều kiện học tập, làm việc của nhân viên; chú trọng xây dựng 

các cơ sở vật chất như phòng tập thể dục, yoga, hồ bơi và không gian sáng tạo 

để chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn…  

2.5.2. Bài học rút ra cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Các yếu tố phúc lợi trong xã hội làm việc hiện đại đã không còn chỉ 

đóng vai trò như là thỏi nam châm giúp các doanh nghiệp thu hút và giữ chân 

người lao động nữa. Chúng còn đóng vai trò giúp các doanh nghiệp cải thiện 
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hiệu quả làm việc và gia tăng doanh thu. Bởi vậy để tăng cường khả năng cạnh 

tranh trên thị trường vô cùng khốc liệt ngày nay, các cơ quan quản lý nhà 

nước, nhà quản trị trong doanh nghiệp nên chú tâm hơn đến các hình thức 

phúc lợi trong doanh nghiệp sau:  

Một là, Các cơ quan nhà nước cần xây dựng và đưa ra các gói phúc lợi 

bắt buộc linh hoạt dành cho người lao động trong doanh nghiệp không tính 

vào thu nhập. Các phúc lợi này phải được thực hiện một cách đơn giản và 

đem lại hiệu quả cho người sử dụng. 

Hai là, các doanh nghiệp cần xây dựng các chính sách phúc lợi linh 

hoạt nhằm thu hút và giữ chân người lao động trong doanh nghiệp thông qua 

các phúc lợi về vật chất và phúc lợi về tinh thần; hiện tại, đa phần các doanh 

nghiệp mới chỉ quan tâm đến phúc lợi vật chất cho người lao động mà chưa 

quan tâm nhiều đến phúc lợi tinh thần cho người lao động. Vì vậy, các doanh 

nghiệp cần phải quan tâm cả về phúc lợi vật chất và phúc lợi tinh thần cho 

người lao động. 

Ba là, Các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương phải giám sát chặt 

chẽ việc thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, không để tình 

trạng nợ lương, quỵt lương, nợ bảo hiểm của người lao động. 

Bốn là, doanh nghiệp nên cung cấp các hình thức chăm sóc sức khỏe 

toàn diện cho người lao động. Trong xã hội hiện đại, khối lượng công việc 

khổng lồ đang khiến nhiều người không chỉ gặp vấn đề về mặt thể chất mà còn 

vướng phải những rủi ro liên quan đến sức khỏe tinh thần nhằm đảm bảo 

người lao động có sức khỏe tốt và yên tâm làm việc. Ngoài việc cung cấp các 

gói bảo hiểm y tế, những chương trình này sẽ giúp nhân viên giảm tải stress 

ngay tại nơi làm việc với những hoạt động thể dục thể thao hoặc tư vấn tâm lý. 

Ví dụ từ tập đoàn công nghệ máy tính IBM, nhân viên của họ được sử dụng 30 

phút mỗi ngày để tham gia các hoạt động tăng cường sức khỏe tinh thần như 

yoga hay thiền định.  
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Tiểu kết chƣơng 2 

Trong chương 2, tác giả đã đưa một số quan điểm về phúc lợi cho 

người lao động trong doanh nghiệp, có liên hệ thực tế tại một số quốc gia có 

chế độ phúc lợi tốt như Anh, Mĩ, và tập đoàn Vinamilk trên cơ sở đó, tác giả 

đã liên hệ đến các chế độ phúc lợi tại Việt Nam. Tại Việt Nam, theo quy định 

hiện hành chế độ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp gồm 2 loại: 

(i) Phúc lợi bắt buộc và Phúc lợi tự nguyện; đồng thời tác giả đã đi vào phân 

tích các nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến phúc lợi cho người lao động 

trong các doanh nghiệp, bên cạnh đó tác giả cũng đã đưa ra để người lao động 

trong doanh nghiệp có thể có được những khoản phúc lợi để đảm bảo cuộc 

sống tốt hơn thì cần đến trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện 

phúc lơị cho người lao đôṇg trong các doanh nghiệp như: (i) Trách nhiệm của 

người sử dụng lao động, (ii) trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, (iii) 

Trách nhiệm của người đại diện cho người lao động, (iv) Trách nhiệm của tổ 

chức đại diện người sử dụng lao động. 
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Chƣơng 3 

THựC TRạNG PHÚC LợI CHO NGƢờI LAO ĐộNG TRONG 

DOANH NGHIệP TRÊN ĐịA BÀN THị  

XÃ QUảNG YÊN, TỉNH QUảNG NINH 

 

3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của Thị xã Quảng Yên 

3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Thị xã Quảng Yên được thành lập vào ngày 25-11-2011, theo Nghị 

quyết 100/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập TX Quảng Yên. Thị xã 

Quảng Yên là đơn vị hành chính ven biển nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Quảng 

Ninh, có diện tích tự nhiên 314,2km
2
, được giới hạn từ 20

0
45’06” đến 

21
0
02’09” vĩ Bắc, từ 106

0
45’30” đến 106

0
0’59” kinh Đông. Phía bắc giáp 

thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ, phía nam giáp đảo Cát Hải (thành phố 

Hải Phòng) và cửa Nam Triệu, phía đông giáp thành phố Hạ Long và vịnh Hạ 

Long, phía tây giáp huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng). Thị xã có 19 

đơn vị hành chính gồm 11 phường và 8 xã. Trung tâm thị xã là phường Quảng 

Yên nằm giữa tam giác 3 thành phố Hạ Long, Uông Bí, Hải Phòng.  

Thị xã Quảng Yên có vị trí nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ 

(KTTĐBB); trên tuyến Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ và nằm ở giữa 

hai thành phố lớn là Hạ Long và Hải Phòng nên rất thuận lợi cho việc phát 

triển kinh tế, xã hội, giao lưu thương mại cũng như quốc phòng an ninh. Trên 

địa bàn Thị xã có các tuyến giao thông quan trọng đi qua như: trục đường 

Quốc lộ 18, 10,  đường Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng; tuyến Biểu Nghi - Bến 

Rừng (nay là tỉnh lộ 388); tỉnh lộ 338,  331b; tuyến đường sắt Hà Nội- Hại 

Long; tuyến đường biển hàng hải ven biển đi trong nước Bắc – Nam, gần các 

tuyến hàng hải quan trọng đi quốc tế từ cảng Hải Phòng và Quảng Ninh. Mặt 

khác, với điều kiện khá thuận lợi để khai thác cảng cửa ngõ lạch huyện, các 

khu công nghiệp (KCN), khu du lịch và dịch vụ nghỉ mát ven biển nên thị xã 

Quảng Yên có điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là tiềm năng lớn mở 

cửa giao lưu thương mại với các địa phương trong nước cũng như quốc tế 

bằng đường biển và liên kết không gian kinh tế với các thành phố Hạ Long, 

Hải Phòng để tạo thành trục kinh tế động lực ven biển Hải Phòng - Thị xã 
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Quảng Yên - Hạ Long của vùng KTTĐBB. Qua đó, thu hút được các doanh 

nghiệp nước ngoài vào Quảng Yên, trong đó có những dự án nổi bật như: Dự 

án phát triển tổ hợp cảng biển và KCN tại Đầm Nhà Mạc của liên danh các nhà 

đầu tư Công ty Tập đoàn Quốc tế CDC (Đảo Cayman), Công ty TNHH Tiện 

ích Trung Đông (Singapore) và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Á Châu Hồng 

Kông với tổng diện tích 1.100 ha ở khu vực các xã Tiền Phong, Liên Hoà, Liên 

Vị và Phong Cốc. Cùng với đó, các tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup cũng 

đang nghiên cứu đầu tư vào Quảng Yên …trên cơ sở đó, các công ty, tập đoàn 

này sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện các hệ thống 

phúc lợi cho người lao động. 

3.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

Thị xã Quảng Yên có 19 đơn vị hành chính:  gồm 11 phường và 08 xã. 

Năm 2018, dân số trên địa bàn thị xã 140.178 người, lao động trong độ 

tuổi 77.305 lao động chiếm 51% dân số. Lao động tham gia hoạt động kinh tế 

78.300 người trong đó lao động làm nông lâm ngư nghiệp 29.935 người, chiếm 

38,7% lực lượng lao động; Lao động làm công nghiệp - xây dựng 21.107 người 

chiếm 27,3% , lao động làm dịch vụ-thương mại 26.263 người, chiếm 34% 

Kinh tế thị xã tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất ước thực 

hiện 12.936,5 tỷ đồng. Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế: Công 

nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng (62,7%); dịch vụ (22,1%); nông 

nghiệp (15,2%). Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Chỉ số năng 

lực cạnh tranh đứng thứ 5/14 huyện, thị xã, thành phố. Một số nhà đầu tư 

chiến lược đã tìm hiểu cơ hội, mở rộng đầu tư trên địa bàn (Tập đoàn Ren 

Aport, VinGroup, SunGroup, Công ty Cổ phần Trung Đông, Amata…).    

Mặc dù trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn nhưng kinh tế của thị 

xã Quảng Yên vẫn tiếp tục phát triển toàn diện, tăng mạnh về quy mô.Theo 

báo cáo của UBND TX Quảng Yên năm 2018,  Kinh tế tiếp tục phát triển, 

tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 11,1%, vượt 

0,9% KH, tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của cả nước và cao nhất so 

với cùng kỳ 6 năm trở lại đây. Quy mô nền kinh tế tăng 12,6%; GRDP bình 

quân đầu người ước đạt 5.110 USD, tăng 11,2%; năng suất lao động bình 

quân ước đạt 199,5 triệu đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. 
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- Giá trị tăng thêm của 3 khu vực kinh tế: Khu vực I: Nông, lâm, thủy 

sản tăng 3,5%; khu vực II: Công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%; khu vực III: 

Dịch vụ tăng 14,2%. Thuế sản phẩm tăng 11,8%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển 

dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ: Khu vực nông - lâm - thủy sản 5,9%, 

giảm 0,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng 50,3%, giảm 1,0%; khu vực dịch 

vụ và thuế sản phẩm 43,8%, tăng 1,4% so với cơ cấu kinh tế năm 2017. 

- Khu vực công nghiệp tăng khá, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng 

kinh tế. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 9,1% so 

với cùng kỳ, trong đó: Ngành khai khoáng tăng 6,7%; ngành chế biến, chế tạo 

tăng 12,7%; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 7,5%; ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải tăng 9,4%. Động lực chủ yếu đóng góp vào tăng 

trưởng là ngành khai khoáng, chiếm 19,1% GRDP, ngành công nghiệp chế 

biến chế tạo, chiếm 10,4% GRDP. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước tăng 

18% cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 6,3% GRDP. 

- Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định. Giá trị tăng thêm ước đạt 

5.722 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp, trang trại chăn 

nuôi tiếp tục mở rộng sản xuất, phát triển quy mô đàn gia súc, gia cầm; sản 

lượng thủy sản tăng 6,1% so với cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh 

được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ che phủ rừng 54,5%, đạt kế hoạch năm. Tỷ 

lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 97,6%, vượt kế hoạch; tỷ 

lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch trên 94%, đạt kế hoạch đề ra. 

3.1.3. Đặc điểm Nguồn nhân lực 

Tính tới năm 2018, dân số Quảng Yên có 140.178 người, trong đó: 

- Nam 71.241 người chiếm 50,8 % tổng dân số; nữ 68.937 người chiếm 

49,2% tổng dân số.  

- Dân số thành thị có 83.580 người chiếm 59,6 %, dân số khu vực nông 

thôn 56.598 người chiếm 40,4 % dân số toàn thị xã.  

Như vậy, nguồn nhân lực của thị xã Quảng Yên khá dồi dào, lực lượng 

lao động trẻ, nhưng lực lượng lao động qua đào tạo thấp nên vẫn chưa đáp 

ứng được yêu cầu về trình độ lao động khi thị xã phát triển các  khu, cụm 

công nghiệp, dịch vụ thương mại trong giai đoạn tới.  
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- Đặc điểm của các doanh nghiệp trên địa bàn 

Bảng 3.1. Tổng hợp số liệu tình hình doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2018 

TT Nội dung 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

1 Tổng số doanh nghiệp 220 217 226 

   - Doanh nghiệp Nhà nước 7 7 7 

   - Doanh nghiệp cổ phần 210 206 215 

   - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài 3 4 4 

* Số lao động trong các doanh nghiệp 5871 6488 6976 

   - Doanh nghiệp Nhà nước 876 498 498 

   - Doanh nghiệp cổ phần 4925 5805 6293 

   - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài 70 185 185 

2 
Số doanh nghiệp đăng ký thang bảng 

lƣơng   22 26 

   - Doanh nghiệp Nhà nước       

   - Doanh nghiệp cổ phần   20 24 

  
 - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước 

ngoài   2 2 

3 Số ngƣời tham gia Bảo hiểm xã hội 2206 3184 3469 

   - Doanh nghiệp Nhà nước 876 498 498 

   - Doanh nghiệp cổ phần 1260 2520 2805 

   - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài 70 166 166 

4 Số ngƣời tham gia Bảo hiểm thất nghiệp 2206 3184 3469 

   - Doanh nghiệp Nhà nước 876 498 498 

   - Doanh nghiệp cổ phần 1260 2520 2805 

   - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài 70 166 166 

5 
Số ngƣời tham gia Bảo hiểm xã hội 

tự nguyện 268 317 373 

6 Thu nhập bình quân       

   - Doanh nghiệp Nhà nước 3,300,000 3,600,000 3,800,000 

  Trong đó: Tiền lương 3,100,000 3,300,000 3,500,000 

   - Doanh nghiệp cổ phần 2,800,000 3,000,000 3,300,000 

  Trong đó: Tiền lương 2,200,000 2,600,000 3,000,000 

   - Doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài 3,300,000 3,600,000 3,800,000 

  Trong đó: Tiền lương 3,100,000 3,300,000 3,500,000 

(Nguồn: phòng lao động – thương binh xã hội thị xã Quảng Yên) 
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Qua bảng 3.1, cho thấy tình hình doanh nghiệp trên thị xã Quảng Yên trong 

giai đoạn (2016 – 2018) là tăng; đặc biệt là số người tham gia bảo hiểm tăng từ 

2.206 năm 2016 đến năm 2018 tăng lên 3.469, chiếm 63,59%; số doanh nghiệp 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 tăng 63,59% so với năm 2016; số người 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018 tăng 71,84% so với năm 2016. 

- Đặc điểm về lao động trong doanh nghiệp: 

Số lượng lao động: đã không ngừng tăng lên qua các năm, theo báo cáo của 

phòng lao động và thương binh xã hội thị xã, thực hiện chủ trương của Đảng; 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích đầu tư cho sản xuất kinh 

doanh, trong những năm qua, thị xã Quảng Yên có nhiều doanh nghiệp phát triển, 

trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đang từng bước 

phát triển, tuy quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, nhưng đã góp phần tạo thêm việc 

làm mới cho người lao động. Theo báo cáo, năm 2016  thị xã Quảng Yên chỉ có 

5.871 lao động, thì đến năm 2018 số lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã đã tăng lên 6.976 người. 

- Chất lượng lao động được nâng lên, số lao động trẻ, được đào tạo nghề 

có trình độ chuyên môn cao được tăng cường, Theo báo của phòng lao động và 

thương binh xã hội thị xã có 5.658/ 6.976 người đã qua đào tạo và có trình độ 

chuyên môn từ trung cấp trở lên, bằng 81,1 %, lao động có trình độ trên đại 

học chiếm trên 10%; Các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động phổ thông, 

không qua đào tạo đó là các doanh  nghiệp  sản xuất vật liệu xây dựng, nuôi 

trồng, chế biến thủy sản, một số doanh nghiệp dịch vụ, thủ công.v.v. 

3.2. Thực trạng phúc lợi cho ngƣời lao động trong các doanh nghiệp trên 

địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

3.2.1. Phúc lợi bắt buộc 

3.2.1.1. Bảo hiểm xã hội 

Năm 2016, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 2.206 người, trong đó: 

Doanh nghiệp Nhà nước 876 người, doanh nghiệp cổ phần 1.260 người, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 70 người. 

Năm 2017, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 3.184 người, trong đó: 

doanh nghiệp Nhà nước là 489 người, doanh nghiệp cổ phần là 2.520 người, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 166 người. 
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Năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 3.469 người, trong đó: 

doanh nghiệp nhà nước là 498 người, doanh nghiệp cổ phần là 2.805 người, 

doanh n ghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 166 người. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 

người lao động; một số công ty, tập đoàn có tiềm lực kinh tế mạnh đã thực 

hiện chính sách hưu trí bổ sung tự nguyện như là những chính sách phúc lợi 

của doanh nghiệp đối với người lao động. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tham gia bảo hiểm nhân thọ cho 

người lao động; một số công ty, tập đoàn có tiềm lực kinh tế mạnh đã thực 

hiện chính sách hưu trí bổ sung tự nguyện như là những chính sách phúc lợi 

của doanh nghiệp đối với người lao động. 

Bảng 3.2: Tình  hình đóng bảo hiểm xã hội 

        Đơn vị tính: triệu đồng 

Loại hình doanh nghiệp 
Năm 

2016 2017 2018 

DN có vốn DTNN 6,207 4,076 5,180 

DN cổ phần 48,043 70,866 80,751 

(Nguồn: BHXH thị xã Quảng Yên) 

Qua bảng trên cho thấy, tình hình đóng bảo hiểm xã hội của doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2016 là 6,207 triệu đồng; doanh nghiệp 

cổ phần là 48,043 triệu đồng. Năm 2017 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài là 4,076 triệu đồng, giảm so với năm 2016, nguyên nhân là trong năm 

2017 có tình trạng biến động về lao động trong khối doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài; tuy nhiên, doanh nghiệp cổ phần là 70,866 triệu đồng, tăng so 

với năm 2016, nguyên nhân là trong năm 2017 nhiều doanh nghiệp hoạt động 

tại thị xã Quảng Yên và một số doanh nghiệp hoạt động từ năm 2016 đến năm 

2017 bắt đầu nhận được đơn hàng nên tuyển dụng thêm lao động. Năm 2018, 

khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 5, 180 triệu đồng, so với năm 

2017 là tăng; đối với doanh nghiệp cổ phần là 80,751triệu đồng. 

(i) Chế độ hưu trí 

Việc thực hiện chế độ hưu trí đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thị 

xã Quảng Yên đã được thực hiện theo quy định của luật BHXH và thực hiện 
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chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm 

xã hội qua hệ thống bưu điện. Trong thời gian qua, việc chi trả lương hưu và 

trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thị xã đã đạt 

những kết quả tương đối tốt, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt cho người 

lao động  hưởng chế độ chính sách.  

Bên cạnh đó, việc trả lương cho những đối tượng khác như mất sức lao 

động, suy giảm khả năng lao động cũng được các doanh nghiệp thực hiện tương 

đối tốt, ví dụ theo Điều 55 của luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng 

lương hưu khi suy giảm khả năng lao động, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng 

bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người 

đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định, từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 

51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ 

điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm 

tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì 

mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở 

lên ngoài việc phải chi trả theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chi trả tăng thêm cho người lao động. 

Bảng 3.3: Số ngƣời hƣởng chế độ hƣu trí và trợ cấp mất sức lao động 

trong giai đoạn năm 2016 – 2018 

Chế độ hƣu trí và trợ cấp 

ngƣời mất sức lao động 

Số ngƣời (ngƣời) Số tiền (tỷ đồng) 

Năm 2016 4.108 332,117 

Năm 2017 4.206 185, 340 

Năm 2018 4.296 204,420 

(Nguôn: Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN của 

BHXH thị xã Quảng Yên) 

Từ bảng trên, ta thấy các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã 

bỏ ra số tiền khá lơn để chi trả cho chế độ hưu trí và trợ cấp mất sức lao động, cụ 

thể: năm 2016, số người được hưởng chế độ hưu trí và mất sức lao động là 4.108 

người với số tiền là trên 332 tỷ đồng; năm 2017 là 4.2016 người với số tiền là 

trên 185 tỷ đồng; năm 2018 là 4.296  người với số tiền là  trên 204 tỷ đồng.  
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Mặt khác, theo số liệu điều tra của tác giả, độ tuổi của người lao động 

nằm chủ yếu trong khoảng từ 28 đến dưới 55 tuổi, độ tuổi từ 55 đến 60 tuổi 

chỉ có 1 người. 
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Biểu 3.1: Độ tuổi của ngƣời lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên 

(Nguồn: điều tra của tác giả) 

Như vậy, có thể khẳng định chế độ hưu trí và trợ cấp người mất sức lao 

động trong các năm sau tăng hơn so với năm trước là chủ yếu do mất sức lao 

động, vì ở Quảng Yên một số lớn các doanh nghiệp là doanh nghiệp khai thác 

vì vậy phải làm những công việc nặng nhọc, nên một số lao động sau một thời 

gian làm việc sẽ không còn đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc sẽ được doanh 

nghiệp cho nghỉ theo chế độ mất sức lao động, còn một số lao động thì đến 

tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định của Nhà nước. 

(ii)  Chế độ tử tuất 

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Người đang hưởng 

lương hưu khi chết sẽ được hưởng chế độ tử tuất. Theo đó, chế độ tử tuất gồm 

mai táng phí và chế độ tuất (tuất hàng tháng hoặc tuất một lần), Hiện nay, các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã thực hiện chế độ tương đối tốt. 

ngoài chế độ theo quy định của Nhà nước, thì căn cứ vào tình hình cụ thể của 

từng doanh nghiệp khác nhau mà các doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho người nhà 

https://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/luat-bao-hiem-xa-hoi-nam-2014-2
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của lao động đã chết, theo kết quả điều tra của tác giả cho thấy: 100% các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đều tiến hành hỗ trợ cho người lao 

động khi chết. Đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khi xẩy ra 

tai nạn dẫn đến chết thì được hưởng ngoài số tiền đã được quy định trong quy 

chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp, các doanh nghiệp vẫn tiến hành hỗ trợ 

thêm. Theo kết quả điều tra của tác giả thì các doanh nghiệp hỗ trợ thêm từ 5 

triệu đến 50 triệu đồng, tùy từng trường hợp cụ thể và tùy từng doanh nghiệp. 

Theo chị Nguyễn Thị A, chủ tịch công đoàn công ty A, cho biết chế độ 

tử tuất đối với doanh nghiệp được thực hiện tương đối tốt, khi người lao động 

không may qua đời ngoài chế độ theo quy định của nhà nước, thì công ty còn 

hỗ trợ thêm kinh phí và kết hợp cùng với người nhà của người đã chết để tổ 

chức an táng cho người đã mất. 

 (iii) Chế độ thai sản 

Căn cứ theo luật BHXH số 58/2014/ QH13 và nghị định 115/2015/NĐ 

– CP, quyết định 166/QĐ – BHXH và căn cứ vào thông tư 59/2015/TT – 

BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ lao động thương binh và xã 

hội có hiệu lực ngày 15/2/2016 quy định, người lao động được hưởng chế độ 

thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

Lao động nữ mang thai 

Lao động nữ sinh con, đóng bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong 

thời gian 12 tháng. 

Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhận mang thai hộ, đóng bảo 

hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng. 

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, đóng bảo hiểm 

xã hội từ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng. 

Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản. 

Lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con. 

Trên cơ sở luật BHXH, bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo 

và hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã thực hiện tốt chế độ thai 

sản cho người lao động. Cụ thể, theo báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, 

BHTN, BHTNLĐ - BNN của BHXH Huyện Quảng Yên số người được 
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hưởng chế độ thai sản trong các doanh nghiệp trong các năm như sau: năm 

2016 có 565 người, với số tiền được hưởng tương ứng là 10,798 tỷ đồng, năm 

2017 có 203 người, với số tiền được hưởng tương ứng là 15,215 tỷ đồng, năm 

2018 có 328 người, với số tiền được hưởng tương ứng là 23,949 tỷ đồng.  

Sở dĩ bảo hiểm phải chi trả số tiền tương đối lớn cho chế độ thai sản, vì 

người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh chủ yếu là lao động  nữ có độ tuổi từ 24 đến 40 tuổi; trong đó số lao 

động có độ tuổi từ 24 đến dưới 40 là rất cao, chiếm 46% tổng số lao động (báo 

cáo tổng hợp của phòng lao động và thương binh xã hội thị xã Quảng Yên). 

Mặt khác, theo kết quả điều tra quả tác giả cho thấy,  

Bảng 3.4: Chế độ dƣỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 

Đơn vị tính: Người 

Anh (chị) đánh giá thế 

nào về chế độ thai sản mà 

công ty đang áp dụng 

Không 

hài lòng 

Không 

có ý 

kiến rõ 

ràng 

Tương 

đối hài 

lòng 

Hoàn 

toàn hài 

lòng 

Rất 

hài 

lòng 

Tổng 

1. Chế độ dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe sau 

ốm đau 

37 39 150 35 2 300 

2. Chế độ trợ cấp 1 lần 

sau khi sinh con 

30 39 187 37 7 300 

3. Thời gian hưởng chế 

độ khi khám thai 

36 40 180 37 7 300 

4. Thời gian hưởng chế 

độ khi sinh con 

30 10 226 30 14 300 

5. Các chế độ khác 10 13 263 12 2 300 

(Nguồn: kết quả điều tra của tác giả) 

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau có tới 150 người, chiếm 

50% người được hỏi tương đối hài lòng; 35 người, chiếm 11,66% hoàn toàn hài 

lòng; số không hài lòng chỉ chiếm 12,3% và không có ý kiến khác chiếm 13%. 

Về chế độ trợ cấp một lần sau khi sinh con có tới 187 người tương đối 

hài lòng, chiếm 62,33%; 37 người hoàn toàn hài lòng chiếm 12,3% và 7  
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người rất hài lòng, chiếm 0,23%; chỉ có 10% không hài lòng và 13% không 

có ý kiến rõ ràng.  

Về Thời gian hưởng chế độ khi khám thai, Thời gian hưởng chế độ khi 

sinh con, Các chế độ khác đều có tỷ lệ hài lòng trở lên rất cao, trên 60%; và chỉ 

lệ không hài lòng dưới 15%. 

(iv).  Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

Nhằm phòng ngừa tai nạn lao động xẩy ra tại nơi làm việc, hàng năm thị 

xã Quảng Yên đều có công văn gửi tới các doanh nghiệp trên địa bàn để nhắc 

nhở và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã lồng ghép 

giữa việc đào tạo kiến thức chuyên môn với phổ biến các quy định về an toàn 

lao động trong sản xuất; nâng cao trình độ, tay nghề với việc nâng cao kỹ 

năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và đảm bảo vệ sinh lao 

động cho người lao động 

Trên cơ sở đó, hàng năm UBND thị xã đã thành lập Đoàn kiểm tra việc 

thực hiện Bộ luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động 

trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Đoàn kiểm tra (gồm các thành 

viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thị xã) đã 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.  

Qua kiểm tra Đoàn đã chỉ ra những việc doanh nghiệp chưa thực hiện 

được theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động như: khám sức khỏe 

định kỳ cho người lao động, một số máy móc mua trôi nổi, tự lắp ráp không 

có hồ sơ, chưa thực hiện phân loại lao động.... Đoàn đã lập biên bản kiến nghị 

yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện khắc phục những vi phạm theo qui định 

của Luật an toàn vệ sinh lao động. Năm 2017, có 18 doanh nghiệp đã tổ chức 

32 lượt tự kiểm tra các máy móc, thiết bị sản xuất có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động; 11 doanh nghiệp đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn vệ sinh lao động.  

- Năm 2018, có 12 doanh nghiệp đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn vệ sinh lao động, UBND thị xã Quảng Yên đã phối hợp 
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với Liên đoàn Lao động tổ chức huấn luyện an toàn lao động  cho 87 người là 

lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, Theo báo cáo có 19 doanh nghiệp 

đã tổ chức 34 lượt tự kiểm tra các máy móc, thiết bị sản xuất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Theo báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN 

của BHXH Huyện Quảng Yên số người được hưởng trợ cấp tai nạn lao động 

và bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp qua các năm như sau: Năm 2016 có 

10 người, với số tiền trợ cấp là 141.600.000 đồng; năm 2017 có 13 người, với 

số tiền trợ cấp là 164,900,000 đồng; Năm 2018 có 13 người, với số tiền trợ 

cấp là 209,820,000 đồng. 

Bảng 3.5: Tình hình chi trả tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong 

doanh nghiệp 

Doanh nghiệp 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

DN có vốn đầu tư nước 

ngoài 

2 105 1 20 1 20 

Doanh nghiệp cổ phần 5,905 188,225 6,649 121,770 6,409 316,081 

Nguồn: BHXH thị xã Quảng Yên 

Như vậy, từ bảng trên ta thấy tỉ lệ chi trả tai nạn lao động và bệnh nghề 

nghiệp trong doanh nghiệp cổ phần cao hơn rất nhiều so với doanh doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nguyên nhân chủ yếu là doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài họ có những yêu cầu khắt khe hơn ngay từ khi tuyển 

dụng đầu vào và trong quá trình làm việc. 

(v).  Chế độ ốm đau 

Theo quy định, Người lao động bị ốm đau, tai nạn hoặc điều trị thương 

tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do tai nạn lao động 

phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  có thẩm 

quyền của bộ y tế. 
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Người lao động phải nghỉ làm để chăm sóc con dưới 07 tuổi, bị ốm đau 

và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền. 

Qua tìm hiểu về quy chế chi tiêu nội bộ của các doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã, các doanh nghiệp quy định người lao động ốm đau sẽ được hưởng 

chế độ như sau:  

Cán bộ, nhân viên ốm đau phải nằm viện, tai nạn,…: 1.000.000 

đồng/người/lần. 

Thân nhân của cán bộ, nhân viên (tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng) bị ốm 

đau nằm viện: 500.000 đồng/người. 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Yên, trong những năm 

vừa qua, bảo hiểm xã hội thị xã đã chi trả số tiền cho chế độ ốm đau cho đối 

tượng là người lao động của doanh nghiệp có đóng BHYT như sau:  
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Bảng 3.6: Tình hình khám chữa bệnh ngƣời lao động của doanh nghiệp có đóng BHYT giai đoạn 2016 – 2018 

 

Năm Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số lượt Số ngày 

ĐT 

Số tiền 

BH thanh 

toán (triệu 

đồng) 

Số lượt Số ngày 

ĐT 

Số tiền BH 

thanh toán 

(triệu đồng) 

Số lượt Số ngày 

ĐT 

Số tiền BH 

thanh toán 

(triệu đồng) 

Nội trú 15.550 111.658 39.034 19.456 125.642 42.247 21.950 141.658 51.075 

Bán trú 9.588 6.923 24.185 112.527 6.473 31.214 145.588 8.975 37.186 

Tổng 25.138 118.581 63.219 131.983 156.856 73.461 167.543 150.638 88.261 

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Yên) 
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3.2.1.2. Bảo hiểm thất nghiệp 

Bảng 3.7: Tình hình trợ cấp thất nghiệp cho ngƣời lao động trong các 

doanh nghiệp  trong giai đoạn (2016 -2018) trên địa bàn thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 

Doanh nghiệp 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu đồng) 

DN có vốn đầu tư 

nước ngoài 

4 107 3 57 5 50 

Doanh nghiệp cổ 

phần 

6.105 198,213 6.238 236,235 7.115 416,148 

 

Qua bảng trên cho thấy, tình hình trợ cấp thất nghiệp cho người lao 

động của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

có sự gia tăng quan các năm. Cụ thể: (i) đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài thì tỉ lệ không có sự thay đổi đột biến, năm 2016 là 4 người với 

số tiền là 107 triệu đồng, năm 2017 là 3 người với số tiền là 57 triệu đồng và 

năm 2018 là 5 người với số tiền là 50 triệu đồng. (ii) Doanh nghiệp cổ phần 

năm 2016 số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 6.105 người  với số 

tiền là 198, 213 triệu. Năm 2017 số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

là 6.238 người, với số tiền là 236,235 triệu; năm 2018 số người được hưởng 

bảo hiểm thất nghiệp là 7.115 người, số tiền là 416,148 triệu. 

3.2.1.3. Bảo hiểm y tế 

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế (BHYT) cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Quảng 

Yên đã tổ chức tập huấn công tác BHYT đối với các doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã. 

Tại hội nghị, BHXH thị xã Quảng Yên đã tập huấn, hướng dẫn các 

doanh nghiệp những nội dung cơ bản liên quan tới việc thực hiện BHYT, 

trong đó nhấn mạnh tới các nội dung quy định về mức đóng, phương thức 

đóng, hồ sơ biểu mẫu, cách thức thực hiện, công tác cấp và gia hạn thẻ 

BHYT, việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.  
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Hiện nay, theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ - CP quy định 

chi tiết mức đóng BHYT 2019 bằng 4,5% tiền lương tháng của đối tượng: 

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; 

- Các đối tượng nêu trên nếu có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 

tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền 

lương cao nhất. 

Lưu ý: 

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 

ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được 

hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế; 

- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình 

chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm pháp luật hay không thì 

mức đóng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng. Khi có kết luận là 

không vi phạm, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền 

lương được truy lĩnh. 

Bảng 3.8. Tình hình đóng BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn thị 

xã Quảng Yên 

Doanh nghiệp 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

DN có vốn đầu tư 

nước ngoài 

2 105 1 66 1 20 

Doanh nghiệp cổ 

phần 

5,905 188,225 6,649 282,842 6,409 316,081 

Nguồn: BHXH thị xã Quảng Yên 

 Qua bảng 3.7 cho thấy, tình hình đóng bảo hiểm y tế trong các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất ít mà chủ yếu là các doanh nghiệp cổ 

phần chiếm phần lớn, nguyên nhân là do các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te-168062-d1.html#noidung
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nước ngoài chưa thật sự tiếp thu luật bảo hiểm xã hội của Việt Nam, mặt khác 

là do chế tài xử phạt chưa nghiêm nên các doanh nghiệp có tình không đóng 

hoặc chậm đóng. 

25%

75%

tình hình đóng và hưởng BHYT

Rất hài  lòng

 Hài lòng

 

Biểu: 3.2: Tình hình đóng và hƣởng BHYT của các doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã Quảng Yên 

 (Nguồn: kết quả điều tra của tác giả) 

Mặt khác, theo điều tra của tác giả về tình hình đóng bảo hiểm y tế và hưởng 

bảo hiểm y tế của người lao động cho thấy, 76 người rất hài lòng chiếm 25%, còn lại 

224 người cảm thấy hài lòng, chiếm 75%. Không có ai có ý kiến khác.  

Như vậy, có thể thấy rằng việc các doanh nghiệp cổ phần thực hiện tốt 

công tác đóng bảo hiểm y tế cho người lao động và tuân thủ quy định của 

pháp luật, số người lao động chưa được tham gia đóng bảo hiểm y tế chủ yếu 

là một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trụ sở chính ở tỉnh 

ngoài, đặt chi nhánh tại thị xã Quảng Yên và một số doanh nghiệp kinh doanh 

nhỏ lẻ với số lao động ít làm việc theo mùa vụ. 

3.2.2. Phúc lợi tự nguyện  

3.2.2.1. Các phúc lợi bảo hiểm 

(i) Bảo hiểm sức khỏe: Để người lao động giảm bớt căng thẳng khi hiệu 

ứng stress ngày càng tăng trong môi trường làm việc, hoặc chăm sóc ốm đau 

bệnh tật. Hiện nay các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch bảo hiểm sức khỏe 

cho người lao động như tổ chức các chương trình thể dục thể thao, tổ chức 

cho người lao động đi tham quan du lịch… 
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Theo nội quy lao động mà các công ty đã đăng ký với phòng lao động 

và thương binh xã hội thị xã Quảng Yên, hầu hết các doanh nghiệp hàng năm 

đều tổ chức cho cán bộ, công nhân viên của công ty tham gia các hoạt động 

thể dục thể thao, đi du lịch…. 

Bảng 3.9: Các hoạt động văn hóa thể thao trong doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã Quảng Yên giai đoạn 2013 - 20118 

TT Nội Dung Đơn vị tính Giai đoạn 

2013 - 2018 

1 
Tổ chức các hoạt động VHTT Cuộc 317 

- Số lượng người tham gia Lượt người 44350 

2 

Thiết chế hoạt động VHTT   

- Sân luyện tập và thi đấu (sân bóng đá, 

bóng chuyền, cầu lông…) 

Sân 55 

Số sân luyện tập và thi đấu có Cuṃ 

VHTT tham gia sinh hoaṭ 

Sân 32 

- Nhà sinh hoạt VHTT (Nhà thi đấu TT, 

khu vui chơi giải trí, Nhà văn hóa công 

nhân) 

Nhà 25 

Số nhà sinh hoạt VHTT có Cuṃ VHTT 

tham gia sinh hoaṭ 

Nhà 25 

(Nguồn: phòng lao động – thương binh xã hội) 

Mặt khác, theo điều tra của NCS, về việc tổ chức cho người lao động đi 

du lịch và các hoạt động thể thao cho thấy: Có 350 người, chiếm 83,3% cho 

rằng mỗi năm được công ty cho đi du lịch một lần, 70 người, chiếm 16,66% 

cho rằng thỉnh thoảng công ty mới cho đi du lịch (khoảng 2 – 3 năm). 

Về việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao: có 365 người cho rằng 

công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, chiếm 98,3%; 

18 người cho rằng thỉnh thoảng công ty mới tổ chức, chiếm 5%; 25 người cho 

rằng công ty không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho người lao 

động, chiếm 6,7%. 

Mặt khác, để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hàng năm các công 

ty tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động và xếp loại sức khoẻ, khi 

phát hiện người lao động có bệnh hoặc bệnh nghề nghiệp thì người mắc bệnh 
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nghề nghiệp được điều trị theo chuyên khoa. Người sử dụng lao động có thể 

xem xét bố trí công việc hợp lý cho những người mắc bệnh nghề nghiệp. 

Theo báo cáo của phòng lao động và thương binh xã hội thị xã Quảng 

Yên, trong năm 2016 có 5.924 người được doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe 

định kỳ, năm 2017 có 6.213 người và năm 2018 có 6.591 người được doanh 

nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. 

Theo kết quả khảo sát của NCS, về tình hình khám sức khỏe cho người 

lao động trong doanh nghiệp cho thấy. Có 226 người cho biết mỗi năm công ty 

đã tổ chức cho người lao động khám sức khỏe một lần, chiếm 75,3%; 39 người 

cho biết một năm công ty tổ chức khám sức khỏe cho người lao động 2 lần, 

trung bình 06 tháng một lần, chiếm 13%; có 35 người cho rằng công ty không tổ 

chức khám sức khỏe cho người lao động theo quy định, chiếm 11,66%. 

Bảng 3.10: Tình hình khám sức khỏe của ngƣời lao động trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

1. Anh (chị) cho biết tình hình khám sức khỏe tại công ty? Số người Tỉ lệ % 

- Định kỳ 6 tháng khám sức khỏe/ lần 39 13 

- Định kỳ 12 tháng khám sức khỏe/ lần 226 75,3 

- Không thực hiện việc khám sức khỏe cho người lao động 35 11,66 

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả) 

Qua bảng trên cho thấy, số người được đi khám định kỳ 06 tháng 1 lần 

chỉ chiếm 13%, số định kỳ 12 tháng khám sức khỏe/lần là 75,3% và số người 

không được các công ty tổ chức khám sức khỏe chiếm 11,66%. 

(ii) Bảo hiểm nhân thọ  

Hiện nay, các doanh nghiệp ở thị xã Quảng Yên thực hiện chế độ bảo 

hiểm nhân thọ cho người lao động. Hiện nay, đa phần các công ty đều hỗ trợ 

cho gia đình người lao động khi người lao động qua đời. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên, thì khi người lao động qua đời 

thì doanh nghiệp hỗ trợ cho gia đình người lao động số tiền từ 15 đến 20 triệu 

đồng. Một số doanh nghiệp than, thì hỗ trợ cho người nhà người lao động số tiền 

từ 100 triệu đồng đến 250 triệu đồng tùy vào từng trường hợp cụ thể. 
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3.2.2.2. Các phúc lợi bảo đảm 

Để đảm bảo thu nhập cho người lao động trong trường hợp người lao 

động bị mất việc làm và tiền trả cho người lao động khi người lao động làm 

việc cho công ty đến mức tuổi nghỉ hưu được các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên thực hiện tương đối tốt. Đặc biệt trên địa bàn thị xã hiện có 

một số doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thực hiện rất  tốt vấn đề đảm bảo 

thu nhập cho người lao động không may bị mất việc làm từ phía người lao 

động như hình thành quỹ hỗ trợ người lao động, mua bảo hiểm bổ sung cho 

người lao động. 

Bảng 3.11: Thực trạng bảo đảm thu nhập và hƣu trí trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

TT Nội dung 

Rất 

không 

hài lòng 

Tƣơng đối 

hài lòng 

Hoàn toàn 

hài lòng 

Không có 

ý kiến rõ 

ràng 

Tổ

ng 

số 

Tỉ 

lệ 

% 

Tổn

g số 

Tỉ 

lệ 

% 

Tổn

g số 

Tỉ lệ 

% 

Tổn

g số 

Tỉ 

lệ 

% 

1 Doanh nghiệp mua 

bảo hiểm bổ sung? 

37 12,3 150 50 37 12,3 76 25,5 

2 Chế độ bảo đảm thu 

nhập của công ty? 

37 12.3 187 62.3 37 12.3 39 13 

3 Chế độ bảo đảm 

hưu trí của công ty? 

37 12.3 187 62.3 37 12.3 39 13 

4 Các loại hình bảo 

hiểm khác 

37 12.3 226 75.3 37 12.3 0 0 

5 Các điều kiện xét 

tăng lương là hợp lý 

37 12.3 263 87.7 0 0 0 0 

6 Anh (chị) hài lòng 

với thu nhập hàng 

tháng của mình 

37 12.3 144 38 74 24.7 75 25 

Nguồn: (kết quả điều tra và tính toán của tác giả) 
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Từ bảng 3.10 cho thấy, tỉ lệ người lao động không hài lòng về tiền 

lương, không nắm được quy chế trả lương chiếm 12,3%; tỉ lệ người không có 

ý kiến khác như về tiền lương chiếm 25,3%; còn lại khoảng 60% người lao 

động được hỏi đều tương đối và rất hài lòng về các khoản lương, quy chế trả 

lương và trả lương một cách rất công bằng. 

3.2.2.3. Tiền trả cho những thời gian không làm việc 

Theo báo cáo của phòng lao động và thương binh xã hội, thị xã Quảng 

Yên hiện nay 100% các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đều đã xây dựng nội 

quy lao động trong doanh nghiệp trong đó quy định về thời gian làm việc và 

nghỉ ngơi theo đúng luật lao động.  

Thời giờ làm việc: Thời giờ làm việc đối với CBCNV và người lao 

động (kể cả đi ca, kíp) phải đủ 08 giờ/ngày; 40 giờ/tuần. 

Do điều kiện sản xuất, Giám đốc Quyết định thời giờ làm việc 48 

giờ/tuần đối với một số đơn vị, bộ phận làm việc trong Công ty, đảm bảo thời 

giờ làm việc theo quy định của pháp luật lao động. 

- Các doanh nghiệp đều quy định khối văn phòng Công ty và các bộ 

phận làm theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6). 

- Buổi sáng làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. 

- Buổi chiều làm việc từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút. 

Người lao động làm việc theo ca thì ngày, giờ làm việc theo lịch phân 

công ca, kíp của Công ty như sau: 

- Ca ngày từ 7 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút. 

- Ca chiều từ 15 giờ 00 phút đến 23 giờ 00 phút. 

- Ca đêm từ  23 giờ 00 phút đến 7 giờ 00 phút. 

- Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương như sau: 

 Nghỉ trong giờ làm việc, gồm:  

- Thời gian nghỉ giữa giờ được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca 

liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ đối với các công việc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được rút ngắn là 30 phút đối với ca 

ngày; 45 phút đối với ca đêm.  
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- Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định tại 

điểm a khoản 3.2 điều này, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể 

cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc. 

- Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.  

- Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức 

lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. 

- Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 

tháng tuổi. 

- Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh. 

- Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. 

- Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của Tổng Giám đốc 

hoặc được Tổng Giám đốc đồng ý. 

- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán 

bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn. 

- Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người 

lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. 

- Làm thêm giờ 

(i). Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau: 

- Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp 

dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số 

giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; 

- Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và 

ngày nghỉ hằng tuần. 

(ii). Việc tổ chức làm thêm giờ theo yêu cầu sản xuất, không quá 200 

giờ/năm, trường hợp đặc biệt không quá 300 giờ/năm áp dụng cho các trường 

hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. 

Thời gian nghỉ bù được quy định như sau  

(i) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, Giám đốc 

bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ; 
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(ii) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì Công ty trả 

lương làm thêm giờ theo quy định của Quy chế phân phối tiền lương trong 

Công ty. 

- Thời giờ nghỉ ngơi  

(i). Nghỉ trong giờ làm việc 

- Thời gian nghỉ giữa giờ được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca 

liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ đối với các công việc 

đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được rút ngắn là 30 phút đối ca ngày; 

45 phút đối với ca đêm.  

- Người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm 

thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc. 

(ii). Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính 

số ngày nghỉ hằng năm: Thời gian học nghề, tập nghề, để làm việc cho Công 

ty theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề; Thời gian thử việc theo 

hợp đồng lao động sau đó làm việc cho Công ty; Người lao động được nghỉ 

việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau: Kết hôn: 

nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 02 ngày; 

Người lao động là Nam giới được nghỉ 02 ngày để chăm sóc vợ sinh con 

(Luật BHXH 2014 chưa có hiệu lực, bao giờ có hiệu lực Công ty sẽ sửa đổi 

Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết 

hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày. 

Thời gian nghỉ việc không hưởng lương được Công ty  đồng ý nhưng 

cộng dồn không quá 01 tháng. 

Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn 

không quá 6 tháng. 

Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng. 

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm xã hội. 

Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về 

công đoàn. 
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Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động. 

Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc. 

Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội. 

Người lao động nghỉ việc riêng không hưởng lương thì phải xin phép và 

được sự đồng ý của người sử dụng lao động, thời gian nghỉ do hai bên thỏa thuận. 

Bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đã đưa vào nội quy của doanh 

nghiệp về việc quy định ngày nghỉ hằng tuần, ngày Tết Âm lịch và quy định 

về thủ tục xin nghỉ đối với người lao động 

(i) Ngày nghỉ hằng tuần 

a. Đối với lao động chuyên môn, nghiệp vụ và một số vị trí khác không 

phải làm theo ca, ngày nghỉ hàng tuần là ngày thứ Bẩy và Chủ nhật. 

b. Đối với người làm việc theo ca, ngày nghỉ hàng tuần quy định theo 

Lịch trực ca (đảm bảo nghỉ ít nhất 01 ngày/tuần). 

c. Đối với HĐLĐ mùa vụ từ 03- dưới 12 tháng; HĐLĐ xác định thời 

hạn từ 12 tháng - 36  tháng phải được nghỉ ít nhất 01 ngày/tuần. Người trực 

tiếp sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ đó trong tuần tuỳ theo yêu cầu 

sản xuất. Trong trường hợp đặc biệt do tính chất công việc không thể nghỉ 

hàng tuần thì bảo đảm cho người lao động được nghỉ bình quân 01 tháng ít 

nhất 04 ngày. 

(ii). Nghỉ Lễ, tết 

Nghỉ Tết Âm lịch: 05 ngày, Công ty bố trí nghỉ 01 ngày cuối năm và 04 

ngày đầu năm âm lịch; 

Công ty thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho CBCNV trước khi 

thực hiện là 30 ngày, cụ thể: 

a. Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01/01 dương lịch). 

b. Tết Âm lịch 05 ngày. 

c.  Ngày chiến thắng 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch). 

d. Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch). 
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Đ.  Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02/9 dương lịch). 

e. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10/3 âm lịch). 

Nếu những ngày nghỉ trên mà trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người 

lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. 

(iii). Quy định thủ tục xin nghỉ 

a. Người lao động nghỉ làm việc phải xin phép ít nhất trước 01 (một) 

ngày bằng văn bản và phải được người có thẩm quyền đồng ý mới được nghỉ. 

b. Nếu nghỉ 01 (một) ngày thì Trưởng đơn vị được quyền giải quyết nhưng 

phải ghi ý kiến của mình vào đơn của người lao động và gửi về phòng Tổ chức 

nhân sự Công ty chậm nhất vào ngày hôm sau (kể cả trường hợp nghỉ bù nếu 

người lao động có công nghỉ bù) và phải được thể hiện đúng trên bảng chấm công. 

c. Nếu nghỉ từ 02 (hai) ngày trở lên phải có Giấy xin phép, được 

Trưởng đơn vị nhất trí đề nghị Tổng Giám đốc Công ty quyết định và gửi về 

phòng Tổ chức nhân sự theo dõi thực hiện theo quy định. 

d. Các trường hợp đặc biệt (tai nạn, bệnh nặng, tang gia…) không thể xin 

phép trước được thì người lao động phải báo cáo bằng phương tiện nhanh nhất 

hoặc cử người thân, báo cho đơn vị quản lý và Công ty biết lý do, thời gian nghỉ 

và phải hoàn tất các thủ tục nghỉ với Công ty trong thời gian sớm nhất. 

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thanh tra, 

kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016, 2017, 

2018, UBND thị xã Quảng Yên đã ban hành các Quyết định “Về việc thành 

lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Luật An 

toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thị xã năm năm 2016, 2017, 2018”.  

Năm 2016 kiểm tra 5 doanh nghiệp; năm 2017 kiểm tra 21 doanh 

nghiệp và năm 2018 kiểm tra 18 doanh nghiệp cho thấy: 



 

 

93 

Bảng 3.12:  Việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên trong giai đoạn 2016 - 2018 

a. Việc chấp hành các quy định về điều kiện làm việc  

ST

T 
Nội dung  

Tỷ lệ 

vi 

phạm 

Nguyên 

nhân vi 

phạm 

Ghi 

chú 

I Thời giờ làm việc 

1 

Thực hiện quy định về thời giờ làm việc 

bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày 

hoặc 48 giờ trong 1 tuần. 

0 

  

2 
Huy động người lao động làm thêm trong 

ngày, trong tháng và trong năm 
0 

  

II Tiền lƣơng 

1 
Trả mức lương tối thiểu cho người lao 

động  
0 

  

2 
Trả mức lương tính theo tháng cho người 

lao động đã qua học nghề  
0 

  

3 

Trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm  

giờ cho người lao động làm việc vào ngày 

thường, ngày nghỉ, ngày lễ giờ theo quy định. 

0 

  

4 
Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương người lao 

động thay cho hình thức kỷ luật lao động 
0 
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b. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 

STT Nội dung 

Tỷ lệ 

vi 

phạm 

Nguyên nhân 

vi phạm 

Ghi 

chú 

I Quy định chung    

1 
Thống kê lao động làm các công việc có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
20% 

Chưa hiểu rõ và 

không có người 

tham mưu 

 

2 
Cử người chuyên trách làm công tác 

an toàn lao động, vệ sinh lao động 
0 

  

3 

Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để 

bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi 

xảy ra sự cố, tai nạn lao động 

0 

  

4 

Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 

cho người lao động làm công việc có 

yếu tố nguy hiểm, độc hại 

0 

  

5 
Người lao động sử dụng phương tiện 

bảo vệ cá nhân 
20% 

Ý thức của một 

số lao động 

chưa cao 

 

6 

Xây dựng nội quy, quy trình làm việc 

bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao 

động phù hợp với từng loại máy, thiết 

bị, nơi làm việc 

0 

  

7 
Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, 

vệ sinh lao động 
80% 

thực hiện theo 

kinh nghiệm, 

truyền miệng mà 

không có văn 

bản, sổ sách  

 

8 Khám sức khỏe cho người lao động 80% 

Công việc xây 

dựng mang tính 

chất thời vụ, 

ngắn hạn  

 

(Nguồn: báo cáo phòng lao động và thương binh xã hội, thị xã Quảng Yên) 
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3.2.2.4. Phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt 

Vấn đề phúc lợi do lịch làm việc linh hoạt đã được các công ty trên thế 

giới nghiên cứu và áp dụng tương đối thành công. 

Tại Việt Nam, thị trường lao động đang chuyển tiếp sang giai đoạn chú 

trọng hiệu quả làm việc. Nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả làm việc 

là chiến lược phát triển và gìn giữ nhân tài. Điều này đúng và cần thiết cho cả 

các công ty đa quốc gia lẫn các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang cạnh tranh 

gay gắt để có được đội ngũ nhân viên giỏi chuyên môn và ổn định nhằm gia 

tăng năng lực cạnh tranh. Do vậy, các giải pháp phúc lợi nhân viên đang 

nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược cạnh tranh 

của một doanh nghiệp và là chủ đề thu hút sự quan tâm hàng đầu của các 

Giám đốc Nhân sự và Tổng Giám đốc. Khi đề cập đến phúc lợi nhân viên thì 

không thể không nói đến bảo hiểm phúc lợi nhân viên, một công cụ hiệu quả 

trong chính sách đãi ngộ của một công ty bởi vì bảo hiểm phúc lợi nhân viên 

kết hợp lợi ích của việc tối ưu hóa chi phí và quản lý rủi ro xảy đến cho đội 

ngũ nhân viên. Thực tế cho thấy, ngoài mức lương cơ bản, mối quan tâm hàng 

đầu của người lao động là bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và người thân 

của họ. Do vậy, một chiến lược nhân sự sử dụng tốt nhất các giải pháp phúc 

lợi nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc thu hút, phát triển và 

gìn giữ đội ngũ nhân viên chất lượng cao. 

Hiện nay, trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

thường thực hiện một số phúc lợi như: quy định mặc đồng phục một tuần một 

lần vào thứ 2 hàng tuần, việc mặc đồng phục tùy thuộc vào từng doanh nghiệp 

quy định mầu sắc của đồng phục, có doanh nghiệp quy định nhân viên mặc 

quần đen áo trắng vào thứ 2 hàng tuần, hoặc có doanh nghiệp quy định nhân 

viên mặc quần áo có gắn hình logo của công ty. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện 

thuận lợi và đảm bảo sức khỏe cho người lao động đa phần các doanh nghiệp 

đều sắp xếp nghỉ giữa giờ, giữa ca cho công nhân viên và chi trả cho nhân 

viên làm ca là 20.000đ/ca. 
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Một số doanh nghiệp lớn, tổ chức cho cán bộ công nhân viên ăn tại 

công ty để đảm bảo cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi … 

Để đảm bảo cho các ca làm việc luôn đạt chất lượng, các doanh nghiệp 

Cho CN có quyền đổi ca với nhau. Những CN này có thể thỏa thuận đổi ca 

với các công nhân khác miễn sao quá trình sản xuất không bị đứt gãy. 

Theo báo cáo kết quả điều tra khảo sát 200 công ty tham gia hội thảo 

“Nâng cao phúc lợi cho nhân viên”, do Công ty General VN và CLB Nhân sự 

Việt Nam (VNHE) tổ chức tại TP.HCM năm 2019 cho rằng, có năm dạng phúc 

lợi linh hoạt dành cho nhân viên được đánh giá phù hợp nhất tại các công ty VN 

hiện nay là: mặc thường phục một ngày trong tuần, giờ làm việc linh hoạt, làm 

việc từ xa, sắp xếp giờ nghỉ trưa, làm việc theo kết quả.  

3.2.2.5. Các loại dịch vụ cho người lao động 

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã thực hiện 

một số loại dịch vụ cho người lao động như:  

Một số doanh nghiệp bán hàng cho nhân viên với giá thấp hơn so với 

giá mà doanh nghiệp bán ngoài thị trường. 

Một số doanh nghiệp cho phép nhân viên của doanh nghiệp mua cổ 

phiếu ưu đãi hơn các thành viên khác. 

3.2.2.6. Các dịch vụ xã hội  

Hầu hết các doanh nghiệp đều tạo điều kiện cho người lao động tham gia 

học tập và tập huấn các khóa học mà không phải trả phí hoặc trả phí một phần. 

Theo kết quả khảo sát của NCS, có 50,3%  người lao động rất hài lòng về sự 

quan tâm nâng cao trình độ cho người lao động, 37,3 hài lòng và 12,3 cảm thấy 

không hài lòng. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã tổ chức khám bệnh cho cán bộ 

công nhân viên và cung cấp miễn phí một số loại thuốc;  

Hàng năm các doanh nghiệp luôn phát động các tuần lễ thể thao để 

nhân viên tham gia nhằm nâng cao sức khỏe và giảm bớt áp lực.. 
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3.3. Thực trạng các nhân tố tác đôṇg tới hê ̣thống phúc lợi cho ngƣ ời lao 

động trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

3.3.1. Nhóm các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp  

3.3.1.1.Chính sách pháp luật của Nhà nước 

Chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp hoặc gián 

tiếp đến người lao động đều có thể ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao 

động. Để đảm bảo quyền cho người lao động, thị xã Quảng Yên đã yêu cầu 

các doanh nghiệp phải tham gia ký thỏa ước lao động tập thể với người lao 

động. Theo báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên, 100% doanh nghiệp trên 

địa bàn thị xã đã tham gia ký thỏa ước lao động tập thể với người lao động.  

Theo điều tra của tác giả về tình hình thực hiện các chính sách pháp 

luật cho người lao động trong các doanh nghiệp như sau: 

Bảng 3.13: Tình hình thực hiện các quy định của nhà nƣớc của các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

Nội dung Rất hài 

lòng 

Hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Ý kiến 

khác 

Thực hiện đóng BHXH, BHYT 102 148 50 0 

Thực hiện giờ làm việc linh hoạt 134 156 10 0 

Các chế độ bảo hiểm khác 86 166 48 0 

(Nguồn: kết quả điều tra của tác giả) 

Như vậy, từ bảng trên cho thấy việc thực hiện đóng BHXH, BHYT, 

thực hiện giờ làm việc linh hoạt và các chế độ bảo hiểm khác của các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đều có tỉ lệ rất hài lòng và hài lòng trên 

70%, tỉ lệ không hài lòng của người lao động trong việc thực hiện các quy 

định này là tương đối thấp lần lượt là 16,67%, 3% và 16% 

3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của cả nước và địa phương 

Tình hình kinh tế - xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển lực lượng 

lao động trong doanh nghiệp, nhất là số lượng và chất lượng lực lượng lao 

động trong doanh nghiệp. Trong giai đoạn suy thoái kinh tế hoặc kinh tế bất 

ổn có chiều hướng đi xuống thì doanh nghiệp một mặt cần phải duy trì lực 

lượng lao động có tay nghề và một mặt cần phải cắt giảm chi phí dành cho lao 
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động. Doanh nghiệp có thể phải thu hẹp lại phạm vi hoạt động kinh doanh để 

bảo toàn lực lượng và tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của mình. Theo đó 

doanh nghiệp sẽ hạn chế các hoạt động cho phúc lợi cho người lao động, vì 

vậy điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng rất lớn đến phúc lợi cho người lao 

động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Kinh tế của thị 

xã Quảng Yên tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao là tiền đề quan trọng để thị 

xã có thể tiếp tục tăng nguồn đầu tư cho lực lượng lao động và thực hiện phúc 

lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Quảng Yên cho thấy,06 tháng đầu năm 

2019 là thời điểm các Doanh nghiệp tiếp tục khắc phục những khó khăn, thách 

thức từ giá cả thị trường, từ đầu ra của sản phẩm, song với sự chỉ đạo của Đảng 

ủy, điều hành của lãnh đạo các doanh nghiệp, sự phối hợp lãnh đạo giữa chi bộ 

và chủ doanh nghiệp nên tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định, 

đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động từ đó nâng cao đời sống của 

người lao động thông qua việc thực hiện các chế độ phúc lợi và việc thực hiện 

Quy chế dân chủ. 

UBND thị xã Quảng Yên tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch 

số 104/KH-UBND ngày 15/9/2016 về triển khai thực hiện Chương trình hành 

động số 3766/CTr-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ 

và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, phân công các 

cơ quan, ban, ngành triển khai tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn theo chức năng nhiệm vụ được phân công tham mưu thực hiện các nhóm 

nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã một cách cụ thể, sát 

tình hình thực tế và có kết quả cụ thể. 

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 06/3/2018 về 

phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và Kế hoạch số 38/KH-UBND 

ngày 06/3/2018 về phát triển dịch vụ trên địa bàn thị xã năm 2018, theo đó 

khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn đầu tư những loại hình dịch vụ, 

các lĩnh vực kinh doanh có có lợi thế và tiềm năng phát triển trên địa bàn thị 

xã, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế chính sách của Trung ương và 

của tỉnh cho phát triển dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
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 Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) được thực hiện tích cực. UBND thị xã định kỳ 

tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Hội doanh nghiệp thị xã, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn và đồng hành tháo gỡ 

khó khăn 

3.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về doanh nghiệp 

3.3.2.1. Quan điểm của lãnh đạo 

Xuất phát từ mục tiêu và chiến lược của các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên cho thấy, hầu hết lãnh đạo các doanh nghiệp đều muốn đầu 

tư và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững trên địa bàn thị xã, để làm 

được điều đó thì một trong những mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới đó 

là thực hiện các chính sách phúc lợi cho người lao động để người lao động 

gắn bó và yên tâm công tác tại doanh nghiệp. 

Theo kết quả điều tra của tác giả, cho thấy: 

Bảng 3.14: Đánh giá về  tiền lƣơng, thƣởng, điều kiện làm việc và các chế 

độ cho ngƣời lao động trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

Nội dung Rất hài 

lòng 

Hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Tiền lương hợp lý và công bằng dựa trên kết quả 

thực hiện công việc 

68 148 84 

Quy chế trả lương của công ty 65 156 79 

Mức lương nhận được tương xứng với vị trí việc làm 86 166 48 

Tiền lương phân chia hợp lý giữa các chức danh 83 134 83 

Tiền thưởng 102 165 33 

Các khoản phụ cấp 69 165 66 

Điều kiện làm việc 85 186 29 

(Nguồn: kết quả điều tra của tác giả) 

3.3.2.2. Chính sách thu hút, tuyển dụng nhân lực 

Trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện nay có các khu công nghiệp mới 

được thành lập và số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã tăng lên qua các năm. 
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Theo báo cáo, do tình hình kinh tế phát triển tốt các doanh nghiệp đang 

có nhu cầu lớn về lao động, từ năm 2018-2020, nhu cầu về lao động tăng 

thêm 23.800 người, bằng 18,5% tổng nhu cầu về lao động mà quy hoạch phát 

triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đề ra (128.800 người). 

Để thu hút, tuyển dụng lao động phù hợp với tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp, thời gian qua, các doanh nghiệp đã có nhiều chính sách hỗ trợ 

để thu hút lao động như: chăm lo đời sống người lao động (ổn định lương cơ 

bản cho công nhân lao động), bảo đảm chế độ BHXH và quan tâm xây dựng 

văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời triển khai xây dựng nhà ở phục vụ cán bộ, 

nhân viên, người lao động xa nhà; hỗ trợ phương tiện đi lại, xây dựng thiết 

chế văn hóa, thể thao. Qua đó tạo điều kiện cho người lao động làm việc và 

gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 

Theo chị Nguyễn thị A, phòng lao động và thương binh huyện Quảng 

Yên cho biết, do đặc thù Quảng Yên có nhiều lao động ngoài tỉnh, nên nhiều 

công ty để giữ chân người lao động bằng cách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ với 

kinh phí 900.000 đồng/người/tháng; tăng mức ăn từ 20.000 lên 24.000 

đồng/người/suất; ổn định thu nhập của công nhân bình quân 6 triệu 

đồng/người/tháng; kéo dài thời gian nghỉ giữa giờ cho công nhân thêm 30 

phút, một số doanh nghiệp đào tạo cho người lao động bằng kinh phí của 

doanh nghiệp và cơ hội thăng tiến cho người lao động 

Theo kết quả điều tra của tác giả về cơ hội thăng tiến cho thấy, 76 

người, chiếm 25,3% rất hài lòng và 224 người, chiếm 74,7% hài lòng về cơ 

hội thăng tiến mà công ty mang lại. Về sự quan tâm đến đào tạo nâng cao 

trình độ cho người lao động có 151 người, chiếm 50,3% rất hài lòng; 112 

người, chiếm 37,3% hài lòng và có 37 người, chiếm 12,3% không hài lòng về 

công tác đào tạo nâng cao trình độ của doanh nghiệp cho người lao động. 

3.3.2.3. Tình hình tài chính  

Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo các chế độ phúc 

lợi cho người lao động. Ở Quảng Yên, do phần lớn các doanh nghiệp điều 

hoạt động tương đối tốt qua đó thực hiện tương đối tốt chế độ phúc lợi cho 
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người lao động. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp do kinh doanh 

thua lỗ dẫn đến việc thực hiện chế độ phúc lợi cho người lao động rất khó 

khăn, thậm chí một số doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng nợ bảo hiểm xã 

hội của người lao động dẫn đến khi người lao động bị ốm đau đi bệnh viện thì 

không thực hiện được chế độ bảo hiểm y tế. 

3.3.2.4. Chính sách thù lao lao động 

Việc thực hiện các chính sách về thù lao lao động hiện nay được các 

doanh nghiệp thực hiện căn cứ vào hoạt động của từng doanh nghiệp. 

Theo kết quả điều tra của tác giả cho thấy: 

Bảng 3.15:  Đánh giá về công tác khen thƣởng đối với ngƣời lao động của 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

Nội dung Rất hài 

lòng 

Hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Các khoản thưởng được phân chia một cách công 

bằng dựa trên kết quả thực hiện công việc 

208 70 22 

Công ty luôn khen thưởng cho các nhân có 

thành tích xuất sắc 

248 37 15 

Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng và hợp lý 218 82 0 

Mức thưởng hợp lý 188 112 0 

(Nguồn: kết quả điều tra của tác giả) 

Như vậy, qua bảng trên có thể thấy việc các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên thực hiện các chính sách thù lao lao động hiện nay được 

người lao động rất đồng tình và hài lòng rất cao. 

3.3.2.5. Trình độ và ý thức của người lao động 

Theo báo cáo của phòng lao động và thương binh xã hội của Quảng Yên, 

số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã như sau: số 

lao động tốt nghiệp PTTH chiếm 42,62 %; số lao động tốt nghiệp THCS chiếm 

41,11 % còn lại là chưa tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp tiểu học. Trình độ văn 

hóa thấp khiến lao động trong các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc 

tiếp thu kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc của họ. Do trình độ văn hóa 
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thấp, nên có 25% người hỏi cho rằng không thấy áp lực trong công việc, 62,7% 

cho rằng họ bị áp lực nhiều lần trong công việc và 12,3% cho rằng họ không bao 

giờ bị áp lực trong công việc. Như vậy, nhóm người có trình độ văn hóa thấp 

trong các doanh nghiệp chủ yếu là lao động ở các doanh nghiệp khai thác than, 

doanh nghiệp giầy da, …những doanh nghiệp này không yêu cầu người lao động 

phải có trình độ văn hóa cao, vì đòi hỏi của công việc cũng không cần quá cao. 

Khi phỏng vấn người lao động về trình độ văn hóa của họ thấp hơn, cao hơn, phù 

hợp với đòi hỏi của công việc thì 100% cho rằng trình trình độ văn hóa của họ phù 

hợp với đòi hỏi của công việc. 

Theo số liệu của UBND thị xã Quảng Yên, trong số gần 7000 lao động 

đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, có 56% là lao động 

phổ thông, 44% lao động có CMKT. Lao động có chuyên môn tăng đều qua 

các năm, năm 2016 tăng 8,1% so với năm 2015; năm 2017 tăng 3,1 so với 

năm 2016; năm 2018 tăng 7,34% so với năm 2017. Như vậy, lao động có 

CMKT trong các DN không chỉ tăng về quy mô lao động có CMKT mà tốc độ 

tăng cũng có xu hướng cao hơn. Tốc độ tăng năm sau so với năm trước. Điều 

này cho thấy sự thay đổi về chất của lực lượng lao động trong các DN. Tuy 

nhiên tỷ trọng lao động có CMKT trong tổng số lao động mới chiếm từ 35 – 40 

% nghĩa là vẫn còn hơn 60 % lao động chưa qua đào tạo CMKT. Sự hạn chế về 

tỷ trọng lao động có CMKT đã ảnh hưởng không nhỏ đến NSLĐ, hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của DN và khả năng thu hút đầu tư của các doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã luôn luôn thực hiện công tác tuyên 

truyền, động viên để người lao động hiểu được trách nhiệm của họ đối với doanh 

nghiệp trên cơ sở đó để họ cống hiến qua đó giúp cho doanh nghiệp nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển một cách bền vững. Theo kết quả điều 

tra của NCS, có 12,3% người rất hài lòng quan hệ trong tập thể, 87,7% cho rằng 

họ hài lòng; 25,3% người rất hài lòng về sự quan tâm của cấp trên, 74,7% cho 

rằng họ hài lòng; tương tự có 25,3% rất hài lòng với việc cấp trên tạo ra cơ hội 

thăng tiến cho họ và 74,7% cảm thấy hài lòng. Như vậy, qua đây có thể thấy mối 

quan hệ giữa trách nhiệm của người lao động trong doanh nghiệp và sự quan tâm 
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của doanh nghiệp sẽ tạo ra hiệu quả cao, tăng năng suất lao động và người lao 

động được hưởng nhiều các chính sách phúc lợi từ doanh nghiệp. 

3.4. Trách nhiệm của các chủ thể trong việc thực hiện phúc lơị cho ngƣời lao 

đôṇg trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 

3.4.1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 

Các loại phụ cấp và phúc lợi cho người lao động trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên được hưởng được đa dạng, thể hiện sự 

quan tâm của tổ chức đối với người  lao động. Trong hầu hết các tổ chức, 

người quản lý trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đều nhận 

thấy sự cần thiết phải cung cấp các loại bảo hiểm và các chương trình liên 

quan đến sức khỏe, sự an toàn, các bảo hiểm và lợi ích khác cho người lao 

động. Đây là một chức năng của quản trị lực lượng lao động  có liên quan đến 

tất cả các khoản lương thưởng, phụ cấp, phúc lợi mà người  lao động nhận 

được các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên thực hiện khá tốt. Hoạt 

động này thể hiện sự quan tâm của  doanh nghiệp đến đời sống của người  lao 

động, có tác dụng kích thích người  lao động trung thành, gắn bó lâu dài với  

doanh nghiệp. 

Đời sống tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa 

bàn thị xã Quảng Yên được quan tâm, khuyến khích tinh thần như:  

+ Tạo công việc ổn định cho người  lao động 

+ Xây dựng bầu không khí tâm lý, xã hội tốt và đoàn kết trong tập thể  

lao động 

+ Quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển về văn hóa, chuyên môn, 

nghiệp vụ, áp dụng các hình thức đào tạo thích hợp để đáp ứng nhu cầu học 

tập, phát triển của người  lao động. 

+ Tổ chức tốt các phong trào thi đua để khuyến khích thành tích  lao động cao. 

Xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên được quán triệt: Xác định các nhu cầu 

là nguồn gốc, là yếu tố quyết định việc khuyến khích  lao động. Muốn kích 
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thích người  lao động làm việc tốt thì tất yếu phải quan tâm đến các nhu cầu 

của họ. Trong điều kiện hiện nay, việc quan tâm đến nhu cầu vật chất của 

người  lao động (tiền lương, tiền thưởng, nhà ở…) nhằm kích thích  lao động. 

Nâng cao thu nhập cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên được coi là mục tiêu của doanh nghiệp; gắn trách nhiệm và 

thu nhập thực tế của người  lao động với số lượng và chất lượng mà họ đã 

hoàn thành; Sự tin tưởng vào người  lao động, giao quyền tự chủ cho họ trong 

thực hiện công việc sẽ có tác dụng kích thích sự sáng tạo của họ; Điều kiện  

lao động, nề nếp, cách thức tổ chức  lao động có ảnh hưởng đến sự đam mê 

công việc của người  lao động; Cùng với việc quan tâm đến nhu cầu vật chất 

của người  lao động, nhà Lãnh đạo trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Quảng Yên đã chú ý đến các nhu cầu tinh thần của người  lao động như: đánh 

giá, đào tạo, thăng tiến và được tôn trọng. 

Bảng 3.16: Tình hình hỗ trợ hƣu trí, trợ cấp mất sức lao động; trợ cấp 

TNLĐ, BNN và trợ cấp BHTN giai đoạn 2016 - 2018 

Tổ chức BHXH đóng 

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

Số 

người 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

ngườ

i 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Số 

ngư

ời 

Số tiền 

(triệu 

đồng) 

Hưu trí, trợ cấp mất sức lao 

động 

4,108 332,117 4,206 185,279 4,29

6 

204,44

7 

Trợ cấp TNLĐ, BNN  168 6,004 105 2,217 13 209 

Trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp  

10 141 13 164 0 0 

(Nguồn: BHXH thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh) 

Qua bảng trên cho thấy, số lượng hưu trí và trợ cấp mất sức lao động 

qua các năm từ 2016 đến 2018 tăng lên không đáng kể, hiện nay theo điều tra 

của tác giả được thể hiện ở biểu 2.1 thì số lao động trong các doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã chủ yếu là trong độ tuổi lao động, vì vậy, chủ yếu là trợ cấp 

mất sức lao động. Tình hình trợ cấp TNLĐ, BNN năm 2016 là 168 trường 
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hợp với số tiền chi ra là hơn 6 tỷ đồng, đến năm 2017 có 105 trường hợp với 

số tiền chi ra là hơn 2 tỷ đồng, năm 2018 chỉ có 13 trường hợp với số tiền chi 

ra là 209 triệu đồng. Tình hình trợ cấp BHTN năm 2016 là 10 người với số 

tiền chi ra là 141 triệu đồng, năm 2017 là 13 người với số tiền chi ra là 164 

triệu đồng, năm 2018 không có trường hợp nào phải trợ cấp BHTN. 

Như vậy, có thể thấy các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên 

đang làm tốt nhiệm vụ của mình, điều đó thể hiện tình trạng mất sức lao động, 

trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp các năm 

sau đều giảm so với năm trước. 

- Tình hình đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn thị 

xã được thể hiện qua bảng 2.19 như sau: Tính đến ngày 31/12/2017 tổng số 

lao động trọng các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên phải tham gia 

đóng bảo hiểm là 19.581 lao động, nhưng thực tế chỉ có 16.120 lao động được 

tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong đó: doanh nghiệp nhà nước có 975 

người, doanh nghiệp FDI là 966 người và doanh nghiệp dân doanh là 2.564 

người. Như vậy, có thể thấy rằng đối với khối doanh nghiệp Nhà nước và 

doanh nghiệp dân doanh tỉ lệ đóng bảo hiểm tương đối cao đều trên 90%, còn 

đối với doanh nghiệp có vốn FDI tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội năm đầu là hơn 

90%, các năm 2016 và 2017 tỉ lệ là 75% tương đối thấp.  

Bên cạnh việc các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ cho người lao động, 

thì cá biệt vẫn có những doanh nghiệp làm chưa tốt việc đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động như: cố tình không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, một 

số doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Cụ thể 
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Bảng 3.17: Một số doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên nợ 

BHXH tính đến tháng 12/2018 

STT Tên công ty 

Số 

tiền nợ 

(triệu 

đồng) 

Số 

lao 

động 

(ngƣời) 

Số 

tháng 

nợ 

1 Công ty CP Sửa chữa tàu biển Nosco - 

Vinalines 

5.517 164 56 

2 Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Sông Chanh 3.234 12 98 

3 Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng 853 21 25 

4 Công ty TNHH một thành viên VTN - 

Quality 

673 5 69 

(Nguồn: BHXH thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh) 

Từ bảng 3.16 cho thấy, có những công ty còn nợ BHXH 98 tháng, còn 

công ty nợ ít nhất cũng 25 tháng điều này làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý 

người lao động, làm người lao động không yên tâm làm việc. Mặt khác các 

công ty này đã vi phạm luật Bảo hiểm năm 2018 của Chính phủ về việc ban 

hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn biện 

pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. 

Theo phòng lao động thương binh và xã hội của thị xã, cho rằng sở dĩ 

một số doanh nghiệp còn nợ BHXH đối với người lao động một phần là do 

doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, một phần do pháp luật về thực hiện BHXH còn 

chưa nghiêm nên dẫn đến một số doanh nghiệp chây ỳ, không đóng BHXH. 

Mặt khác, do người lao động cần có việc làm nên khi doanh nghiệp nợ BHXH 

cũng không giám có ý kiến vì sợ mất việc. 

- Việc giải quyết, thanh toán các chế độ Bảo hiểm xã hội 

Do doanh nghiệp nợ Bảo hiểm xã hội nên các chế độ ốm đau, thai sản 

không làm thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện 

doanh nghiệp tạm ứng cho người lao động.  

Tiền lương doanh nghiệp chi qua tài khoản của người lao động và do 

Ngân hàng Viettinbank chuyển (ngân hàng chỉ chuyển phần thực nhận cho lao 

động sau khi đã trừ phần trích bảo hiểm xã hội) nên phần đóng BHXH của lao 

động nằm trong tài khoản tiển gửi của doanh nghiệp (doanh nghiệp báo cáo 

ngân hàng không cho chuyển tiền bảo hiểm xã hội).  
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Bảng 3.18: Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội 

 

Năm 

Số liệu chung 
Trong đó: 

Doanh nghiệp Nhà nƣớc Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp cổ phần  

Tổng 

số LĐ 

phải 

tham 

gia 

BHXH 

Số LĐ 

đã tham 

gia 

BHXH 

Tỷ lệ % 

Tổng 

số LĐ 

phải 

tham 

gia 

BHXH 

Số LĐ 

đã tham 

gia 

BHXH 

Tỷ lệ % 

Tổng 

số LĐ 

phải 

tham 

gia 

BHXH 

Số LĐ 

đã tham 

gia 

BHXH 

Tỷ lệ % 

Tổng 

số LĐ 

phải 

tham 

gia 

BHXH 

Số LĐ 

đã tham 

gia 

BHXH 

Tỷ lệ % 

2015 7.336 7.068 96,34 3250 3200 98,46 2.524 2.495 98,85 1.331 1.084 81,44 

2016 7.557 4.478 59,25 3250 3230 99,38 2000 1763 88,15 912 823 90,24 

2017 4.688 4.574 97,56 3250 3230 99,38 2000 1678 83,9 852 736 86,38 

2018 5.381 4.976 92,47 3250 3180 97,84 1873 1853 98,9% 258 250 96,8 

(Nguồn BHXH thị xã Quảng Yên)
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Mặt khác, theo kết quả điều tra của tác giả, doanh nghiệp luôn quan 

tâm đến đời sống người lao động có 242 người rất hài lòng, chiếm 80,7%; 38 

người cảm thấy hài lòng, chiếm 12,7%; 20 người cảm thấy không hài lòng, 

chiếm 6,7%.  

Doanh nghiệp thực hiện tốt các loại hình phúc lợi cho người lao động, 

và người lao động luôn hiểu rõ các khoản phúc lợi được hưởng từ công ty. 

Theo điều tra có 179 người cảm thấy rất hài lòng, chiếm 59,7%; 75 người cảm 

thấy hài lòng, chiếm 25%; 9 người không hài lòng, chiếm 3%; 37 người có ý 

kiến khác, chiếm 12,3%. 

Về vấn đề đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động, có 179 

người rất hài lòng, chiếm 59,7%; 76 người hài lòng, chiếm 25,3%; 7 người 

không hài lòng, chiếm 2,3% và 38 người có ý kiến khác, chiếm 12,7%. 

Như vậy, có thể thấy rằng việc doanh nghiệp luôn quan tâm tới người 

lao động, thực hiện tốt các phúc lợi cho người lao động, đóng BHXH, BHYT 

đầy đủ cho người lao động nên các chương trình phúc lợi của doanh nghiệp 

được người lao động ủng hộ rất nhiệt tình. Theo điều tra, có 140 rất hài lòng, 

chiếm 46,7%; 151 người cảm thấy hài lòng, chiếm 50,35; 9 người không hài 

lòng, chiếm 3%. Nguyên nhân một số người lao động vẫn cảm thấy không hài 

lòng về việc thực hiện các hoạt động phúc lợi chủ yếu là do một số doanh 

nghiệp vẫn còn nợ lương người lao động, nợ cả BHXH, BHYT của người lao 

động dẫn đến người lao động không được hưởng chế độ khi bị ốm, đau. 

3.4.2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

Hiện nay, thị xã Quảng Yên đã thực hiện tương đối tốt việc thực hiện 

chính sách phúc lợi cho người lao động trên địa bàn thị xã Quảng Yên thông 

qua Ngân sách của thị xã.  

Ngân sách nhà nước thực hiện phúc lợi xã hội trên địa bàn thị xã Quảng 

Yên chủ yếu theo nguyên tắc thụ hưởng có điều kiện, tức là người dân đáp ứng 

những tiêu chuẩn, điều kiện nhất định thì được hưởng chế độ phúc lợi xã hội do 

Nhà nước tổ chức thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo như: 
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Người có công với cách mạng và thân nhân tùy theo trường hợp sẽ 

được hưởng một hoặc một số chế độ ưu đãi xã hội (trợ cấp và phụ cấp ưu đãi 

hàng tháng, một lần; hỗ trợ về nhà ở; phương tiện chỉnh hình, phục hồi chức 

năng; điều dưỡng định kỳ; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; miễn học phí v.v.). 

Tính đến hết năm 2019, thị xã có 1740 người có công được hưởng trợ cấp 

hàng tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho  7600 trường hợp, 

đưa trên650 lượt người có công đi điều dưỡng định kỳ và hỗ trợ giáo dục cho 

khoảng 106 lượt người. 

Người nghèo, hộ gia đình nghèo có 575 chiếm 1,48% được nhận các 

chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất; miễn giảm học phí; tín 

dụng học sinh, sinh viên; hỗ trợ nhà ở gồm cả nhà ở phòng, tránh bão lụt; hỗ 

trợ 30kw điện sinh hoạt; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, hỗ trợ tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện, . v.v. 

Người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 

người nghèo trên 60 tuổi không có người có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 

và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác như người khuyết tật 

nặng, đặc biệt nặng, trẻ mồ côi, v.v… được nhận trợ cấp thường xuyên với 

mức chuẩn trợ cấp 35.000 đồng/người/tháng của tỉnh bằng 1,5 mức chuẩn của 

nhà nước quy định để hỗ trợ sinh sống và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 

phí để khi ốm đau có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế. Đến năm 2019, có 

6220 người được hưởng trợ cấp tiền mặt hàng tháng,  

Chương trình dinh dưỡng quốc gia, dinh dưỡng học đường; tiêm chủng 

mở rộng; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ một 

phần kinh phí (50%-100%) cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 

v.v. đã góp phần tích cực vào giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. 

Chương trình nhà ở xã hội được triển khai mạnh mẽ trong những năm 

gần đây để thực hiện mục tiêu mọi người dân đều có nhà ở an toàn. Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới góp phần cải thiện điều 

kiện vệ sinh nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân nông thôn, 

vùng dân tộc thiểu số. 
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Các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên 

giới và hải đảo được nhà nước hỗ trợ sử dụng dịch vụ điện thoại cố định hoặc 

dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau. 

Người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật và các 

đối tượng dễ bị tổn thương khác được miễn, giảm giá vé khi sử dụng các 

phương tiện giao thông công cộng, tham quan các danh lam thắng cảnh, di 

tích lịch sử. 

Bên cạnh, việc thực hiện phúc lợi bằng ngân sách nhà nước, thị xã 

Quảng Yên đã căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về tiền lương giao cho Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thị xã 

Quảng Yên  thông báo và đề nghị giám đốc các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã như sau: 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 10 lao động 

trở lên xây dựng thang lương, bảng lương gửi về Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thị xã.  

-  Đối với doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành thang lương, bảng 

lương thì căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xác 

điṇh, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương nhưng phải 

bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy 

định của pháp luật lao động; xác định, điều chỉnh các mức lương, phụ cấp 

lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động cho 

phù hợp. 

- Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng thang lương, bảng lương thì căn cứ 

mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xác định các mức lương khi 

xây dựng thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và phải bảo đảm các 

nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định của pháp luật 

lao động; xác định, điều chỉnh các mức lương, phụ cấp lương trong hợp đồng lao 

động và các chế độ khác đối với người lao động cho phù hợp. 
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- Việc điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương hoặc 

xác định các mức lương khi xây dựng thang lương, bảng lương, mức phụ cấp 

lương trong hợp đồng lao động và các chế độ khác đối với người lao động do 

doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động thỏa thuận , 

nhưng phải bảo đảm quan hê ̣hợp lý về tiền lương giữa lao động chưa qua đào 

tạo với lao động đã qua đào tạo và lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

cao; giữa lao động mới được tuyển dụng với lao động có thâm niên làm việc tại 

doanh nghiệp. 

- Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2019, doanh nghiệp 

không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động 

làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng 

nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề 

nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. 

Theo báo cáo của ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, ngày 7 tháng 6 

năm 2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức 

lương tối thiểu vùng trong doanh nghiệp cho thấy:  

- Số doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương gửi về Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội đến thời điểm báo cáo là 25 doanh nghiệp 

trong đó 25 doanh nghiệp đã điều chỉnh theo lương tối thiểu vùng trong thang, 

bảng lương. 

- 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã áp dụng mức lương tối thiểu cao 

hơn mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141/2017/NĐ - CP. Cụ thể, về 

phía người lao động làm việc hưởng lương theo sản phẩm hay ngày công 

(theo giá nhân công chung trên thị trường) mức tiền công dao động trong 

khoảng từ 3,5 triệu - 5 triệu đồng/tháng. Đối với lao động hưởng lương theo 

thời gian, khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 141, thu nhập 

tăng thêm từ 190.000đ - 300.000đ, cuộc sống ổn định hơn 

Mặt khác, phòng lao động thương binh và xã hội thị xã cũng đã có các 

văn bản khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các khoản phúc lợi cho 

người lao động nhằm tạo điều kiện động viên khích lệ người lao động. 
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- Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động 

nhân dịp Tết nguyên đán như: sắp xếp bố trí lịch làm việc, lịch trực phù hợp; 

hỗ trợ phương tiện đi lại cho lao động về quê và quay trở lại làm việc sau tết, 

trợ cấp khó khăn cho những lao động có hoàn cảnh đặc biệt... 

- Tăng cường đối thoại và nâng cao chất lượng đối thoại để xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, chủ động phòng 

ngừa, không để tranh chấp lao động và đình công xẩy ra. 

- Tăng cường công tác tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; tiến hành khắc phục 

ngay những nơi có nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Ký cam kết an 

toàn lao động theo công văn 2200/UBND - LĐTBXH ngày 26/9/2018 của 

UBND thị xã. 

Theo kết quả điều tra của tác giả, có 76 người rất hài lòng về các khoản 

phúc lợi mà doanh nghiệp thực hiện cho người lao động hàng tháng, chiếm 

25.3%; 224 người cảm thấy hài lòng, chiếm 74,7%. Như vậy có thể thấy, nhờ 

công tác tuyên truyền và các quy định của cơ quan quản lý nhà nước đã giúp 

cho người lao động cảm thấy hài lòng về các khoảng phúc lợi. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã còn thực hiện các 

phúc lợi khác cho người lao động ngoài tỉnh như: công ty đứng ra thuê nhà 

cho nhân viên, một số công ty hỗ trợ người lao động thuê nhà ở không mất 

phí, xây dựng và hỗ trợ tiền nhà trẻ cho con em người lao động; tạo điều kiện 

để người lao động ở tỉnh khác có thể hòa nhập và đăng kí các thủ tục một 

cách tiện lợi nhất. 

Theo trưởng phòng lao động thương binh và xã hội Quảng Yên cho 

biết, hiện nay ở Quảng Yên có rất nhiều lao động ở tỉnh ngoài làm việc trong 

các doanh nghiệp ở Quảng Yên, để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần 

cho người lao động, phòng lao động thương binh và xã hội thị xã đã phối hợp 

với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp để hỗ trợ người lao động thuê 

nhà giá rẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện để các cháu nhỏ có thể đến trường và nhà 

trẻ một cách thuận tiện; các ngày lễ lớn hàng năm, phòng lao động thương 

binh và xã hội kết hợp với Liên đoàn lao động thị xã, doanh nghiệp xây dựng 
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kế hoạch có xe đưa đón người lao động về địa phương nhằm đảm bảo an toàn 

và qua đó giúp người lao động gắn bó hơn với công ty. 

3.4.3. Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động 

Tại thị xã Quảng Yên, các công đoàn cơ sở đã kết hợp với các doanh 

nghiệp thực hiện nhiều chính sách cho người lao động như: Chăm lo phúc lợi 

và triển khai Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức "Tết 

Sum vầy", “Tháng Công nhân”; đề xuất xây dựng các thiết chế công đoàn, 

góp phần tháo gỡ những vấn đề bức xúc cho công nhân các khu công nghiệp. 

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính 

sách và từng bước nâng cao phúc lợi, lợi ích cho người lao động, thúc đẩy sản 

xuất kinh doanh phát triển, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà, ổn 

định. Tổ chức Công đoàn trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết, 

từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động như: nhà ở, nhà 

trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa, tư vấn pháp luật..., góp phần cải thiện, nâng 

cao đời sống công đoàn và đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là Chương 

trình “Nhà ở mái ấm Công đoàn” đã được các cấp công đoàn tích cực thực 

hiện với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành Chương trình có ý nghĩa nhân 

văn to lớn. Trong 5 năm qua (2014-2019) đã có 56 gia đình đoàn viên được 

xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 1.460 tỷ đồng. 

  Tổ chức công đoàn các cấp và cơ sở đã tiến hành thương lượng, đối 

thoại để mang lại quyền lợi cho người lao động, thể hiện vai trò đại diện của 

tổ chức công đoàn phù hợp xu thế tất yếu. Công đoàn còn góp phần thúc đẩy 

thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người lao động, nâng 

cao năng suất lao động và hiệu quả công việc; thương lượng để nâng cao giá 

trị bữa ăn ca cải thiện sức khỏe người lao động 

Các cấp công đoàn luôn coi trọng và dành nhiều sự quan tâm công tác 

nữ công, đề xuất chính sách cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chăm lo lợi 

ích chính đáng của lao động nữ. Tham gia thực hiện các giải pháp giải quyết 

vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; hoạt động 

tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ có những chuyển biến quan 

trọng; mô hình phòng vắt trữ sữa tại doanh nghiệp được nhân rộng; nhiều 
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công đoàn cơ sở đã thương lượng, đưa vào thỏa ước lao động tập thể một số 

phúc lợi cho lao động nữ. 

Bảng 3.19: Hoạt động xã hội của công đoàn - các cấp chăm lo đời sống 

CNVCLĐ 

STT Nội dung 
Đơn 

vị tính 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Tổng 

số 

1 Thăm hỏi, trợ cấp 

khó khăn cho 

CNVCLĐ 

Lượt 

người 

175 181 193 202 236 987 

- Số tiền Triệu 

đồng 

525 543 579 606 708 2961 

Trong đó:  Nữ 

CNLĐ có hoàn cảnh 

khó khăn được thăm 

hỏi, trợ cấp 

Lượt 

người 

131 138 148 161 183 761 

+ Số tiền Triệu 

đồng 

393 414 444 483 549 2283 

2 Xây mới và sửa chữa 

nhà ở cho CNVCLĐ 

từ Quỹ “Mái ấm 

CĐ” do CĐ Ngành, 

huyện vận động ủng 

hộ 

Nhà 1 1 2 1   5 

3 
Số CNLĐ được vay 

vốn 

Lượt 

người 

46 51 53 55 50 255 

4 CNVCLĐ ủng hộ 

các quỹ nhân đạo, từ 

thiện (Quỹ “Vì 

người nghèo”, “Đền 

ơn đáp nghĩa”, bão 

lụt, Hoàng Sa, 

Trường sa…) 

Triệu 

đồng 

472 546 638 765 510 2931 

(Nguồn: báo cáo Đại hội Công đoàn thị xã Quảng Yên lần thứ X) 
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Qua bảng, 3.18 cho thấy, tổ chức đại diện người lao động đã thực hiện 

nhiều hoạt động thiết thực cho người lao động như thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 

cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động được vay vốn,… 

Mặt khác, Liên đoàn lao động thị xã đã hợp tác với Trung tâm kinh 

doanh khu vực 2 – VNPT Quảng Ninh triển khai chương trình “Phúc lợi cho 

đoàn viên công đoàn”. nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến 

đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn thị xã Quảng Yên đều 

được hưởng ưu đãi, giảm giá theo thỏa thuận đã ký kết; đây là một trong rất 

nhiều hoạt động của công đoàn thị xã hướng tới cơ sở nhằm chăm lo đời sống 

vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. 

Theo đó, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tại các công đoàn cơ 

sở trên địa bàn thị xã Quảng Yên được Trung tâm Viễn thông 2, VNPT -

Quảng Ninh ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của VNPT cụ thể như : Đối với 

Sản phẩm dịch vụ  Internet + Truyền  hình, chăm sóc khách hàng tại nhà; Mở 

rộng độ phủ sóng Wifi tại nhà đoàn viên công đoàn; Chăm sóc, tặng quà, 

kiểm tra chất lượng Wifi tại nhà miễn phí. Lắp đặt truyền hình (MyTv),  Lắp 

đặt truyền hình miễn phí,  Miễn phí hòa mạng; Miễn đầu thu đầu thu truyền 

hình MyTV trị giá 1,1 triệu đồng; Tặng giá cước từ 1 đến 4 tháng khi lắp đặt 

mới dịch vụ Internet và Truyền hình của VNPT;  Chuyển đổi Ti vi thường 

thành Ti vi thông minh thông qua đầu thu của VNPT tặng miễn phí. Đồng 

thời, Cung cấp cho đoàn viên Công đoàn sản phẩm di động với nhiều sản 

phẩm dịch vụ Vinaphone có ưu đãi riêng, phù hợp, đoàn viên Công đoàn 

được ưu tiên chọn sim số đẹp trên hệ thống Vinaphone. Đặc biệt, trong trường 

hợp đoàn viên công đoàn đăng ký làm Cộng tác viên cho VNPT-Quảng Ninh: 

sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi ... 

 Thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ Thị xã và Trung tâm kinh doanh khu 

vực II – VNPT Quảng Ninh nhằm động viên và phát huy tối đa nguồn lực các 

đơn vị hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn 

viên công đoàn; cũng như góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, 
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trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Qua đó, Liên đoàn Lao động thị xã 

Quảng Yên và Trung tâm kinh doanh khu vực II, VNPT-Quảng Ninh cam kết 

tăng cường hợp tác phát triển hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược 

trong tổ chức và hoạt động nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động 

Quảng Yên lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cũng 

như qua đó, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị. 

LĐLĐ thị xã Quảng Yên tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển 

khai chương trình phúc lợi đoàn viên với Siêu thị Lan Chi. Thực hiện Chủ đề 

hoạt động công đoàn năm 2019 "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn", LĐLĐ Thị 

xã thỏa thuận hợp tác với Siêu thị Lan Chi, với những điều khoản chính như:  

đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm 

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; Động viên 

và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt 

động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn; góp 

phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp. Siêu thị Lan Chi tham gia Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công 

đoàn thông qua các sản phẩm bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng, Siêu thị Lan 

Chi sẽ tổ chức mỗi tháng một lần ưu đãi cho khách hàng là đoàn viên công 

đoàn vào 02 ngày cuối tuần (thứ 7- chủ nhật) từ ngày 25 đến ngày 30 hàng 

tháng; Các mặt hàng hỗ trợ sẽ giảm giá được Lan Chi công bố hàng tháng 

chuyển về LĐLĐ thị xã và tùy theo từng mặt hàng tại thời điểm giảm giá của 

Lan Chi công bố giảm giá cho đoàn viên công đoàn. Đối tượng được hưởng 

lợi từ thỏa thuận là tất cả đoàn viên công đoàn trên địa bàn thị xã có Thẻ đoàn 

viên công đoàn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty … 

Bên cạnh những hoạt động bề nổi, Công đoàn còn tham gia các hoạt 

nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động, Như:  

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, 

viên chức, lao động  
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Thực hiện chức năng chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của 

CNVC-LĐ, trong giai đoạn (2012 – 2017) LĐLĐ thị xã Quảng Yên đã tích 

cực tham gia xây dựng các quy chế, chính sách pháp luật liên quan đến quyền 

lợi của người lao động. Tập trung chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ 

chức tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện Nghị định số 

60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Tích cực tham gia giải quyết các chế độ 

chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của CNVC-LĐ như: Tuyển dụng 

lao động, việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, 

BHYT, BHTN, bảo hộ lao động… Tổ chức cho CNVC-LĐ học tập các chế 

độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, đã tham gia với 

HĐND thị xã về xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến CNVC-LĐ. 

Trong 5 năm Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã đã phối hợp với 

UBND và các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra 145 doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất trên địa bàn việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách: 

Tiền lương, tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trang bị bảo hộ lao động, môi 

trường làm việc, nâng bậc lương đối với người lao động, chính sách đối với 

lao động nữ trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Đã kiến nghị các 

doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, góp 

phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. 

Hướng dẫn CNVC-LĐ tham gia ý kiến đóng góp vào các dự án Luật đang 

triển khai mới. Các chế độ, chính sách của CNVC-LĐ phần lớn được thực hiện 

đúng, đủ và thanh toán kịp thời như tiền lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Bên 

cạnh đó còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, một số doanh nghiệp nợ đọng bảo 

hiểm kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đến nay có 

8.356/8.636 người tham gia BHXH trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (riêng 

các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 85%). 
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Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quan tâm thực 

hiện. Hàng năm, LĐLĐ phối hợp với UBND thị xã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ 

quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ); 

các doanh nghiệp có sử dụng 10 lao động trở lên tổ chức Hội nghị Người lao 

động. Kết quả hàng năm có 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị 

CBCCVCLĐ. Nhìn chung các Hội nghị đã phát huy quyền làm chủ của 

CNVC-LĐ, người sử dụng lao động đã quan tâm hơn tới việc cải thiện điều 

kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động;  tham gia xây dựng nội 

quy, quy chế, định mức lao động, xây dựng thoả ước lao động tập thể. Đến 

năm 2017 đã có 22/24 doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có tổ chức công 

đoàn ký được thoả ước lao động tập thể đạt 85% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 

IX là 80%); giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của CNVC-LĐ, 

đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của công nhân lao động (CNLĐ) đối 

với doanh nghiệp. 

Liên đoàn Lao động thị xã củng cố và duy trì hoạt động của tổ tư vấn 

Pháp luật nhằm giúp đỡ CNLĐ về pháp lý, am hiểu về chế độ chính sách để 

có thể bảo vệ mình khi cần thiết. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tiếp 

nhận và giải quyết 12 đơn thư của CNVC-LĐ kiến nghị hỏi về chế độ chính 

sách, đảm bảo đúng trình tự của Luật Khiếu nại, tố cáo và không để xảy ra 

tranh chấp lao động. Đã kịp thời tham gia giải quyết vụ lãn công của công 

nhân Nhà máy sản xuất mũi giày tại phường Yên Giang, thuộc Chi nhánh 

Công ty Giày Sao Vàng, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng lãn công gây 

mất trật tự an toàn xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của địa 

phương. Tham gia giải quyết tư tưởng người lao động Chi nhánh Công ty 

TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Quảng Ninh về nâng cao chất lượng 

bữa ăn ca cho CNLĐ tại Công ty. Vận động CNVC-LĐ đẩy mạnh phát triển 

kinh tế hộ gia đình, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Các cấp công 

đoàn thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên lao động gặp khó khăn trong dịp tết 

Nguyên đán; Tổ chức “Tết sum vầy” hàng năm theo điều kiện cụ thể và thực 
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tế của các đơn vị, các CĐCS có đông công nhân. Trong  hoạt động Tháng 

công nhân hàng năm, các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã có nhiều hoạt 

động cụ thể, thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 

CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn. Quảng Yên cũng đã duy trì và phát huy có 

hiệu quả “Quỹ hỗ trợ cán bộ, đoàn viên khó khăn”, kết quả trong 5 năm các 

cấp công đoàn toàn thị xã đã quyên góp được 254.150.000đ và đã tổ chức 

thăm hỏi, trợ cấp cho 625 gia đình đoàn viên khó khăn đột xuất. Đoàn viên 

công đoàn đã tích cực ủng hộ xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, trong 5 

năm qua đã vận động nộp về quỹ “Mái ấm công đoàn” do LĐLĐ tỉnh phát 

động tổng số tiền 150 triệu đồng. Đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 5 gia đình 

xây nhà mới từ Quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền 150 triệu đồng.  Quỹ trợ 

vốn CNLĐ khó khăn của LĐLĐ tỉnh, tại thị xã Quảng Yên nhiệm kỳ qua đã 

triển khai cho 255 lượt CNVC-LĐ vay, tổng số tiền là 2,55 tỉ đồng. Qua hoạt 

động này đã giúp các đoàn viên công đoàn còn khó khăn trên địa bàn thị xã 

cải thiện và nâng cao đời sống, tiếp tục yên tâm công tác. Các hộ gia đình 

đoàn viên đã trả nợ đúng hạn, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng 

cao đời sống cho gia đình.     

  Hàng năm các CĐCS phối hợp với chuyên môn và chủ doanh nghiệp 

tổ chức cho CNVC-LĐ đi tham quan, du lịch; học tập, trao đổi kinh nghiệm 

công tác; tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các cháu là con cán bộ, 

CNVC-LĐ đạt kết quả học tập cao. Nhiều đơn vị đã tổ chức cho các cháu con 

cán bộ, CNVC-LĐ của cơ quan đi tham quan. 

Phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT được các cấp công đoàn thường 

xuyên quan tâm. LĐLĐ thị xã tiếp tục duy trì Giải Cầu lông CNVC - LĐ cấp 

thị xã hàng năm. Nhiều CĐCS đã duy trì thường xuyên hoạt động TDTT, tổ 

chức giao lưu văn nghệ, thi tìm hiểu luật, chế độ chính sách, Thi nữ giáo viên 

tài năng duyên dáng (cấp cơ sở, cấp thị xã và tham gia cấp tỉnh), Nữ CBVC-

LĐ khéo tay duyên dáng năm 2017 (cấp cơ sở và cấp thị xã)… thu hút đông 

đảo CNVC - LĐ tham gia, tạo ra không khí sôi nổi, phấn khởi và sân chơi 
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lành mạnh cho người lao động. Tham gia 02 kỳ Sân chơi truyền hình “CNVC-

LĐ với pháp luật”; “Sau giờ thứ 8” do LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài PTTH 

Quảng Ninh tổ chức. Trong nhiệm kỳ đã thành lập thêm 02 cụm văn hoá thể 

thao khu vực Quảng Yên và khu Hà Nam nâng tổng số Cụm văn hoá thể thao 

lên 03 cụm. Khối các CĐCS trường học trên địa bàn thành lập 05 Cụm văn 

hoá thể thao, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, giao lưu hiệu quả. Ngày hội VHTT cấp tỉnh lần thứ IV và thứ 

V được tổ chức thành công tại thị xã trong 2 năm 2016, 2017 đã thực sự trở 

thành ngày hội của CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn, thu hút 

hàng nghìn lượt vận động viên và khán giả tham gia, cổ vũ. 

Tháng Công nhân hàng năm được tổ chức đồng bộ từ cơ sở đến thị xã 

với nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục phù hợp với điều kiện của thị xã. 

Đặc biệt, ngày hội văn hóa thể thao cấp tỉnh được tổ chức tại thị xã những 

năm gần đây đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia, hưởng ứng, góp phần 

tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong CNVC-LĐ, đoàn viên công đoàn và 

nhân dân trên địa bàn. 

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền: Để đáp ứng được yêu 

cầu CNH - HĐH, các cấp công đoàn từ thị xã đến cơ sở đã thực hiện tốt 

phong trào thi đua tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Kết quả trong 5 năm có 724 

CNVC-LĐ được các cơ quan, đơn vị cử đi học nhằm nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn, trong đó: Thạc sĩ 41 người, Cao đẳng và đại học 683 người. Có 

465 đồng chí được cử đi học nâng cao trình độ chính trị, trong đó: Cao cấp 

chính trị là 34, trung cấp 431 người. Có trên 1.500 CNLĐ trẻ được học các 

bài chính trị cơ bản (Chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX là 500 CNLĐ).  

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, 

lao động 

Công tác thi đua đã được các cấp công đoàn từ thị xã đến cơ sở chủ 

động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát động tại hội nghị tổng kết 
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và triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm. Phong trào đăng ký phấn đấu đạt 

danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị 

văn hoá”; “Tập thể lao động tiên tiến”; “Tập thể lao động xuất sắc”; “Chiến 

sĩ thi đua” các cấp. Phong trào “Thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, 

với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; Thi đua dạy tốt, học tốt 

“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Đổi mới phương thức dạy và học 

như trải nghiệm sáng tạo, sáng tạo khoa học kỹ thuật…luôn được quan tâm. 

Những nội dung thi đua được cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn 

vị, cơ quan, doanh nghiệp của Quảng Yên. Thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chào mừng cuộc 

bầu cử Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các 

ngày kỷ niệm lớn của đất nước.  

Trong 5 năm qua toàn thị xã đã có 12 tập thể được nhận Bằng khen của 

Tổng LĐLĐ Việt Nam, 5 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua toàn diện, 

20 tập thể được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; có 112 CNVC-LĐ được nhận 

Bằng khen từ cấp tỉnh trở lên, có 1.756 lượt CNVC-LĐ đạt danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cấp cơ sở; 105 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Qua 

phong trào thi đua của chuyên đề nữ công, đã có  90% nữ CNVC-LĐ doanh 

nghiệp đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.  

Trong 5 năm qua, đã có 250 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học có 

giá trị được áp dụng làm lợi hàng chục tỷ đồng, nhiều đề tài của CNVC-LĐ 

đã đem lại hướng đi mới cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, 

góp phần nâng cao giá trị, sản phẩm cây trồng. Từ các phong trào thi đua, đã 

phát huy vai trò làm chủ của CNLĐ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khai 

thác vật tư, tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đã cụ 

thể hoá Nghị quyết của cấp uỷ thành chương trình hành động, chủ động tổ 

chức các phong trào thi đua, phát huy năng lực, trí tuệ và nhiệt tình của đội 

ngũ CNVC-LĐ thành việc làm cụ thể, nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác, 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 
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- Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động 

Hoạt động nữ công đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. 

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục có các hình thức sinh động, đạt hiệu 

quả cao, như: Tổ chức Hội thi “Nữ giáo viên tài năng, duyên dáng”; Hội thi 

ứng xử trong ngành Y tế; vận động cán bộ nữ và nữ CNVC-LĐ tham gia hội 

thi cán bộ CĐCS giỏi, thi tìm hiểu về “Luật bình đẳng giới”; Tham gia Hội thi 

“Dân vận khéo”; tuyên truyền công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, vận 

động thực hiện quy mô gia đình ít con; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công 

với nhiều chủ đề, nội dung phong phú. Nữ CNVC-LĐ chiếm tỷ lệ trên 70% 

tổng số CNVC-LĐ trên địa bàn thị xã. Nhiều ngành nữ chiếm tỷ lệ cao, như 

Giáo dục, Y tế, Thuỷ sản, Ngân hàng. Vượt qua khó khăn, đội ngũ nữ CNVC-

LĐ đã không ngừng phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác và sản xuất kinh 

doanh. Các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã được đông đảo chị 

em hưởng ứng.  

Phong trào thi đua  “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” là phong trào hoạt 

động quan trọng của nữ CNVC-LĐ đã được các cấp công đoàn quan tâm chỉ 

đạo và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban nữ công CĐCS tổ chức 

phong trào thi đua Hai giỏi gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao 

động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nổi bật trong phong trào này là nữ 

CNVC-LĐ ngành Giáo dục; Nữ viên chức lao động  ngành Y tế; Nữ công nhân 

lao động ngành Thuỷ sản ; Nữ viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp…  

Hưởng ứng chủ trương  học tập suốt đời trong CNVC-LĐ, trong 5 năm 

qua đã có 675 chị được đào tạo Đại học, Cao đẳng; trên 3.000 lượt nữ CNLĐ 

được bồi dưỡng tay nghề. Đào tạo lý luận, chính trị có 25 chị đào tạo cao cấp; 

857 chị đào tạo trung cấp. Có 9 chị là Trưởng phó các đoàn thể; 15 chị là 

trưởng phó các phòng ban của thị xã; 18 chị là Phó giám đốc doanh nghiệp; 

42 chị là cán bộ chủ chốt cấp phường xã. Nhìn chung hoạt động nữ CNVC-

LĐ luôn được duy trì thường xuyên, đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Góp phần tích cực vào kết quả hoạt động công đoàn trên địa bàn thị xã. 
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Công tác chăm sóc trẻ em được công đoàn các cấp quan tâm, triển khai 

thực hiện với các nội dung: Chống suy dinh dưỡng, nuôi con khoẻ, dạy con 

ngoan, tổ chức cho các cháu đi tham quan, tặng quà cho trên 3.000 lượt con 

CNVC-LĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày tết trung thu với tổng số 

tiền trên 800 triệu đồng. Khen thưởng cho trên 1.200 lượt con CNVC-LĐ có 

thành tích trong học tập với số tiền trên 500 triệu đồng; vận động quyên góp 

ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em; phối hợp kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính 

sách đối với lao động nữ. 

3.5. Đánh giá chung về thực trạng phúc lợi cho ngƣời lao động trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

3.5.1. Kết quả đạt được  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã thực hiện tương 

đối tốt phúc lợi cho người lao động: Việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, 

BHYT, BHTN đã được các doanh nghiệp thực hiện một cách tương đối đầy 

đủ, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc. Việc thực hiện chế độ 

hưu trí, chế độ thai sản, chế độ ốm đau luôn được các doanh nghiệp quan tâm 

và thực hiện có hiệu quả 

- Các doanh nghiệp đã làm tốt công tác tiền lương, tiền thưởng. Hầu hết 

tiền lương các doanh nghiệp chi trả cho người lao động đều cao hơn mức 

lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, tạo điều kiện để người lao động 

nâng cao mức sống qua đó yên tâm và gắn bó với doanh nghiệp hơn. 

- Các hoạt động thể dục thể thao, du lịch, học tập nâng cao trình độ 

được các doanh nghiệp quan tâm, hàng năm các doanh nghiệp kết hợp với 

chính quyền địa phương tổ chức các lớp tập huấn cho người lao động về vệ 

sinh an toàn lao động, các lớp tìm hiểu kỹ năng sống, tìm hiểu chính sách 

pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã tổ chức các 

hoạt động thể dục thể thao nhằm giúp người lao động nâng cao sức khỏe, đời 

sống tinh thần được cải thiện; vào mỗi dịp hè đa phần các doanh nghiệp đều 

tổ chức cho nhân viên lao động đi du lịch, tham quan.. 
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- Công tác khám chữa bệnh cũng được doanh nghiệp quan tâm, mặc dù 

còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện tổ chức khám bệnh định kỳ cho 

người lao động, tuy nhiên đa phần là các doanh nghiệp đều đã thực hiện tốt. 

- Làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN và các quy 

định có liên quan về BHXH để lao động và doanh nghiệp đều nắm được các 

quy định về BHXH. 

- Phát huy vai trò quản lý nhà nước của các ngành, chính quyền địa 

phương về thực hiện chính sách BHXH: tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về BHXH. 

- Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự hỗ trợ một 

phần tiền đóng của nhà nước, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ 

trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

nhằm kích cầu tham gia BHXH phủ rộng đến các thôn, khu trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHYT, BHXH, BHTN cho 

người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh cải cách, đơn giản 

thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện 

đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHTN; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách 

BHXH, BHTN. 

- Tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHTN, đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tập trung triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng 

tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn Thị xã;  

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ BHXH, BHTN và đảm bảo 

cân đối quỹ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị sử dụng lao 

động trong việc giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động: quản lý 

chặt chẽ quỹ BHXH, quỹ BHTN và việc giải quyết các chế độ, chính sách 

BHXH, BHTN. Phát hiện và xử lý kịp thời các đơn vị sử dụng lao động có 

những hành vi vi phạm pháp luật nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng kéo 

dài và gian lận, trục lợi BHXH, BHTN. 
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3.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 

3.5.2.1. Hạn chế 

- Vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp còn nợ lương người lao động, 

dẫn đến người lao động không có tiền để chi tiêu và trang trải cuộc sống, từ 

đó tạo ra tâm lý không yên tâm trong công việc và trong đời sống hàng ngày 

của người lao động. 

- Công tác tổ chức khám bệnh thường kỳ cho người lao động còn một số 

doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc có thực hiện nhưng mang tính hình thức. 

- Một số hoạt động của người đại diện cơ quan nhà nước còn mang tính 

hình thức, chưa thực sự gắn với người lao động và doanh nghiệp đặc biệt là 

chưa tạo ra sự yên tâm cho người lao động yên tâm làm việc. 

- Công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách cho người lao động 

chưa thực sự tạo ra sự chuyển biến lớn trong doanh nghiệp, dẫn đến một số 

doanh nghiệp vấn cố tình vi phạm như nợ lương,  nợ bảo hiểm xã hội. 

- Quá trình xử lý những doanh nghiệp vi phạm chưa thực sự dứt khoát 

dẫn đến các doanh nghiệp vi phạm hết lần này đến lần khác. 

3.5.2.2. Nguyên nhân hạn chế 

(i) Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên chưa tích 

cực cho việc làm thế nào để tăng cường quỹ  phúc lợi cho người lao động bao 

gồm cả phúc lợi bắt buộc lẫn phúc lợi tự nguyện. 

- Một số doanh nghiệp còn nợ BHXH của người lao động, nợ tiền lãi 

của người lao động dẫn đến người lao động không được hưởng các chế độ 

quy định khi ốm, đau, thai sản… 

- Bên cạnh việc nợ bảo hiểm xã hội của một số doanh nghiệp, hiện nay 

rất nhiều doanh nghiệp chưa tham gia tăng cường quỹ phúc lợi tự nguyện cho 

người lao động như việc xây dựng và tạo công viên, các khu vui chơi giải trí 

trong khuôn viên của doanh nghiệp. 

 (ii) Việc sử dụng các quỹ phúc lợi trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã chưa thực sự hiệu quả: 
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- Đối với việc sử dụng quỹ phúc lợi bắt buộc vẫn còn tình trạng một số 

doanh nghiệp chưa đảm bảo chi theo đúng quy định như có nhiều hoạt động 

chi thiếu, có nhiều hoạt động chi quá quy định và một số hoạt động chi chưa 

kịp thời. 

- Việc sử dụng các phúc lợi bảo hiểm như: BHXH, BHYT…cũng chưa 

được các doanh nghiệp quan tâm một cách đúng mức như việc thực hiện các 

phúc lợi bảo đảm, tiền trả cho thời gian không làm việc, bố trí lịch làm việc 

linh hoạt, cho vay tài chính chưa thực sự triển khai đồng bộ vẫn mang tính 

chất manh mún   

 (iii) Trách nhiệm của các chủ thể trong doanh nghiệp đối với phúc lợi 

cho người lao động chưa đạt được hiệu quả cao 

- Các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp ở 

Quảng Yên nói riêng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên không có chi 

phí để bỏ ra thực hiện những hoạt động cho người lao động như  chi phí khám 

bệnh, chi phí học tập.. 

- Một số doanh nghiệp chưa ý thức được thông qua việc tạo phúc lợi cho 

người lao động sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra được uy tín, người lao động yên tâm 

làm việc qua đó sẽ giúp doanh nghiệp ổn định trong quá trình làm việc. 

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, chủ yếu mang tính chất 

khẩu hiệu nên sau một thời gian mọi thứ lại trở lại như cũ. 

(iv) Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

- Công tác tuyên truyền mặc dù tổ chức thường xuyên, có nhiều hình 

thức phong phú, tuy nhiên vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, dẫn đến nhận 

thức của một số doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện BHXH, 

BHYT chưa cao; 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có quyết liệt nhưng vẫn chưa 

đáp ứng kịp thời nhu cầu và đòi hỏi của người dân. 

- Việc xử lý vi phạm từ các cuộc kiểm tra liên ngành còn hạn chế, chưa 

đủ mức răn đe để các đơn vị nghiêm túc thực hiện sau kiểm tra. Dẫn đến, một 
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số doanh nghiệp và người sử dụng lao động chưa thực hiện nghiêm túc 

những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT. 

(v) Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động         

Hiện nay hoạt động của Công đoàn các cấp trên cơ sở vẫn phụ thuộc 

khá nhiều vào ngân sách Nhà nước và Công đoàn cấp cơ sở hoạt động chủ 

yếu dựa vào kinh phí của NSDLĐ. Vì vậy, dẫn đến tiếng nói của tổ chức này 

nhiều khi không hiệu quả và dẫn đến bất bình đẳng với Nhà  nước và NSDLĐ 

và nếu không bình đẳng thực sự với các tổ chức trên thì Công đoàn khó có thể 

thực hiện được tốt vai trò của mình khi đại diện cho người lao động.  

Cần tích cực tham gia hơn nữa vào toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan 

đến các quy định về quyền thành lập, gia nhập tổ chức Công đoàn, đăng ký 

Công đoàn; thẩm quyền của Công đoàn các cấp liên quan đến việc đề xuất 

xây dựng pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. 

(vi) Trách nhiệm của người lao động   

- Hiện nay, đa số người lao động trong doanh nghiệp thực hiện tốt nội 

quy, quy chế làm việc trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng 

người lao động không nắm bắt được nội quy, quy chế làm việc trong doanh 

nghiệp dẫn đến vi phạm quy chế làm. 

- Một số lao động vẫn ỷ lại công việc, chưa chủ động nghiên cứu, nắm 

bắt các chính sách, các quy định về pháp luật của nhà nước liên quan đến bản 

thân. Dẫn đến khi xẩy ra các tranh chấp hoặc các vấn đề liên quan đến quyền 

lợi của bản thân nhưng không dám đấu tranh  
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Tiểu kết chƣơng 3 

Trong chương 3, NCS đã đi vào quá trình giới thiệu một số đặc điểm cơ 

bản về thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh như về đặc điểm tự nhiên, một số đặc 

điểm khác qua đó, NCS đã đi vào phân tích thực trạng tạo phúc lợi cho người lao 

động trên địa bàn thị xã Quảng Yên qua: (i) phúc lợi bắt buộc và (ii) phúc lợi tự 

nguyện. Trong chương này, NCS cũng đã đi vào phân tích hệ thống các nhân tố 

ảnh hưởng tới phúc lợi người lao động trong doanh nghiệp qua 3 nhóm yếu tố cơ 

bản: (i) Các nhân tố thuộc về cơ chế chính sách; (ii) các nhân tố thuộc về doanh 

nghiệp; (iii) các nhân tố thuộc về bản thân người lao động. Trên cơ sở phân tích 

thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới phúc lợi của người lao động 

trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Qua 

đó, NCS đi vào đánh giá những điểm đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của 

những hạn chế;  đối chiếu với khung lý thuyết đã được trình bày tại chương 2, 

các căn cứ này làm tiền đề cho các giải pháp được NCS sẽ đề xuất ở chương 4.  
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Chƣơng 4 

GIảI PHÁP TĂNG CƢờNG Hệ THốNG PHÚC LợI 

 CHO NGƢờI LAO ĐộNG TRONG CÁC DOANH NGHIệP 

TRÊN ĐịA BÀN THị XÃ QUảNG YÊN, TỉNH QUảNG NINH 

ĐếN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƢớNG ĐếN NĂM 2035 

 

4.1. Quan điểm, mục tiêu tăng phúc lợi cho ngƣời lao động trong các 

doanh nghiệp trên đại bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

4.1.1. Quan điểm 

Quan điểm 1: Phấn đấu duy trì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị 

xã với tốc độ nhanh, bền vững cải thiện điều kiện vật chất và tinh thần cho 

người lao động, phát triển nguồn nhân lực với cơ cấu chất lượng hợp lý theo 

ngành và lãnh thổ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Quảng Ninh, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ. 

Quan điểm 2: Phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết có hiệu quả các 

vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá của người lao động; 

phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo yêu cầu phát triển trước hết là 

các ngành công nghiệp, dịch vụ then chốt nhằm hòa nhập vào xu thế phát triển 

chung của tỉnh và của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; chăm lo phát triển văn 

hoá, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 

Quan điểm 3: Trong bối cảnh hiện nay,  nhu cầu nhân lực trong các 

doanh nghiệp ngày càng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao rất 

khó tuyển dụng, nên người lao động có quyền lựa chọn chọn nơi làm việc có 

chế độ phúc lợi tốt hơn.  

Quan điểm 4: Chế độ phúc lợi là một trong những quyền lợi của người 

đi làm được pháp luật bảo hộ. Vì vậy, các doanh nghiệp phải xây dựng chế độ 

cho người lao động  như một cách để thu hút nhân tài.  

Quan điểm 5: Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy 

tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục 

http://vnresource.vn/hrmblog/phuc-loi-la-gi/
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tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất 

và tinh thần của người lao động;  

Quan điểm 6: Phúc lợi và các chế độ đãi ngộ góp phần thúc đẩy nâng 

cao năng lực người sử dụng lao động. Để có thể bảo đảm chính sách phúc 

lợi tốt cho người lao động các doanh nghiệp thực hiện phúc lợi tốt sẽ khiến 

người lao động yên tâm và gắn bó với công việc, từ đó giảm biến động lao 

động, giảm chi phí liên quan đến tuyển dụng, đào tạo lao động mới và thời 

gian làm quen với công việc. 

4.1.2. Mục tiêu 

4.1.2.1. Mục tiêu chung 

Các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

ngày càng tăng phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp qua một số 

chỉ tiêu cụ thể:  

(i) Đối với BHXH bắt buộc và BHTN: Tỷ lệ tổng số lao động tham gia 

trên 95% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2025. 

Phát triển đối tượng tham gia BHXH, phát triển mạnh lực lượng lao 

động trong độ tuổi tham gia BHXH, nâng cao tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ 

hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, 

quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân và lao động khu 

vực phi chính thức. Nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm BHXH để đảm bảo 

quyền lợi của đối tượng tham gia và thụ hưởng. Xây dựng lộ trình đưa tỷ 

lệ giao dịch điện tử đạt 100%; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH 

với doanh nghiệp đạt mức ASEAN; mở rộng thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hưởng 

chính sách BHXH, nâng cao chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người 

tham gia BHXH. 

(ii) Đối với BHXH tự nguyện: tốc độ gia tăng đối tượng tham gia của 

năm sau so với năm trước ít nhất bằng 32% so với năm trước.  
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(iii) Phấn đấu đến năm 2025 về cơ bản tiền lương của các doanh nghiệp 

trả cho người lao động ít nhất 1,5 lần so với lương cơ bản của chính phủ quy 

định; đến năm 2035 bằng 1,5 lần tiền lương trung bình của người lao động tại 

doanh nghiệp. 

(iv) Nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp bằng 

các khoản tăng lương, phụ cấp, thưởng để đảm bảo 100% người lao động 

trong doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên có thể sống bằng thu nhập 

của mình. 

(v) Tăng cường công tác khám chữa bệnh định kỳ cho người lao động, 

như khám bệnh cho người lao động mới vào làm việc và định kỳ 6 tháng tổ 

chức khám lại. 

(vi) Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó tập trung thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, huấn luyện về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cả 

hệ thống chính trị về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện 

tốt việc cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động; chủ động phòng 

ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm an toàn tính 

mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản Nhà nước, tài sản của tổ chức, 

doanh nghiệp, cá nhân. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động trên địa bàn; nâng cao năng lực quản lý, giám sát của đội ngũ 

làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao 

động, bảo đảm sự tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc. 

4.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trung bình hằng năm giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người, 

trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: khai thác 

đá, đóng tàu, điện, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh tế biển. 
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- Trung bình hằng năm tăng 5% số doanh nghiệp tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho người lao động; tăng 5% số người lao động được khám phát 

hiện bệnh nghề nghiệp; Tăng 3% số cơ sở được giám sát môi trường lao 

động; tăng 10% doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý 

an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

- Hằng năm, 100% người làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn, vệ sinh lao động; người làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm; cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại doanh 

nghiệp được hỗ trợ huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 

a) Giai đoạn đến năm 2025: 

Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có 

khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH 

hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

người tham gia BHXH đạt mức 85%. 

b) Giai đoạn đến năm 2035: 

Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia 

BHXH; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 

khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH 

hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

người tham gia BHXH đạt mức 90% trở lên. 

4.2. Giải pháp tăng cƣờng phúc lợi cho ngƣời lao động trong các doanh 

nghiệp trên đại bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 

4.2.1. Giải pháp đối với người sử dụng lao động 

 (i) Chấp hành đúng quy định của pháp luật về tỉ lệ đóng góp của người 

sử dụng lao động đối với một số quỹ phúc lợi cho người lao động 

Nếu doanh nghiệp thực hiện tốt quỹ phúc lợi sẽ làm cho người lao động 

yên tâm và gắn bó với công việc, từ đó giảm biến động lao động, giảm chi phí 

liên quan đến tuyển dụng, đào tạo lao động mới và thời gian làm quen với 

công việc. 
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Mặt khác, thực hiện quỹ phúc lợi bắt buộc đã được luật pháp quy định, 

đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện, cụ thể:  

- Người sử dụng lao động phải tham gia đóng các chế độ bảo hiểm cho 

người lao động bao gồm: BHXH (quỹ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản); quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

(BHTN); quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) như sau:  

Một là, Đối với người lao động Việt Nam, người sử dụng lao động phải 

đóng 14% quỹ hưu trí, 3% quỹ ốm đau; 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh 

nghề nghiệp; 1% quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 3% đối với bảo hiểm y tế. Như 

vậy, tổng cộng người sử dụng lao động phải đóng là 21,5%, còn người lao 

động phải đóng 10,5% theo đúng quy định. 

Hai là, Đối với người lao động nước ngoài: người sử dụng lao động chỉ 

phải đóng có 6,5% bao gồm: 3% quỹ ốm đau, 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn, bệnh 

nghề nghiệp và 3% đối với bảo hiểm y tế; người lao động sẽ phải đóng 1,5%  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa 

quan tâm đến phúc lợi cho người lao động, điển hình có doanh nghiệp nợ Bảo 

hiểm xã hội tới hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần cho người lao động mỗi dịp lễ, Tết đến vẫn chưa thực sự được 

doanh nghiệp chú trọng. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự coi việc thực 

hiện các chính sách phúc lợi là trách nhiệm của mình với người lao động. Vì 

vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm 

bắt buộc được luật pháp quy định nhằm đảm bảo cho người  lao động yên tâm 

công tác và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.  

Cơ quan BHXH cần phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện đúng 

và đầy đủ các chính sách có liên quan đến BHYT, đảm bảo quyền lợi người 

tham gia, tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, chuyển tuyến trong điều trị, thanh 

quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 

(ii)  Hoàn thiện hệ thống phân tích công việc và bố trí nhân viên 

Để người lao động có một công việc ổn định, các doanh nghiệp cần 

hoàn thiện khâu phân tích công việc một cách tích cực hơn. Công tác phân 
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tích và thiết kế công việc hiện nay trong các doanh nghiệp này vẫn còn tồn tại 

một số vấn đề như chỉ mới chú ý xây dựng bảng mô tả công việc tức là mới 

chỉ ra được cho người lao động biết quyền hạn, trách nhiệm trong công việc 

như thế nào chứ chưa đưa ra được những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ làm 

việc tốt hay không tốt của họ. Ngoài mục đích làm cơ sở của việc đánh giá 

thực hiện công việc của tổ chức đối với người lao động, nó còn là thước đo để 

người lao động tự đánh giá khả năng, trình độ của mình trong công việc. Từ 

sự đánh giá đó, người lao động tự so sánh với những người đồng nghiệp trong 

cùng cơ quan, với người lao động trong cơ quan khác và người lao động nói 

chung (theo học thuyết công bằng của Jack Stacy Adam). Nếu các tiêu chuẩn 

đưa ra không rõ ràng dễ dẫn đến hiểu lầm về sự công bằng trong tổ chức, từ 

đó dẫn đến các hành vi làm việc không mong muốn từ phía người lao động. 

Cách thức thực hiện phân tích và thiết kế lại các công việc có thể thực 

hiện như sau: 

- Thứ nhất, xác định các công việc cần phân tích: Các doanh nghiệp cần  

tiến hành rà soát lại toàn bộ các công việc hiện tại. 

- Thứ hai, thu thập thông tin để thực hiện phân tích công việc: Để có 

thể xây dựng được bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn thực hiện công 

việc được chính xác, cần thu thập một số loại thông tin như: 

+ Các yếu tố của điều kiện làm việc như điều kiện tổ chức hoạt động của cơ 

quan, chế độ tiền lương, khen thưởng, tầm quan trọng của công việc trong cơ 

quan, các yếu tố của điều kiện vệ sinh lao động, sự cố gắng về thể lực,... 

+ Các hoạt động thực tế của nhân viên tiến hành tại nơi làm việc như 

phương pháp làm việc với đối tượng hoặc doanh nghiệp sử dụng lao động, 

cách thức phối hợp với các cán bộ công nhân viên khác, cách thức làm việc 

với các loại máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc,... 

+ Thông tin về những phẩm chất mà cán bộ công nhân viên thực hiện công 

việc cần có như trình độ học vấn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thực hiện công 

việc, tuổi đời, ngoại hình, sở thích, sức khỏe, quan điểm, tham vọng,... 

+ Thông tin về các loại thiết bị, máy móc ở các bộ phận làm việc. 
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+ Thông tin về các tiêu chuẩn mẫu trong việc thực hiện công việc đối 

với cán bộ công nhân viên, bao gồm cả các quy định về tiêu chuẩn hành vi và 

tiêu chuẩn kết quả thực hiện công việc. 

- Thứ ba, sử dụng thông tin thu thập: Các thông tin thu thập được từ 

quá trình ghi chép sẽ dùng để viết các bảng mô tả công việc, bảng yêu cầu của 

công việc và bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc. Các bảng này sẽ là cơ sở 

cho các hoạt động quản trị nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

(iii) Hoàn thiện công tác đào tạo, nâng cao trình độ của người lao động 

Trong bối cảnh giao lưu hợp tác toàn cầu như hiện nay, các công nghệ 

kỹ thuật mới không ngừng được cải tiến. Nhân viên có thể là một người tài 

năng ở giai đoạn nhất định nhưng sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu nếu không 

được bồi dưỡng kiến thức mới. Do đó, việc bồi dưỡng nhân viên một cách 

thường xuyên, liên tục của các nhà quản lý có thể coi là một trong những yếu 

tố cơ bản làm cho đội ngũ công nhân viên tài năng của các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ luôn được giữ vững. 

Trước khi tiến hành đào tạo, các doanh nghiệp phải xác định chính xác 

nhu cầu đào tạo của người lao động, lựa chọn đúng người cần đào tạo đảm 

bảo sự công bằng, nhờ đó nâng cao động lực làm việc cho người lao động. 

Việc xác định nhu cầu đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu của công việc chứ 

không phải xuất phát từ nhu cầu của cán bộ công nhân viên. Các chương trình 

đào tạo sẽ tập trung chủ yếu vào các mục tiêu sau: 

- Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đối với lao động 

cả gián tiếp và trực tiếp: 

+ Đối với cán bộ quản lý: Các kỹ năng cần được tiến hành đào tạo là: 

Nghệ thuật lãnh đạo, đánh giá thực hiện công việc; các kỹ năng quản trị, ra 

quyết định. 

+ Đối với bộ phận lao động gián tiếp: Cần đào tạo kiến thức mới cho 

phù hợp với công việc đang đảm nhận phù hợp với thông tư, hướng dẫn mới; 

đào tạo chuyên sâu và nâng cao; đào tạo các kiến thức liên quan đến chương 

trình kế toán, tin học, các chính sách về thuế,... 
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+ Đối với bộ phận lao động trực tiếp: Các nội dung đào tạo công nhân cần 

phải được tiến hành như: đào tạo nâng bậc cho công nhân, nâng cao trình độ tay 

nghề, công nghệ mới; đào tạo các kiến thức cơ bản để thực hiện công việc. 

- Tổ chức các lớp học tập, nghe thời sự theo chuyên đề để bồi dưỡng và 

nâng cao kiến thức cho người lao động 

(iv).Tạo điều kiện làm việc thuận lợi 

Bên cạnh những mặt đạt được, các biện pháp tạo điều kiện cho người 

lao động còn một số hạn chế như: Nhiều cán bộ, công nhân viên chưa thật sự 

thấy thoải mái trong công việc, công việc của họ chịu sự quản lý chặt chẽ bởi 

các nhà quản lý trực tiếp, họ không có cơ hội sáng tạo, phát triển ý tưởng. Vì 

vậy, doanh nghiệp cần tạo cho người lao động một môi trường làm việc cởi 

mở bằng cách: 

- Xây dựng phong cách lãnh đạo cho nhà quản lý nhằm tạo mối quan hệ 

thân thiết, thu hẹp khoảng cách giữa lãnh đạo và người lao động, tạo điều kiện 

cho người lao động có cơ hội được trình bày ý tưởng, quan điểm, phát huy 

khả năng, thế mạnh của bản thân. Để làm được điều này, nhà lãnh đạo trong 

doanh nghiệp phải chấp nhận sự thay đổi về phong cách lãnh đạo, cần có biện 

pháp theo dõi và sự đôn đốc nhắc nhở thường xuyên của lãnh đạo cấp cao. 

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nâng cao sức sáng tạo của 

người lao động. Để làm được điều này, cần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, 

gắn bó trong tập thể, thúc đẩy phát kiến, ý tưởng và tôn vinh những đóng góp 

cho doanh nghiệp. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đôn đốc thực hiện tốt nội quy, quy 

định của cơ quan, giúp người lao động vạch ra mục tiêu trong công việc, tạo 

nên một môi trường văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt, lãnh đạo các doanh nghiệp cần 

có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời, những cán bộ 

công nhân viên nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động; đồng thời thường 

xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian làm việc; kỷ 

luật lao động; có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, công bằng, 
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nghiêm minh. Điều đó sẽ tạo cho người lao động tác phong làm việc chuyên 

nghiệp, làm tăng năng suất lao động của họ, tạo ra sự bình đẳng giữa các 

thành viên. 

- Đầu tư trang thiết bị, sửa chữa và bổ sung cơ sở vật chất, tăng cường 

vệ sinh, an toàn lao động... Ngoài ra, doanh nghiệp nên gia tăng việc thu nhận 

và giải đáp các thắc mắc từ phía người lao động. Có nhiều hình thức như: hộp 

thư góp ý kín, email chung dành cho doanh nghiệp. Điều này rất thiết thực và 

giúp cho lãnh đạo nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc từ phía người 

lao động, từ đó có biện pháp giải quyết và tháo gỡ tạo tâm lý tin tưởng và yên 

tâm làm việc đối với người lao động. 

(v) Tổ chức các phong trào thi đua trong các doanh nghiệp 

Tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, học tập 

nâng cao trình độ. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

đang diễn ra nhanh chóng và áp lực cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để người 

lao động có thể làm việc với năng suất cao thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải 

tăng cường các hoạt động về tinh thần cho người lao động như các hoạt động 

thể dục thể thao, du lịch…Bên cạnh đó, dưới áp lực của cuộc cách mạng công 

nghệ lần thứ 4 đang diễn ra rất nhanh như hiện nay, để người lao động có thể 

nắm bắt được các công nghệ và làm việc được trong môi trường hiện nay, đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đào tạo cho người lao động để nâng 

cao trình độ đáp ứng được nhu cầu hiện nay, như thông qua các lớp tập huấn 

ngắn ngày, các lớp dài ngày… 

Các hoạt động phong trào bề nổi, các phong trào thi đua, văn nghệ, thể 

dục thể thao... từ trước đến nay đều được doanh nghiệp quan tâm, tuy nhiên 

công tác này cần được đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa bởi vì các hoạt động 

này có tác dụng kích thích rất lớn về mặt tinh thần cho người lao động. Dưới 

đây là một số giải pháp đề ra nhằm tăng cường phong trào, hoạt động đoàn 

thể và thi đua trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

- Hàng quý hoặc hàng năm, các doanh nghiệp nên tổ chức hội thi lao 

động giỏi để kích thích tinh thần học hỏi của người lao động, tạo điều kiện 
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cho người lao động tham gia các phong trào do địa phương phát động, tổ chức 

thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, thể thao đặc biệt đối với các doanh nghiệp khác. 

- Các phong trào thi đua cần phải hướng vào sản xuất và đời sống; phải 

có mục tiêu, chỉ tiêu, hình thức tổ chức, biện pháp cụ thể. Đồng thời, các 

phong trào thi đua phải thiết thực và được sự ủng hộ của tập thể lao động, cần 

đa dạng hóa các hình thức thi đua, phong phú các nội dung thi đua. 

Ngoài ra, các phong trào cần phải có những phần thưởng kích thích, 

đồng thời kết quả cũng cần được đánh giá một cách công bằng và công khai. 

Điều này có tác dụng lớn về mặt tinh thần cho người lao động, giúp họ có thời 

gian tham gia nhiều hoạt động bổ ích và góp phần tăng động lực lao động. 

Bên cạnh đó, Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng 

phải được doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Để người lao động có đủ sức 

khỏe làm việc, thì các doanh nghiệp phải định kỳ 6 tháng tổ chức khám, 

chữa bệnh cho người lao động nhằm kịp thời phát hiện những căn bệnh 

không mong muốn để có thể chữa kịp thời không làm ảnh hưởng đến chất 

lượng lao động trong doanh nghiệp. 

Nâng cao chế độ phúc lợi, thu hút và giữ chân nhân tài là một trong 

những chiến lược cạnh tranh hiện nay của các doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp có thể xây dựng, tham gia các chương trình bảo hiểm kết hợp với Tập 

đoàn Bảo Việt để xây dựng các chương trình, gói bảo hiểm sức khỏe  dành 

cho người lao động bằng cách hỗ trợ một phần hoặc toàn phần, như:  

- Bảo hiểm sức khỏe nhóm bao gồm các quyền lợi chính và quyền lợi 

mở rộng, với chương trình bảo hiểm sức khỏe nhóm người lao động  sẽ được 

hưởng chế độ phúc lợi tốt nhất cùng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu 

khi rủi ro bất trắc xảy ra. 
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Bảng 4.1. Bảo hiểm sức khỏe theo nhóm 

Quyền lợi chính (Theo lựa chọn của khách hàng) 

Điều kiện A: Bảo hiểm sinh 

mạng 

Bảo hiểm trường hợp chết hoặc tàn tật toàn 

bộ vĩnh viễn không phải do tai nạn xảy ra 

trong thời hạn bảo hiểm 

Điều kiện B: Tử vong hoặc 

thương tật vĩnh viễn do tai 

nạn 

Bảo hiểm trường hợp chết, thương tật toàn bộ 

vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn 

do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm 

Điều kiện C: Chi phí y tế do 

tai nạn 

Bảo hiểm cho các chi phí y tế nội trú và ngoại 

trú thực tế và hợp lý phát sinh trong trường 

hợp tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm 

Điều kiện D: Điều trị nội trú 

do ốm đau, bệnh tật, thai sản 

Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, 

thai sản xảy ra trong thời hạn bảo hiểm khiến 

Người được bảo hiểm (NĐBH) phải nằm điều 

trị nội trú và/hoặc phẫu thuật tại bệnh viện 

Các quyền lợi mở rộng 

Điều trị ngoại trú do ốm đau, 

bệnh tật 

Bảo hiểm cho các chi phí y tế phát sinh điều 

trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật trong thời 

hạn bảo hiểm như tiền khám bệnh, tiền thuốc 

theo kê đơn của bác sĩ, tiền làm các xét 

nghiệm, vật lý trị liệu, chăm sóc răng cơ 

bản,… 

Trợ cấp mất giảm thu nhập 

Bồi thường cho NĐBH một khoản trợ cấp 

trong thời gian NĐBH điều trị nội trú và/hoặc 

ngoại trú đối với trường hợp tai nạn, và điều 

trị nội trú đối với trường hợp ốm đau, bệnh 

tật trên cơ sở số ngày nghỉ thực tế 

(Tổng hợp của tác giả) 
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- Thường xuyên động viên người lao động tham gia những ngày làm 

việc công ích, qua đó vừa làm sạch môi trường làm việc vừa gia tăng sự gắn 

kết giữa người lao động và người sử dụng lao động từ đó sẽ dẫn đến năng suất 

lao động tăng và chất lượng sản phẩm được nâng cao. 

- Cần tạo ra những nơi vui chơi giải trí ngay tại khuôn viên của doanh 

nghiệp để người lao động cảm thấy thoải mái sau những giờ làm việc căng 

thẳng hoặc những lúc nghỉ giữa ca, doanh nghiệp phải trở thành nơi làm việc 

tốt nhất, lý tưởng nhất cho người lao động. 

- Xuất phát từ sự thấu hiểu những điều nhân viên quan tâm, doanh 

nghiệp cần thiết lập tiêu chuẩn mới về nơi làm việc lý tưởng, để nhân viên 

nhận được cam kết quan tâm toàn diện và phát triển tối đa. Xây dựng các cơ 

sở vật chất phục vụ, hỗ trợ điều kiện học tập, làm việc của nhân viên; chú 

trọng xây dựng các cơ sở vật chất như phòng tập thể dục, yoga, hồ bơi và 

không gian sáng tạo để chăm lo sức khỏe và tạo điều kiện cho nhân viên làm 

việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên áp dụng các hình thức 

khác như: Cung cấp thêm cho CBCNV các dịch vụ chuyên nghiệp: Các phúc 

lợi miễn phí cho người lao động như y tế, phòng tập thể dục thể thao (bóng 

bàn, cầu lông...); Tăng cường các dịch vụ giải trí như: tổ chức các bữa tiệc, đi 

dã ngoại, du lịch. Phúc lợi này cần chú ý nhiều hơn để tạo tinh thần thoải mái, 

thân thiện cho người lao động. 

(vi) Sử dụng quỹ phúc lợi công khai, minh bạch, công bằng: 

 Việc sử dụng quỹ phúc lợi cần phải được lên kế hoạch cụ thể, phải xác 

định rõ cả về mặt định tính và định lượng, quy định tỷ lệ cho từng đối tượng hỗ 

trợ. Doanh nghiệp cần phải chi dùng hợp lý, tránh lãng phí, cố gắng làm thế nào 

để các hoạt động phúc lợi cho người lao động đạt kết quả cao mà không tốn kém 

về chi phí. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần thực hiện đầy đủ các chế độ chính 

sách đối với người lao động, quan tâm đến đời sống gia đình của từng CBCNV. 

Tăng cường các mối quan hệ với bên ngoài và xác định các hoạt động có 

thể xin tài trợ. Cụ thể các hoạt động về hỗ trợ đào tạo cho CBCNV có thể liên 

kết với các tổ chức đào tạo, hỗ trợ chỗ ở và một phần kinh phí đào tạo... 

(vii) Thực hiện các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định: 
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 Thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao 

động…để người lao động được hưởng các chế độ theo đúng quy định nếu 

không may xẩy ra ốm đau, tai nạn lao động hoặc các chế độ khác như hưu 

trí, thai sản… 

Đồng thời, doanh nghiệp cần phải tiến hành thực hiện các hoạt động phúc 

lợi khác cho người lao động như: (1) Tiền trả cho những thời gian không làm 

việc và (2) các phúc lợi bảo đảm 

Để tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức 

lao động. Vì vậy, mỗi tuần lễ, người lao động cần được nghỉ ít nhất một ngày 

(24h liên tục), thường là vào ngày chủ nhật. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp 

trên địa bàn thị xã Quảng Yên do yêu cầu của sản xuất đòi hỏi phải làm việc liên 

tục cả tuần, kể cả chủ nhật thì người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ 

hàng tuần vào một ngày khác trong tuần cho từng nhóm người lao động khác 

nhau hoặc có các chế độ cho người lao động nghỉ bù thỏa đáng. Tính bình quân 

mỗi tháng, người lao động phải được nghỉ ít nhất 4 ngày. 

Theo quy định, trong một năm, người lao động được nghỉ lễ, tết thì các 

doanh ngiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên cố gắng thực hiện tốt hoặc có thể 

cho người lao động nghỉ nhiều hơn số ngày quy định nhưng vẫn được hưởng 

nguyên lương, điều này sẽ làm cho người lao động cảm thấy thoải mái và sẽ 

nỗ lực hết mình vì doanh nghiệp. 

Nếu những ngày nghỉ nói trên trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì người 

lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Trong những ngày nghỉ lễ, nghỉ tết 

nói trên, người lao động được hưởng nguyên lương. Nếu do yêu cầu của sản 

xuất, công tác mà người lao động phải làm việc trong các ngày này thì họ 

được trả lương ít nhất bằng 300% của tiền lương giờ của ngày làm việc bình 

thường; trường hợp họ được bố trí nghỉ bù, thì người sử dụng lao động chỉ 

phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình 

thường. Đồng thời, trong quá trình làm việc doanh nghiệp không nên bố trí 

lịch làm việc cứng nhắc mà có thể xoay tua ca tùy chọn để người lao động có 

thể tự lựa chọn làm việc phù hợp với bản thân và gia đình họ qua đó để phát 

huy hiệu quả cao nhất. 
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Bên cạnh đó, để người lao động có sức khỏe và tinh thần thoải mái 

trong công việc, hàng năm các doanh nghiệp nên tổ chức cho người lao động 

đi tham quan, du lịch qua đó để người lao động có thể có những hiểu biết về 

hoàn cảnh của nhau nhiều hơn, dẫn đến đoàn kết hơn qua đó sẽ nâng cao hiệu 

quả làm việc. 

- Ngoài các quyền lợi về khám chữa bệnh theo chế độ Bảo hiểm y tế, 

các doanh nghiệp có thể mua thêm Bảo hiểm sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn 

24/24 cho toàn thể người lao động trong doanh nghiệp. Cần có các chế độ đối 

với các trường hợp nghỉ dài (thai sản, ốm đau…) để giúp người lao động trở 

lại làm việc theo đúng quy định của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp có thể liên kết với các công ty Bảo hiểm để mua bảo hiểm cho người 

lao động do mất khả năng lao động hoặc bị các tai nạn lao động gây ra. 

- Để người lao động yên tâm công tác, thì ngoài các phúc lợi bảm hiểm, 

thì các doanh nghiệp cần quan tâm đến việc bảm đảm thu nhập cho người lao 

động trong những trường hợp doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc giảm biên 

chế …bằng cách các doanh nghiệp có thể liên kết với các công ty bảo hiểm để 

mua các gói bảo hiểm cho người lao động nhằm đảm bảo thu nhập cho người  

lao động có như vậy người lao động mới yên tâm công tác và toàn tâm toàn 

lực vào doanh nghiệp. 

- Bảo đảm hưu trí: Các doanh nghiệp phải tham gia đóng bảo hiểm đầy 

đủ cho người lao động để đến khi nghỉ hưu, người lao động sẽ nhận được 

lương hưu nhằm trang trải cuộc sống của bản thân người lao động. 

 (viii) Tăng cương các phúc lợi bảo đảm 

Để người lao động yên tâm công tác, thì ngoài các phúc lợi bảo hiểm, thì các 

doanh nghiệp cần quan tâm đến việc bảo đảm thu nhập cho người lao động trong 

những trường hợp doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc giảm biên chế …bằng cách 

các doanh nghiệp có thể liên kết với các công ty bảo hiểm để mua các gói bảo hiểm 

cho người lao động nhằm đảm bảo thu nhập cho người  lao động có như vậy người 

lao động mới yên tâm công tác và toàn tâm toàn lực vào doanh nghiệp. 

Bảo đảm hưu trí: Các doanh nghiệp phải tham gia đóng bảo hiểm đầy 

đủ cho người lao động để đến khi nghỉ hưu, người lao động sẽ nhận được 
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lương hưu nhằm trang trải cuộc sống của bản thân người lao động. 

4.2.2. Giải pháp đối với cơ quản quản lý nhà nước 

(i) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền huyện về thực 

hiện nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

- Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung cải cách chính sách BHXH 

nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. 

- Chính quyền huyện các cấp, cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền nội 

dung của Nghị quyết số 28-NQ/TW, tập trung vào những tư tưởng, định 

hướng mục tiêu, nội dung cải cách chính sách BHXH đến đội ngũ lãnh đạo, 

công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, các doanh 

nghiệp để nhận thức đúng đắn và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

- Các mục tiêu, chỉ tiêu về BHXH huyện c của từng giai đoạn phải được 

đưa vào các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành, các địa phương. Phân công 

trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể trong 

thực hiện các mục tiêu về BHXH, triển khai nội dung cải cách BHXH. 

- Chính quyền các cấp huyện, cơ quan BHXH huyện và các tổ chức 

đoàn thể nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên 

truyền phù hợp với đặc điểm của Thị xã, của từng địa phương, tính chất đặc 

thù của từng nhóm đối tượng, nhất là các nhóm đối tượng là nông dân, lao 

động khu vực phi chính thức. Chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, 

cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động, thu hút người dân 

tham gia BHXH tự nguyện. 

- Phát huy vai trò và huy động sự tham gia mạnh mẽ của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động doanh 

nghiệp và người dân tham gia BHXH và tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện 

vai trò giám sát việc cung cấp dịch vụ công liên quan đến BHXH và việc thực 

hiện các cơ chế, chính sách liên quan. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá 

thi đua, khen thưởng kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị. 
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(ii) Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về lao động, việc làm, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

- Chính quyền Thị xã chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan 

BHXH tham gia nghiên cứu, đề xuất, góp ý kiến với Tỉnh, Trung ương nhằm 

hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý, thực hiện tốt nội dung cải cách chính 

sách BHXH như việc sửa đổi Bộ Luật Lao động bao hàm điều chỉnh tăng tuổi 

nghỉ hưu theo lộ trình, sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng 

BHXH, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; các quy định về BHTN, chính 

sách việc làm; sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính 

linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ... 

Nghiên cứu đề xuất để có lộ trình mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

đối với người tham gia các loại hình BHXH, nhất là nhóm đối tượng là nông 

dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, người lao động khu vực phi chính 

thức để mở rộng diện bao phủ. Từ đó sẽ phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, 

đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập theo nguyên tắc đóng - hưởng, công 

bằng, bình đẳng, chia sẻ bền vững. 

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm pháp luật về BHXH 

theo hướng cơ quan quản lý nhà nước về BHXH và cơ quan quản lý Quỹ BHXH có 

thẩm quyền xử phạt các doanh nghiệp trốn, nợ đóng, gian lận, trục lợi BHXH. 

Đồng thời, tuyên truyền để các doanh nghiệp và người lao động có quyền khiếu nại, 

hoặc khởi kiện cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan quản lý Quỹ BHXH nếu phát 

hiện có sai phạm trong thực hiện chính sách BHXH. 

(iii) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội huyện  

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH; 

tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp liên ngành quyết liệt triển khai tuyên 

truyền, vận động thu hồi nợ đọng BHXH. Thông qua việc nắm bắt tình hình 

hoạt động của doanh nghiệp nợ để có biện pháp đồng hành cùng doanh 

nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các chế độ chính sách 

BHXH cho người lao động. 
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- Xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt và vượt 

mức chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH. Đẩy nhanh mở rộng đối 

tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà 

nước, tăng cường vận động tham gia BHXH tự nguyện. Thực hiện việc giao 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương trong kế 

hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm, gắn với trách nhiệm của người đứng 

đầu các cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa 

cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, tài chính, thuế, lao động và 

BHXH để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi 

chính sách BHXH. Chú trọng rà soát quy trình quản lý thu, chi, gắn với trách 

nhiệm của cán bộ BHXH ở địa phương, đơn vị. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 

luật về BHXH, BHTN; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất 

là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN. Tuyệt 

đối đảm bảo quyền lợi của người lao động, không để xảy ra tình trạng vì nợ 

đọng BHXH ảnh hưởng đến các chế độ đối với người lao động trong trường 

hợp ốm đau, thai sản, hưu trí.  

(iv) Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

- Nâng cao năng lực, thái độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán 

bộ trong lĩnh vực BHXH huyện. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới tác phong, lề lối làm 

việc chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng phục vụ. Có các 

giải pháp cụ thể, quyết liệt để tăng mức độ hài lòng của người dân và các 

chủ thể tham gia BHXH. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống cơ sở 

dữ liệu BHXH thống nhất và nối mạng quốc gia liên thông trên phạm vi cả 

nước; tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN. Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng hệ thống quản lý 
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đối tượng tham gia BHXH, quản lý quỹ BHXH, xử lý thủ tục, phối hợp, chia 

sẻ thông tin dữ liệu với các cơ quan liên quan. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan thực hiện chính 

sách BHTN, tập trung công tác cải cách tổ chức bộ máy, cơ chế tài chính đảm 

bảo cho việc thực hiện chính sách BHTN được triển khai có hiệu quả, phát 

huy đầy đủ chức năng của BHTN, để BHTN thực sự là công cụ quản trị thị 

trường lao động. Bên cạnh việc quan tâm các giải pháp xử lý hậu quả thông 

qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc 

mới, giới thiệu việc làm, cần chú ý đến các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu 

tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phát triển 

sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động.  

(v) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về BHXH, BHTN huyện 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền: đổi mới 

nội dung, hình thức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù 

hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư nhằm giúp người dân hiểu 

được quyền, nghĩa vụ về BHXH, BHTN và tự giác tham gia. 

+ Về hình thức, nội dung tuyên truyền: Tăng cường công tác thông tin, 

tuyên truyền vận động, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để 

tuyên truyền các nội dung như: vai trò của BHXH, BHTN trong phát triển 

kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của BHXH, BHTN đối với 

mỗi người dân và toàn xã hội; tập trung các nội dung hướng đến hộ gia dình, 

hướng đến các đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH… nhằm nâng cao 

hiểu biết và tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật 

BHXH, BHTN cho cán bộ, hội viên và nhân dân. 

+ Về phạm vi và đối tượng tuyên truyền: Cần tiến hành với tất cả các 

nhóm đối tượng, bao gồm các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các chi bộ, đảng viên, thôn bản, khu phố, tổ 

dân và đến từng hộ gia đình. Thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình 

thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với 

thông tin về chính sách BHXH, BHTN và các thức tham gia. 
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4.2.3. Giải pháp đối với tổ chức đại diện người lao động 

(i) Thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên và người lao động 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của LĐLĐ tỉnh về “Phát triển 

quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020”. Tích cực nắm tình 

hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình CNVCLĐ; đề xuất các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động; 

- Tham gia giám sát thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan 

đến đoàn viên, CNVC-LĐ và tổ chức công đoàn. Thực hiện tốt vai trò giám 

sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

trong sạch, vững mạnh theo quy định. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng cho đoàn viên, CNVC-LĐ; phối hợp với người sử dụng lao động 

tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.  

- Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Tăng cường thương 

lượng để đưa các chế độ phúc lợi cho người lao động vào thỏa ước lao động 

tập thể. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn, nhất là CĐCS 

trong thực hiện Nghị quyết 07c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam “Về chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. Chỉ đạo CĐCS thực 

hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp. 

- Phối hợp với UBND thị xã thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ 

chính sách đối với CNVC-LĐ, thiết thực bảo vệ quyền lợi của CNVC-LĐ. 

Phát huy hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật của Tổ tư vấn pháp luật thị xã 

và công tác tư vấn tại cơ sở. 

(ii) Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho người lao động 

- Chăm lo cho người lao động theo hướng đảm bảo quyền lợi an sinh xã 

hội cho đoàn viên, người lao động và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của 

đoàn viên công đoàn. 

- Tổ chức tốt các hoạt động xã hội của công đoàn; đề nghị giải quyết 

cho CNLĐ được tiếp cận Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo; Quỹ 

“Mái ấm công đoàn”; Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và các quỹ tương trợ 

của công đoàn cơ sở. 
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(iii) Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên 

truyền, giáo dục; xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh 

- Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng 

đối tượng CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho đối tượng là đoàn viên và người lao động ở doanh nghiệp ngoài nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục học 

tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Kịp thời dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư nguyện 

vọng của công nhân, viên chức, lao động, định hướng dư luận cho CNVCLĐ. 

- Tổ chức tốt “Tháng Công nhân”, "Tết sum vầy" hàng năm; phát triển 

các mô hình hoạt động mới để cụ thể hóa mục tiêu “Công đoàn đồng hành vì 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”; để đoàn viên, công nhân lao động 

có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” - Vì lợi ích đoàn viên công đoàn. 

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại công nhân, viên 

chức, lao động, đồng thời vận động đoàn viên tự giác học tập, nâng cao trình 

độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành 

pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. 

- Vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia cải cách 

hành chính; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực 

hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh 

công sở và xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, góp phần xây dựng đảng, 

chính quyền trong sạch vững mạnh. 

( iv) Đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 

công nhân, viên chức, lao động góp phần phát triển kinh tế xã hội 

- Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hiện có trong công nhân, 

viên chức, lao động, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, Lao động 

sáng tạo”; “Xanh, sạch, đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua 

đăng ký đảm nhận công trình, sản phẩm việc khó; thực hiện Cuộc vận động 

xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương 
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mẫu”; “Doanh nghiệp giỏi”, “Doanh nhân tiêu biểu”, “Cơ quan, đơn vị văn 

hóa”; gắn các phong trào thi đua với thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn theo 

hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; biểu dương khen 

thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân trực tiếp sản xuất có thành tích xuất 

sắc. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp ngoài nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Phát huy hiệu quả hoạt động các Cụm Văn hóa thể thao công nhân 

viên chức lao động trên địa bàn thị xã.  

(v) Xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng 

hoạt động, phát triển tổ chức Công đoàn Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 

2030”; các Nghị quyết, quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

- Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và 

các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện; bố trí cán bộ theo vị trí việc làm, 

xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới. 

- Quan tâm đánh giá cán bộ theo định kỳ với kiểm điểm tự phê bình và 

phê bình hằng năm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 

nội bộ. 

- Thực hiện các giải pháp để nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ 

cán bộ công đoàn cơ sở. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công đoàn cơ sở, tập trung đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng hoạt động, 

xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Cập nhật kiến thức mới cho cán 

bộ công đoàn. 
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(vi) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nữ công; chăm lo, xây 

dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp; đặc 

biệt ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp có đông 

nữ CNLĐ; vận động lao động nữ gia nhập Công đoàn. 

- Tham gia giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với lao 

động nữ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ. 

Tham mưu hiệu quả quá trình đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao 

động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho nữ công nhân lao động. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua 

“Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp trong nữ đoàn viên, CNLĐ”; gắn với 

phong trào thi đua “Tuyên truyền phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

- Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình 

hạnh phúc.  

4.2.4. Giải pháp đối với người lao động 

Để thực hiện tốt công tác phúc lợi trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên, đòi hỏi người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã phải thực hiện tốt các yêu cầu sau:  

(i) Thực hiện quy chế, quy định 

 Tuân thủ các nội quy, quy chế trong doanh nghiệp, nâng cao tinh thần 

trách nhiệm trong công việc, không ỷ lại.  

(ii) Tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế 

Chủ tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và 

các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và 

lợi ích hợp pháp của người lao động; Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, 

bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể; đề xuất, 

thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều 

kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ… 
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(iii) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và 

thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế 

 Người lao động chủ động tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; việc thực hiện nội quy lao 

động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.,… 

Cần phải tham gia đấu tranh để bảo vệ quyền lợi về BHXH, BHTN, 

BHYT của mình không nên chỉ vì công ăn việc làm, thu nhập nhất thời dẫn 

đến các doanh nghiệp thao túng và bắt bí, không dám đấu tranh tự bảo vệ 

quyền lợi của chính mình 

Cần chủ động quan tâm, nắm bắt thông tin của việc đóng - nộp BHXH, 

BHYT, BHTN của bản thân, khi chủ sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, 

BHTN cần phải có ý kiến và phối hợp với các các công đoàn cơ sở, 
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KếT LUậN 

 

Phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp là một trong những 

nội dung quan trọng của doanh nghiệp, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát 

triển, muốn giữ chân được người tài đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện 

tốt các chính sách phúc lợi để thu hút và giữ chân người tài. Nhờ chế độ phúc 

lợi tốt, các nhân viên sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi làm việc trong 

doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp có thể giữ chân nhân tài trong công việc 

để cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhờ có chế độ 

phúc lợi tốt, các nhân viên có xu hướng giới thiệu những người quen cùng 

vào làm trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chế độ phúc lợi trong doanh 

nghiệp tốt sẽ làm cho năng suất lao động lao động tốt hơn vì nhân viên sẽ có 

động lực để tiếp tục ở lại cống hiến và gắn bó với doanh nghiệp; nhờ sự gắn 

bó giữa các nhân viên thì họ sẽ phối hợp với nhau nhuần nhuyễn dẫn đến hiệu 

suất làm việc ngày càng cao. 

Đề tài luận án Phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên 

địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã được tác giả đi vào phân tích 

và luận giải từng nội dung như: 

Một là, thông qua quá trình nghiên cứu tài liệu, tổng hợp, phân tích, 

luận án đã hệ thống hóa, làm rõ và phát triển cơ sở lý luận về phúc lợi cho 

người lao động dưới góc độ quản lý nguồn nhân lực: khái niệm, hệ thống 

phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, trách nhiệm của các chủ 

thể trong doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến phúc lợi đối với người 

lao động….. 

Hai là, luận án đã đi vào phân tích và luận giải từng nội dung như: phúc 

lợi, phúc lợi cho người lao động, các loại phúc lợi cho người lao động trong 

doanh nghiệp hiện nay...Bên cạnh đó, tác giả cũng đi vào phân tích các nhân 

tố ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách phúc lợi của người lao động trong 

doanh nghiệp, đồng thời luận án cũng đã chỉ ra được trách nhiệm của các chủ 

thể trong việc tạo phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp gồm: (i) 

trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, (ii) trách nhiệm của người sử dụng 
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lao động, (iii) trách nhiệm của người đại diện cho người lao động, (iv) trách 

nhiệm của người lao động; luận án cũng đã đưa ra được bài học kinh nghiệm 

của một số nước tiên tiến trên thế giới từ đó rút ra bài học về việc tạo phúc lợi 

cho người lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh. 

Ba là, trên cơ sở đó, luận án đã đi vào phân tích thực trạng phúc lợi cho 

người lao động trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh từ đó đã đưa 

ra đánh giá những điểm đạt được và những hạn chế, nguyên nhân của những 

hạn chế về phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở bài học kinh nghiệm của một 

số quốc gia và của tập đoàn lớn như Vinamilk, từ quan điểm và mục tiêu đã 

được đề xuất trên cơ sở đó luận án đưa ra  4 nhóm giải pháp tăng cường hệ 

thống phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh gồm: (i) Nhóm giải pháp đối với người sử dụng 

lao động; (ii) Nhóm giải pháp đối với cơ quan quản lý nhà nước; (iii) Nhóm 

giải đối với tổ chức đại diện người lao động ; (iv) Nhóm giải pháp đối với bản 

thân người lao động. 

NCS tin tưởng rằng với những kết quả nghiên cứu đã đạt được, luận án  

“Phúc lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Luận án 

cũng là cơ sở, gợi ý khoa học để các cơ quan quản lý Nhà nước, tỉnh Quảng 

Ninh, các doanh nghiệp, các tổ chức đại diện cho người lao động tham khảo, 

ứng dụng trong quá trình thực hiện phúc lợi cho người lao động. 

Mặc dù đã rất cố gắng, nỗ lực trong suốt quá trình nghiên cứu, thực 

hiện, luận án vẫn còn một số hạn chế và thiếu sót nhất định. Một số vấn đề lý 

luận chưa được làm rõ hay lí giải cặn kẽ trong luận án do hạn chế về thông tin 

cũng như trình độ chuyên môn và điều kiện thời gian nghiên cứu. Dữ liệu để 

minh chứng cho các nhận định, đánh giá của luận án chủ yếu được thu thập 

thông qua các báo cáo của BHXH Quảng Yên, phòng lao động và thương 

binh xã hội Quảng Yên, các tạp chí, …niên giám thống kê và khảo sát của 

NCS, tuy nhiên một số tài liệu, số liệu quan trọng trong ngành không được 
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phổ biến rộng rãi hoặc cập nhật thường xuyên, do đó các chỉ số thống kê 

trong luận án chỉ phản ánh được thực tế ở một mức độ tương đối và trên 

những khía cạnh, phương diện nhất định.   

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế nêu trên, hoàn thiện 

nghiên cứu của mình, NCS sẽ tiếp tục triển khai nghiên cứu theo một số định 

hướng: (i) nghiên cứu làm rõ hơn, sâu hơn một số vấn đề lý luận liên quan 

đến phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp; (ii) mở rộng phạm vi 

nghiên cứu, không chỉ dừng lại trong các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; (iii) nghiên cứu sâu hơn về trách nhiệm của các 

chủ thể trong việc tạo phúc lợi cho người lao động…….. 
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PHụ LụC 

Phụ lục 1. Phiếu khảo sát 

PHIẾU KHẢO SÁT 

 Kính thưa Ông (bà)! 

 Với mong muốn hoàn thiện việc đánh giá trong luận án tiến sĩ của mình, chúng 

tôi thiết kế bảng hỏi với một số nội dung thu thập thông tin về các hoạt động nhằm 

đáp ứng yêu cầu về phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp trên đại bàn thị 

xã Quảng Yên. Bằng cách khoanh tròn hoặc đánh dấu X hoặc cho ý kiến vào các câu 

hỏi sau. Chúng tôi cam đoan thông tin thu được chỉ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu. 

Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của Ông (bà)! 

Phần 1:Thông tin cá nhân 

1. Họ và tên anh/chị:……………………………………………………………………… 

2. Giới tính: ☐Nam                   ☐   Nữ  

3. Tuổi (Tính đến năm 2017): ................................ tuổi    

4. Cơ quan & Địa chỉ cơ quan ……………………………………………………………… 

5. Chức danh công việc……………………………………………………………………… 

6. Bộ phận…………………………………………………………………………………… 

7. Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………… 

8. Thâm niên công tác: ……………………………………………………………………… 

Phần II. Phần câu hỏi 

Câu 1. Mục đích làm việc của anh (chị) tại doanh nghiệp hiện nay là gì? 

 1. Thu nhập    2. Công việc ổn định 

 3. Cơ hội thăng tiến   4. Khẳng định mình 

 5. Kinh nghiệm   6. Không có mục đích 

Câu 2. Anh (chị) có hài lòng với công việc của mình hiện tại không? 

 1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

 3. Không hài  lòng    

            4. Ý kiến khác (xin cho biết cụ thể)……………………………………………… 

Câu 3. Anh (chị) có hài lòng về tình hình thực hiện chính sách phúc lợi của doanh nghiệp? 

            1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

 3. Không hài  lòng    

            4. Ý kiến khác (xin cho biết cụ thể)………………………………………………            

Câu 4. Anh (chị) cho biết tình hình khám sức khỏe tại doanh nghiệp? (xin khoanh tròn vào 

số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình) 

1. Rất không hài lòng  2. Không hài lòng  3. Không có ý kiến rõ ràng 

4. Tương đối hài lòng  5. Hoàn toàn hài lòng 



 

 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Định kỳ 6 tháng/1 lần 1 2 3 4 

2 12 tháng/ lần 1 2 3 4 

3 Không thực hiện khám sức khỏe theo quy định? 1 2 3 4 

4 Chế độ thai sản? 1 2 3 4 

 

Câu 5. Anh (chị) có hài lòng về tiền thưởng 

             1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                        4. Ý kiến khác …………………………………………………………… 

Câu 6. Anh (chị) có hài lòng về các khoản phụ cấp 

             1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                        4. Ý kiến khác …………………………………………………………… 

Câu 7. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hưởng BHXH 

             1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                        4. Ý kiến khác ……………………………………………………………… 

Câu 8. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hưởng BHYT 

            1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

            3. Không hài  lòng    

                       4. Ý kiến khác ……………………………………………………………….. 

Câu 9. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hưởng BHTN 

            1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

            3. Không hài  lòng    

                       4. Ý kiến khác ………………………………………………………………  

Câu 10. Anh (chị) có hài lòng về tổ chức lao động và điều kiện lao động 

             1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                        4. Ý kiến khác ………………………………………………………………. 

Câu 11. Anh (chị) có hài lòng về quan hệ trong tập thể 

                        1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                       4. Ý kiến khác …………………………………………………………….. 

Câu 12. Anh (chị) có hài lòng về sự quan tâm của lãnh đạo trực tiếp 

                        1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    

                       4. Ý kiến khác ………………………………………………………………. 



 

 

Câu 13. Công việc của anh/chị có tạo nhiều cơ hội để anh/chị chuẩn bị cho sự thăng tiến 

của mình ? 

1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

3. Không hài  lòng    

4. Ý kiến khác …………………………………………………………… 

Câu 14.   Anh/chị  đánh giá thế nào về khối lượng công việc và thời gian làm việc hiện tại 

của mình? 

1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

3. Không hài  lòng    

4. Ý kiến khác …………………………………………………………… 

Câu 15. Anh (chị) đánh giá thế nào về khối lượng công việc mà mình đang đảm nhiệm? 

1. Rất nhiều 

2. Tương đối nhiều 

3. Bình thường 

4. Nhàn hạ 

Câu 16. Đối với khối lượng như vậy, anh (chị) có thấy áp lực không? 

1. Luôn luôn 

2. Hiếm khi 

3. Nhiều lần 

4. Không bao giờ 

Câu 17. Trình độ học vấn hiện nay của anh (chị) có phù hợp với công việc đang làm không? 

1. Học vấn phù hợp với thái độ đòi hỏi 

2. Học vấn thấp hơn nghề nghiệp đòi hỏi 

3. Học vấn cao hơn nghề nghiệp đòi hỏi 

Câu 18.   Anh/chị  đánh giá thế nào về sự quan tâm đến đào tạo nâng cao trình độ cho 

người lao động 

1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

3. Không hài  lòng    

4. Ý kiến khác …………………………………………………………… 

Câu 19. Anh (chị) đánh giá thế nào về chính sách phúc lợi hiện tại của doanh nghiệp 

 1. Rất hài  lòng   2. Hài lòng 

 3. Không hài  lòng    

4. Ý kiến khác ……………………………………………………………  
 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Doanh nghiệp luôn quan tâm đến đời sống người lao 

động 

1 2 3 4 

2 Anh (chị) hiểu rõ các khoản phúc lợi mình đang được 

hưởng từ doanh nghiệp 

1 2 3 4 

3 Doanh nghiệp luôn đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho 1 2 3 4 



 

 

người lao động 

4 Chương trình phúc lợi được người lao động tham gia 

ủng hộ 

1 2 3 4 

5 Các hình thức phúc lợi đa dạng, phong phú phù hợp với 

nhu cầu người lao động 

1 2 3 4 

6 Anh (chị) rất hài lòng với chính sách phúc lợi của 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 

 

Câu 20. Anh (chị) có hài lòng với công tác khen thưởng hiện tại không? (xin khoanh tròn 

vào số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình) 

                        1. Rất hài  lòng    2. Hài lòng 

             3. Không hài  lòng    4. Ý kiến khác 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Các khoản thưởng được phân chia một cách công bằng 

dựa trên kết quả thực hiện công việc 

1 2 3 4 

2 Công ty luôn khen thưởng cho cá nhân có thành tích 

xuất sắc 

1 2 3 4 

3 Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng, hợp lý 1 2 3 4 

4 Thời điểm thưởng và mức thưởng hợp lý 1 2 3 4 

5 Chính sách khen thưởng có tác dụng khuyến khích cao 1 2 3 4 

6 Doanh nghiệp đánh giá đúng những đóng góp của 

người lao động 

1 2 3 4 

7 Anh (chị) thỏa mãn với mức thưởng nhận được từ 

doanh nghiệp 

1 2 3 4 

 

Câu 21. Anh (chị) có hài lòng về chế độ thai sản mà công ty đang áp dụng? (xin khoanh 

tròn vào số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình)  

                        1. Rất hài lòng    2. Hoàn toàn hài lòng 

             3. Tương đối hài lòng   4. Không có ý kiến rõ ràng 

  5. Không hài lòng 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 5 

1 Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau 1 2 3 4 5 

2 Chế độ trợ cấp 1 lần sau khi sinh con 1 2 3 4 5 

3 Thời gian hưởng chế độ khi khám thai 1 2 3 4 5 

4 Thời gian hưởng chế độ khi sinh con 1 2 3 4 5 

5 Các chế độ khác 1 2 3 4 5 



 

 

 

Câu 22. Anh (chị) có hài lòng về thực trạng bảo đảm thu nhập và hưu trí mà công ty đang 

áp dụng? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình)  

                        1. Rất không hài lòng   2. Tương đối hài lòng   

  3. Hoàn toàn hài lòng   4. Không có ý kiến rõ ràng 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Doanh nghiệp mua bảo hiểm bổ sung? 1 2 3 4 

2 Chế độ bảo đảm thu nhập của công ty? 1 2 3 4 

3 Chế độ bảo đảm hưu trí của công ty? 1 2 3 4 

4 Các loại hình bảo hiểm khác 1 2 3 4 

5 Các điều kiện xét tăng lương là hợp lý 1 2 3 4 

6 Anh (chị) hài lòng với thu nhập hàng tháng của mình 1 2 3 4 

 

Câu 23. Anh (chị) có hài lòng về tình hình thực hiện các quy định của nhà nước mà công ty 

đang áp dụng? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình)  

                        1. Rất hài lòng   2. Hài lòng     

  3. Không hài lòng  4. Ý kiến khác 

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Thực hiện đóng BHXH, BHYT 1 2 3 4 

2 Thực hiện giờ làm việc linh hoạt 1 2 3 4 

3 Các chế độ bảo hiểm khác 1 2 3 4 

 

Câu 24. Anh (chị) có hài lòng về thực trạng tiền lương, thưởng, điều kiện làm việc và các 

chế độ cho người lao động mà công ty đang áp dụng? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) 

cho là ý kiến của mình)  

                        1. Rất hài lòng   2. Hài lòng     

  3. Không hài lòng   

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 

1 Tiền lương hợp lý và công bằng dựa trên kết quả thực hiện 

công việc 

1 2 3 

2 Quy chế trả lương của doanh nghiệp 1 2 3 

3 Mức lương nhận được tương xứng với vị trí việc làm 1 2 3 

4 Tiền lương phân chia hợp lý giữa các chức danh 1 2 3 

5 Tiền thưởng 1 2 3 

6 Các khoản phụ cấp 1 2 3 



 

 

7 Điều kiện làm việc    

 

Câu 25. Anh (chị) có hài lòng về công tác khen thưởng đối với người lao động mà doanh 

nghiệp đang áp dụng? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) cho là ý kiến của mình)  

                        1. Rất hài lòng   2. Hài lòng     

  3. Không hài lòng   

STT Nội dung Mức độ 

1 2 3 4 

1 Các khoản thưởng được phân chia một cách công bằng dựa 

trên kết quả thực hiện công việc 

1 2 3 4 

2 Công ty luôn khen thưởng cho các nhân có thành tích 

xuất sắc 

1 2 3 4 

3 Tiêu thức xét khen thưởng rõ ràng và hợp lý 1 2 3 4 

4 Mức thưởng hợp lý 1 2 3 4 

 

 Xin chân thành cảm ơn anh (chị) đã trả lời phiếu điều tra này. 

 Quảng Ninh, ngày …..tháng ….năm 2018 

Ngƣời đƣợc phỏng vấn Ngƣời phỏng vấn 

 



 

 

DANH SÁCH PHỎNG VẤN CÁC CHUYÊN GIA TẠI THỊ XÃ QUẢNG YÊN 

 

Số 

TT 

Họ và tên Chức vụ 

 
Liên hệ Email 

Đơn vị công tác Di động  

1 Vũ Công Soạn Chủ tịch Liên đoàn LĐ thị xã Quảng Yên 0913.724.088 vusoanldld@gmail.com 

2 Phí Thanh Hải P. Chủ tịch Liên đoàn LĐ thị xã Quảng Yên 0983.865.667 Phithanhhai63@gmail.com 

3 Nguyễn Quốc Lương P. Chủ tịch Liên đoàn LĐ thị xã Quảng Yên 0904.619.088 Ctcd.qy.quangninh@moet.edu.vn 

4 Tô Duy Tòng P. Chủ tịch Liên đoàn LĐ thị xã Quảng Yên 0986.160.660 Toduytong.tdqnh@gmail.com 

5 Nguyễn T Thanh Nga Kế toán Liên đoàn LĐ thị xã Quảng Yên 0976.543.265 thanhngacd265@gmail.com 

6 Lê Thị Hồng Hà Chủ tịch Trung tâm KHKT và SX giống thủy sản QN 0912.806.876 Honghaqn876@gmail.com 

7 Trần Thị Hà Chủ tịch Trung tâm KH và sản xuất nông lâm nghiệp QN 035.949.4688 vanhiepminecraft@gmail.com 

8 Nguyễn Thị Mai Kế toán Công ty cổ phần TMDL Yên Thành 01684.749.942 huyenmaitrang@gmail.com 

9 Trần Minh Đóng Chủ tịch Công ty cổ phần Đá tháng Mười 0974.036.548  

10 Phạm Văn Danh Chủ tịch Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng 0964.404.373 Danh.botbachdang@gmail.com 

11 Nguyễn Thị Nhung Chủ tịch Công ty TNHH Bình Khánh 0966.251.836  

12 Nguyễn Bằng Giang Chủ tịch Công ty cổ phần thủy sản Tân An 0986.890.555 thuysantananqn@gmail.com 

13 Đinh Quang Chiến Chủ tịch Công ty cổ phần Thạch Bàn Yên Hưng 0944.063.566 quangchienqnvn@gmail.com 

14 Đoàn Ngọc Chình Chủ tịch Công ty TNHH Hồng Điệp  tnhhhongdiep@gmail.com 

15 Vũ Thị Nga Chủ tịch Công ty TNHH sản xuất và XNK Thiên Phúc 0902.024.996 Vunga200690@gmail.com 

16 Vũ Văn Duyên Chủ tịch Công ty cổ phần khai thác vận tải Tiến Xuyên 0983.435.299 Tienxuyen07@gmail.com 

17  Hoàng Văn Trường GĐ Công ty TNHH MTV VTN Quality 0915.355.265 Congtyvantruong.qn@gmail.com 

18 Đỗ Quang Tuân Chủ tịch Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí Cống Sơn 039.691.6165 Anhtuanbeo1983@gmail.com 



 

 

19 Trần T Thanh Hương Chủ tịch Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Sông Chanh 076.834.4671 Tranthithanhhuong.qn@gmail.com 

20 Nguyễn Thị Hạnh Chủ tịch Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Vân 0979.803.266 Phongvan18811984@gmail.com 

21 Nguyễn Thị Tân Chủ tịch Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 QN 0986.002.234 Aquapexco.cd@gmail.com 

22 Vũ Văn Thanh P. Chủ tịch Công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản 2 QN 0912.036.678  

23 Nguyễn Văn Thêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ khoa học 

Thái Dương 

0983.259.519 Nvthem84@gmail.com 

24 Phạm Đình Hiếu Chủ tịch Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập 0936.242.730  

25 Lý Khánh           Dư PCT Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập 0986.581.082 khanhdutlyl@gmail.com 

26 Đào Văn Thuân Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Tân An 0984.450.183  

27 Trần T Hồng Nhung Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Thành Đạt 036.995.5096  

28 Vũ Mạnh Thủy Chủ tịch Công ty cổ phần Giao thông công chính 0977.155.199 manhthuygtcc@gmail.com 

29 Bùi Đức Tùng Chủ tịch Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt 

Nam tại Quảng Ninh 

0825.951.121 tungask2@gmail.com 

30 Đỗ Văn Hiếu Chủ tịch Công ty TNHH Vegaballs (Việt Nam) 0986.154.469 Phuonghieu2528@gmail.com 

31 Đinh Thị Giang Chủ tịch Công ty TNHH Huỳnh Cát Long 035.9988.119 Khaithue369@gmail.com 

 



 

 

Phụ lục 2: kết quả khảo sát 

Gtinh 2. Giới tính: 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Nam 225 75.0 75.0 75.0 

2,00 Nữ 75 25.0 25.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

Tuoi 3. Tuổi (Tính đến năm 2017): 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 28.00 30 10.0 10.0 10.0 

30.00 47 15.7 15.7 25.7 

31.00 15 5.0 5.0 30.7 

32.00 45 15.0 15.0 45.7 

34.00 35 11.7 11.7 57.3 

35.00 9 3.0 3.0 60.3 

37.00 37 12.3 12.3 72.7 

41.00 8 2.7 2.7 75.3 

42.00 1 .3 .3 75.7 

43.00 7 2.3 2.3 78.0 

44.00 2 .7 .7 78.7 

45.00 10 3.3 3.3 82.0 

46.00 5 1.7 1.7 83.7 

48.00 2 .7 .7 84.3 

49.00 2 .7 .7 85.0 

50.00 5 1.7 1.7 86.7 

51.00 1 .3 .3 87.0 

52.00 10 3.3 3.3 90.3 

54.00 8 2.7 2.7 93.0 

55.00 20 6.7 6.7 99.7 

60.00 1 .3 .3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

Thamnien 8. Thâm niên công tác 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4.00 37 12.3 12.3 12.3 

5.00 30 10.0 10.0 22.3 

6.00 26 8.7 8.7 31.0 

7.00 57 19.0 19.0 50.0 

8.00 16 5.3 5.3 55.3 

9.00 19 6.3 6.3 61.7 

10.00 20 6.7 6.7 68.3 

11.00 11 3.7 3.7 72.0 



 

 

12.00 2 .7 .7 72.7 

17.00 11 3.7 3.7 76.3 

18.00 4 1.3 1.3 77.7 

19.00 2 .7 .7 78.3 

20.00 7 2.3 2.3 80.7 

21.00 12 4.0 4.0 84.7 

22.00 10 3.3 3.3 88.0 

23.00 10 3.3 3.3 91.3 

25.00 5 1.7 1.7 93.0 

26.00 4 1.3 1.3 94.3 

27.00 2 .7 .7 95.0 

29.00 5 1.7 1.7 96.7 

31.00 2 .7 .7 97.3 

32.00 2 .7 .7 98.0 

34.00 1 .3 .3 98.3 

35.00 1 .3 .3 98.7 

36.00 1 .3 .3 99.0 

37.00 1 .3 .3 99.3 

38.00 1 .3 .3 99.7 

45.00 1 .3 .3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C1.1 1. Thu nhập 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Có 75 25.0 25.0 25.0 

2,00 Không 225 75.0 75.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C1.2 2. Công việc ổn định 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Có 188 62.7 62.7 62.7 

2,00 Không 112 37.3 37.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C1.3 3. Cơ hội thăng tiến 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Có 74 24.7 24.7 24.7 

2,00 Không 226 75.3 75.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

 

C1.4 4. Khẳng định mình 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Có 113 37.7 37.7 37.7 

2,00 Không 187 62.3 62.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   



 

 

C1.5 5. Kinh nghiệm 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Có 38 12.7 12.7 12.7 

2,00 Không 262 87.3 87.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

   

   

C1.6 6. Không có mục đích 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 Không 300 100.0 100.0 100.0 

   

   

C2 Câu 2. Anh (chị) có hài lòng với công việc của mình hiện tại không? 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 224 74.7 74.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

   

   

C3 Câu 3. Anh (chị) có hài lòng về tình hình thực hiện chính sách phúc lợi? 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 224 74.7 74.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

   

   

C4 Câu 4. Anh (chị) cho biết tình hình khám sức khỏe tại công ty? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) cho là ý kiến 

của mình) 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 Không hài lòng 38 12.7 12.7 12.7 

3,00 Không có ý 

kiến rõ ràng 

150 50.0 50.0 62.7 

4,00 Tương đối hài 

lòng 

75 25.0 25.0 87.7 

5,00 Hoàn toàn hài 

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

   

   



 

 

C4.1 Định kỳ 6 tháng/lần 

  Frequency 

Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất không hài 

lòng 

37 12.3 12.3 12.3 

3,00 Không có ý 

kiến rõ ràng 

76 25.3 25.3 37.7 

4,00 Tương đối hài 

lòng 

150 50.0 50.0 87.7 

5,00 Hoàn toàn hài 

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C4.2 12 tháng /lần 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất không hài 

lòng 

37 12.3 12.3 12.3 

3,00 Không có ý 

kiến rõ ràng 

39 13.0 13.0 25.3 

4,00 Tương đối hài 

lòng 

187 62.3 62.3 87.7 

5,00 Hoàn toàn hài 

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C4.3 không thực hiện khám sức khỏe theo quy định 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất không hài 

lòng 

37 12.3 12.3 12.3 

3,00 Không có ý 

kiến rõ ràng 

39 13.0 13.0 25.3 

4,00 Tương đối hài 

lòng 

187 62.3 62.3 87.7 

5,00 Hoàn toàn hài 

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

 

3,00 Không có ý 

kiến rõ ràng 

75 25.0 25.0 37.3 

4,00 Tương đối hài 

lòng 

114 38.0 38.0 75.3 

5,00 Hoàn toàn hài 

lòng 

74 24.7 24.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C5 Câu 5. Anh (chị) có hài lòng về tiền thƣởng 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 187 62.3 62.3 87.7 

3,00 Không hài  

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      



 

 

C6 Câu 6. Anh (chị) có hài lòng về các khoản phụ cấp 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 37 12.3 12.3 12.3 

2,00 Hài lòng 263 87.7 87.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C7 Câu 7. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hƣởng BHXH 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 187 62.3 62.3 87.7 

3,00 Không hài  

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C8 Câu 8. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hƣởng BHYT 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 224 74.7 74.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C9 Câu 9. Anh (chị) có hài lòng về việc đóng và hƣởng BHTN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 187 62.3 62.3 87.7 

3,00 Không hài  

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C10 Câu 10. Anh (chị) có hài lòng về tổ chức lao động và điều kiện lao động 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 113 37.7 37.7 37.7 

2,00 Hài lòng 150 50.0 50.0 87.7 

3,00 Không hài  

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C11 Câu 11. Anh (chị) có hài lòng về quan hệ trong tập thể 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 37 12.3 12.3 12.3 

2,00 Hài lòng 263 87.7 87.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C12 Câu 12. Anh (chị) có hài lòng về sự quan tâm của lãnh đạo trực tiếp 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 224 74.7 74.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   



 

 

C13 Câu 13. Công việc của anh/chị có tạo nhiều cơ hội để anh/chị chuẩn bị cho sự thăng tiến của mình ? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 76 25.3 25.3 25.3 

2,00 Hài lòng 224 74.7 74.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C14 Câu 14.   Anh/chị  đánh giá thế nào về khối lƣợng công việc và thời gian làm việc hiện tại của mình? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 151 50.3 50.3 50.3 

2,00 Hài lòng 149 49.7 49.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C15 Câu 15. Anh (chị) đánh giá thế nào về khối lƣợng công việc mà mình đang đảm nhiệm? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất nhiều 38 12.7 12.7 12.7 

2,00 Tương đối 

nhiều 

112 37.3 37.3 50.0 

3,00 Bình thường 150 50.0 50.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C16 Câu 16. Đối với khối lƣợng nhƣ vậy, anh (chị) có thấy áp lực không? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2,00 Hiếm khi 75 25.0 25.0 25.0 

3,00 Nhiều lần 37 12.3 12.3 37.3 

4,00 Không bao giờ 188 62.7 62.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C17 Câu 17. Trình độ học vấn hiện nay của anh (chị) có phù hợp với công việc đang làm không? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Học vấn phù 

hợp với thái độ đòi 

hỏi 

300 100.0 100.0 100.0 

C18 Câu 18.   Anh/chị  đánh giá thế nào về sự quan tâm đến đào tạo nâng cao trình độ cho ngƣời lao động 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 151 50.3 50.3 50.3 

2,00 Hài lòng 112 37.3 37.3 87.7 

3,00 Không hài  

lòng 

37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C19 Câu 19. Anh (chị) đánh giá thế nào về chính sách phúc lợi hiện tại của công ty 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 188 62.7 62.7 62.7 

2,00 Hài lòng 112 37.3 37.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C19.1 Công ty luôn quan tâm đến đời sống ngƣời lao động 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 242 80.7 80.7 80.7 

2,00 Hài lòng 38 12.7 12.7 93.3 

3,00 Không hài  

lòng 

20 6.7 6.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C19.2 Anh (chị) hiểu rõ các khoản phúc lợi mình đang đƣợc hƣởng từ công ty 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 179 59.7 59.7 59.7 

2,00 Hài lòng 75 25.0 25.0 84.7 

3,00 Không hài  

lòng 

9 3.0 3.0 87.7 

4,00 Khác 37 12.3 12.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C19.3 Công ty luôn đóng đầy đủ BHXH, BHYT cho ngƣời lao động 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 179 59.7 59.7 59.7 

2,00 Hài lòng 76 25.3 25.3 85.0 

3,00 Không hài  

lòng 

7 2.3 2.3 87.3 

4,00 Khác 38 12.7 12.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C19.4 Chƣơng trình phúc lợi đƣợc ngƣời lao động tham gia ủng hộ 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 140 46.7 46.7 46.7 

2,00 Hài lòng 151 50.3 50.3 97.0 

3,00 Không hài  

lòng 

9 3.0 3.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C19.5 Các hình thức phúc lợi đa dạng, phong phú phù hợp với nhu cầu ngƣời lao động 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 164 54.7 54.7 54.7 

2,00 Hài lòng 112 37.3 37.3 92.0 

3,00 Không hài  

lòng 

24 8.0 8.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

      

C19.6 Anh (chị) rất hài lòng với chính sách phúc lợi của công ty 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 148 49.3 49.3 49.3 

2,00 Hài lòng 146 48.7 48.7 98.0 

3,00 Không hài  

lòng 

6 2.0 2.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20 Câu 20. Anh (chị) có hài lòng với công tác khen thƣởng hiện tại không? (xin khoanh tròn vào số mà anh (chị) 

cho là ý kiến của mình) 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 114 38.0 38.0 38.0 

2,00 Hài lòng 186 62.0 62.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.1 Các khoản thƣởng đƣợc phân chia một cách công bằng dựa trên kết quả thực hiện công việc 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 208 69.3 69.3 69.3 

2,00 Hài lòng 70 23.3 23.3 92.7 

3,00 Không hài  

lòng 

22 7.3 7.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.2 Công ty luôn khen thƣởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 248 82.7 82.7 82.7 

2,00 Hài lòng 37 12.3 12.3 95.0 

3,00 Không hài  

lòng 

15 5.0 5.0 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.3 Tiêu thức xét khen thƣởng rõ ràng, hợp lý 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 218 72.7 72.7 72.7 

2,00 Hài lòng 82 27.3 27.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.4 Thời điểm thƣởng và mức thƣởng hợp lý 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 188 62.7 62.7 62.7 

2,00 Hài lòng 112 37.3 37.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.5 Chính sách khen thƣởng có tác dụng khuyến khích cao 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 212 70.7 70.7 70.7 

2,00 Hài lòng 80 26.7 26.7 97.3 

3,00 Không hài  

lòng 

8 2.7 2.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.6 Công ty đánh giá đúng những đóng góp của ngƣời lao động 



 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 218 72.7 72.7 72.7 

2,00 Hài lòng 75 25.0 25.0 97.7 

3,00 Không hài  

lòng 

7 2.3 2.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

C20.7 Anh (chị) thỏa mãn với mức thƣởng nhận đƣợc từ công ty 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Rất hài  lòng 151 50.3 50.3 50.3 

2,00 Hài lòng 149 49.7 49.7 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

Rtuoi Khoảng tuổi 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Dưới 30 tuổi 77 25.7 25.7 25.7 

2,00 Từ 30 đến 35 

tuổi 

104 34.7 34.7 60.3 

3,00 Từ >35 đến 45 

tuổi 

64 21.3 21.3 81.7 

4,00 Trên 45 tuổi 55 18.3 18.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

rThamnien Khoảng thâm niên công tác 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1,00 Dưới 5 năm 67 22.3 22.3 22.3 

2,00 Từ 5 - 10 năm 138 46.0 46.0 68.3 

3,00 Từ >10 đến 20 

năm 

37 12.3 12.3 80.7 

4,00 Trên 20 năm 58 19.3 19.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0   

 



 

 

Phụ lục 3: 

Tình hình ký kết thỏa ƣớc lao động tập thể trong doanh nghiệp 

 

 Năm 

Số liệu chung 
Trong dó:  

Doanh nghiệp NN Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp cổ phần 

Tổng số doanh 

nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Số DN đã 

ký 

TULĐTT 

Tỷ lệ % 
Tổng số 

DN 

Số DN 

đã ký 

TULĐ

TT 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số 

DN 

Số DN đã 

ký TULĐ 

TT 

Tỷ lệ 

% 

Tổng số 

DN 

Số DN đã 

ký 

TULĐTT 

Tỷ lệ % 

2013 20 13 68,42       2 2 100 18 11 64,70 

2014 22 16 76,19       2 2 100 20 14 73,68 

2015 30 25 86,20 1 1 100 2 1 50 27 23 88,46 

2016 27 22 84,61 1 1 100 2 1 50 24 20 86,95 

2017 30 22 78,57 1 1 100 2 1 50 27 20 80 

Tổng 

cộng 
139 98  3 3  10 7  116 88  

(Nguồn: phòng lao động và thương binh xã hội thị xã Quảng Yên) 

 


