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BÙI THỊ MỪNG * 

Tóm tắt: Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định rõ các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động. Tuy nhiên, việc thực hiện các biện pháp này chưa hiệu quả, dẫn đến chênh lệch 

khoảng cách giới trong lĩnh vực lao động chưa được thu hẹp. Bài viết phân tích và chỉ ra những đặc 

trưng của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động; phát hiện những điểm bất cập, hạn chế 

của các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động và những vướng mắc trong thực 

tiễn thực hiện các biện pháp này; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các biện 

pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, góp phần thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới. 

Từ khoá: Bình đẳng giới; lao động; biện pháp; thúc đẩy 

Nhận bài: 27/4/2021          Hoàn thành biên tập: 30/10/2021                Duyệt đăng: 30/10/2021 

THE MEASURES TO PROMOTE GENDER EQUALITY IN THE LABOUR FIELD  

Abstract: The 2006 Law on Gender Equality clearly stipulates measures to promote gender 

equality in the labor sector. However, the implementation of these measures has not been effective, 

leading to the fact that the gender gap in the labor sector remained high. This articles analyzes the 

features of the law on gender equality in the field of labor; detect the inadequacies and limitations of 

measures to promote gender equality in the labor sector. It also points out practical obstacles in 

implementing these measures and then proposes measures to improve the implementation efficiencyto 

promote gender equality in the labor sector, contributing to the achievement of gender equality goals. 
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1. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 

trong lĩnh vực lao động theo quy định của 

pháp luật hiện hành 

1.1. Đặc điểm của pháp luật bình đẳng 

giới trong lĩnh vực lao động 

Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động là 

việc nam, nữ được đối xử như nhau khi tham 

gia vào thị trường lao động mà không bị 

phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, xu 

hướng tính dục hay bản dạng giới. Đảm bảo 

bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động góp 

phần nâng cao vị thế của cá nhân trong gia 

đình và xã hội. Pháp luật Việt Nam hiện 

hành ghi nhận quyền bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động thể hiện ở các góc độ sau:  

Thứ nhất, thể hiện tính ngang quyền: 

Nam nữ không bị phân biệt đối xử trên cơ sở 

giới tính, xu hướng tính dục hay bản dạng 

giới và đều được bảo đảm các quyền bình 

đẳng trong lĩnh vực lao động, việc làm. Cụ 

thể hoá tinh thần của Hiến pháp, Luật Bình 

đẳng giới, Bộ luật Lao động cũng như nhiều 

văn bản pháp luật khác đều thể hiện nhất 

quán nguyên tắc nam nữ bình đẳng. Điều 13 
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Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định: 

Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi 

tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi 

làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, 

bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các 

điều kiện làm việc khác; nam, nữ bình đẳng 

về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ 

nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, 

nghề có tiêu chuẩn chức danh. Điều 5 Bộ 

luật Lao động năm 2019 quy định rõ, cá 

nhân có quyền có việc làm, không bị phân 

biệt đối xử trên cơ sở giới tính. Vì vậy, bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động theo quy 

định của pháp luật hiện hành trước hết thể 

hiện tính ngang quyền, đảm bảo nam, nữ đều 

được đối xử, coi trọng như nhau để đóng góp 

cho sự phát triển của xã hội. 

Thứ hai, thể hiện tính đặc thù: Tính đặc 

thù trong các quy định của pháp luật hiện 

hành là việc ghi nhận quyền bình đẳng giới 

có xem xét đến sự khác biệt trên cơ sở giới 

tính để xây dựng những chính sách phù hợp, 

giúp phụ nữ vừa đảm bảo cơ hội việc làm 

nhưng vẫn thực hiện tốt chức năng sinh sản. 

Nội dung các quy định của pháp luật phản 

ánh tính đặc thù chính là sự cụ thể hoá 

nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới - chính 

sách bảo vệ và hỗ trợ người mẹ không bị coi 

là phân biệt đối xử về giới. Các quy quy định 

thể hiện tính đặc thù trong lĩnh vực lao động 

là các quy định có liên quan đến chính sách 

đối với lao động nữ. Bộ luật Lao động năm 

2012 trước đây và Bộ luật Lao động năm 

2019 đều dành riêng một chương quy định 

về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. 

Như vậy, các chính sách đối với lao động nữ 

chỉ áp dụng riêng đối với lao động nữ, do 

phụ nữ phải thực hiện thiên chức mang thai 

và sinh con nên cần phải được bảo vệ đặc 

biệt. Xét ở góc độ nhất định, chính sách đối 

với lao động nữ có thể tạo ra cho phụ nữ sự 

“ưu tiên” nhất định. Tuy nhiên, sự ưu tiên 

này vẫn phải nằm trong giới hạn phụ nữ 

được bảo đảm quyền chứ không đơn thuần là 

chỉ là việc xem xét “ưu tiên” nữ để thúc đẩy 

vấn đề bình đẳng giới bởi trong một số trường 

hợp, việc ưu tiên có thể dẫn đến quyền của 

phụ nữ không được bảo đảm. Ví dụ, quy định 

người sử dụng lao động không được sử dụng 

lao động nữ làm những công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại 

có ảnh hưởng tới chức năng sinh đẻ và nuôi 

con là quy định thể hiện sự “ưu tiên” đối với 

phụ nữ. Chẳng hạn trước đây Bộ luật Lao 

động năm 2012, tại Điều 160 quy định về 

công việc không được sử dụng lao động nữ. 

Quy định này thể hiện sự ưu tiên dành cho 

lao động nữ. Tuy nhiên, sự ưu tiên này lại 

mang tính chất “loại trừ” phụ nữ ra khỏi 

những cơ hội việc làm. Vì thế, tính đặc thù 

phản ánh trong quy định của pháp luật hiện 

hành phải đảm bảo thể hiện được chính sách 

bảo vệ, hỗ trợ người mẹ nhưng không làm 

mất đi cơ hội thực hiện quyền tiếp cận với cơ 

hội việc làm của phụ nữ. 

Thứ ba, thể hiện tính ưu đãi: Tính ưu đãi 

trong quy định của pháp luật hay chính sách 

về bình đẳng giới đối với lĩnh vực lao động 

là sự xem xét để trao cơ hội cho nam hoặc 

nữ khi cần thiết. Trong mô hình bình đẳng 

giới thực chất, các nhà nghiên cứu về giới 

cho rằng, khi có sự chênh lệch lớn về khoảng 

cách giữa nam và nữ về cơ hội và sự thụ 

hưởng thì việc áp dụng những chính sách 

như nhau cho cả nam và nữ không thể bảo 

đảm được bình đẳng giới.(2) Vì vậy, cần phải 

                                                        
(2). Trần Thị Minh Đức (chủ biên), Định kiến và 
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có những biện pháp khẩn cấp tạm thời để thu 

hẹp khoảng cách giới khi cần thiết. Khoản 3 

Điều 13 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy 

định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 

trong lĩnh vực lao động chính là biện pháp 

nhằm thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh 

vực này. Việc áp dụng biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, xét 

về tính chất thường phản ánh tính “ưu đãi”. 

Việc ưu đãi có thể đặt ra đối với nam hoặc 

nữ nhằm hướng tới mục tiêu bảo đảm bình 

đẳng giới thực chất.(3) Theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hiện hành, các biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao 

động đang được quy định theo hướng bảo 

đảm tính “ưu đãi” đối với phụ nữ. 

1.2. Nội dung quy định của pháp luật hiện 

hành về các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới trong lĩnh vực lao động 

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới là 

biện pháp nhằm bảo đảm bình đẳng thực 

chất, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

ban hành trong trường hợp có sự chênh lệch 

lớn giữa nam và nữ về vị trí, vai trò, điều 

kiện, cơ hội phát huy năng lực và thụ hưởng 

thành quả của sự phát triển mà việc áp dụng 

các quy định như nhau giữa nam và nữ 

không làm giảm được sự chênh lệch này. 

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới được thực 

hiện trong một thời gian nhất định và chấm 

dứt khi mục đích bình đẳng giới đã đạt 

                                                                                    
phân biệt đối xử theo giới - Lí thuyết và thực tiễn, 

Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr. 36 - 37. 

(3). Theo Công ước Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt 

đối xử với phụ nữ (CEDAW), “Bình đẳng thực chất 

là bình đẳng thực tế dựa trên cơ sở nguyên tắc bình 

đẳng nam nữ, bảo đảm rằng đó không chỉ là sự bình 

đẳng về cơ hội mà còn bình đẳng thực sự - bình đẳng 

về kết quả”, Quỹ Phát triển phụ nữ Liên hợp quốc 

(UNIFEM), Giới thiệu tóm tắt về CEDAW, tr. 2. 

được.( 4 ) Luật Bình đẳng giới năm 2006 

(khoản 3 Điều 13) đã quy định rõ các biện 

pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực 

lao động, các biện pháp này bao gồm: 

- Quy định tỉ lệ nam, nữ được tuyển 

dụng lao động; 

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho lao động nữ; 

- Người sử dụng lao động tạo điều kiện 

vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm 

việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, 

nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.  

Theo đó, người sử dụng lao động phải 

cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy 

hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc để người 

lao động lựa chọn và phải bảo đảm điều kiện 

an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 

đối với nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới 

chức năng sinh sản và nuôi con.(5) 

Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới 

trong lĩnh vực lao động được xây dựng 

hướng tới mục tiêu xoá bỏ khoảng cách giới 

về cơ hội việc làm cho nam nữ. Vì vậy, trong 

tuyển dụng, việc quy định tỉ lệ nam nữ được 

tuyển dụng sẽ được áp dụng trong trường 

hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ. 

Như vậy, khi áp dụng biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới, cả nam và nữ đều có thể trở 

thành đối tượng được ưu tiên để rút ngắn 

khoảng cách giới. Điều này cũng thể hiện 

tính linh hoạt của biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động. Tuy 

nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, để 

đạt được bình đẳng giới, việc thực hiện biện 

pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực 

lao động cũng cần phải được xem xét một 

cách thấu đáo, bởi mỗi nhóm lao động sẽ cần 

                                                        
(4). Khoản 6 Điều 5 Luật Bình đẳng giới năm 2006. 

(5). Khoản  2 Điều 142 Bộ luật Lao động năm 2019. 
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được hỗ trợ bởi một hệ thống chính sách và 

can thiệp khác nhau.(6) 

Các biện pháp thúc bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động đã thể hiện hướng tiếp cận 

“ưu tiên” đối với nam hoặc nữ trong trường 

hợp có sự chênh lệch lớn giữa nam và nữ về 

cơ hội việc làm. Tuy nhiên, xuất phát từ thực 

tiễn phụ nữ thường bị thiệt thòi hơn trong 

tiếp cận cơ hội việc làm so với nam giới cho 

nên biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động đã tiếp cận nâng quyền 

cho phụ nữ bằng cách quy định tạo cơ hội 

cho phụ nữ thông qua biện pháp đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ. 

Như vậy, biện pháp này chỉ dành sự “ưu 

tiên” đối với lao động nữ. Xét từ góc độ lí 

luận, khi có sự chênh lệch quá lớn giữa nam 

và nữ thì việc áp dụng các chính sách đối xử 

như nhau giữa lao động nam và lao động nữ 

không thể đảm bảo được sự bình đẳng giới. 

Ví dụ: Nếu chỉ dừng lại ở việc quy định tỉ lệ 

nam, nữ được tuyển dụng thì trên thực tế, 

phụ nữ vẫn có thể bị bỏ qua do không qua 

đào tạo, trình độ, năng lực chuyên môn hạn 

chế nên không đáp ứng được yêu cầu của 

người sử dụng lao động. Thêm vào đó, xuất 

phát từ định kiến giới, người sử dụng lao 

động không mong muốn tuyển lao động nữ 

làm việc vì phụ nữ phải thực hiện thiên chức 

làm mẹ, thường phải dành nhiều thời gian 

chăm sóc con nên sẽ phải nghỉ nhiều hơn nam 

hoặc người sử dụng lao động quan niệm rằng 

công việc này nam giới đảm nhiệm sẽ tốt hơn 

nữ vì thế họ sẽ ưu tiên tuyển chọn nam và bỏ 

qua cơ hội của phụ nữ.(7) Do đó, việc chỉ quy 

                                                        
(6).  UN WOMEN - Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc, 

Hướng tới bình đẳng giới tại Việt Nam để tăng 

trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ, tr. 37. 

(7). Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Báo cáo tóm tắt 

định tỉ lệ nam, nữ được tuyển dụng chưa thể 

giải quyết được vấn đề bảo đảm cơ hội việc 

làm bình đẳng cho nam và nữ trên thực tế. 

Vì thế, việc ưu tiên đào tạo, nâng cao năng 

lực cho lao động nữ thực chất là cách thức 

“tạo điều kiện” để phụ nữ được bình đẳng về 

cơ hội việc làm. Mặt khác, phụ nữ có chuyên 

môn, được đào tạo nghề sẽ có công việc ổn 

định, thu nhập tốt hơn, theo đó cũng sẽ có cơ 

hội để khẳng định vị trí của mình trong gia 

đình và xã hội. 

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động cũng đặt ra yêu cầu đối với 

người sử dụng lao động tạo điều kiện về vệ 

sinh an toàn cho lao động nữ khi làm việc 

một số ngành, nghề nguy hiểm, tiếp xúc với 

chất độc hại. Quy định này nhằm đảm bảo 

nữ không bị loại bỏ khỏi những cơ hội việc 

làm. Có thể nói, đây là biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới thể hiện xu thế tiến bộ trong 

tiếp cận và giải quyết vấn đề bình đẳng giới. 

Bởi vì, nếu “ưu tiên” không lựa chọn nữ làm 

việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm thì 

sự “ưu tiên” đó lại loại bỏ lao động nữ khỏi 

một số cơ hội việc làm. Do đó, tạo điều kiện 

vệ sinh, an toàn cho lao động nữ để phụ nữ 

vẫn có thể làm việc trong một số ngành, nghề 

nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại mà 

không bị ảnh hưởng đến chức năng sinh sản 

mới chính là bảo đảm bình đẳng giới thực 

chất về cơ hội việc làm cho cả nam và nữ. 

Có thể nói, các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động đã giải 

quyết một cách toàn diện và thấu đáo mục 

tiêu tạo cơ hội có việc làm bình đẳng cho 

nam, nữ, góp phần rút ngắn khoảng cách giới 

trong lĩnh vực lao động. 

                                                                                    
”Bình đẳng giới trong thực tiễn tuyển dụng và thăng 

tiến tại Việt Nam”, 2015, tr. 2. 
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2. Thực tiễn thực hiện biện pháp thúc 

đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động 

2.1. Đối với biện pháp quy định tỉ lệ nam, 

nữ được tuyển dụng 

Quy định tỉ lệ nam, nữ được tuyển dụng 

là biện pháp nhanh chóng để bảo đảm cơ hội 

việc làm bình đẳng cho nam hoặc nữ nhằm 

rút ngắn khoảng cách giới. Điều này có 

nghĩa, tuỳ tình hình thực tiễn sẽ áp dụng việc 

tạo điều kiện để “ưu tiên” cho nam hay nữ 

được tuyển dụng. Thực tế cho thấy, việc “ưu 

tiên” này thường được đặt ra đối với nữ do 

chênh lệch về cơ hội việc làm chủ yếu bất lợi 

đối với nữ. Vì thế, việc quy định tỉ lệ nam, 

nữ được tuyển dụng đã cải thiện đáng kể cơ 

hội việc làm cho lao động nữ. Tuy nhiên, 

việc xoá bỏ sự chênh lệch lớn về khoảng 

cách giữa nam và nữ về cơ hội việc làm vẫn 

chưa đạt được những kì vọng như mong đợi. 

Theo Báo cáo của Tổ chức lao động thế giới 

(ILO) thực hiện vào năm 2015, việc phân 

biệt đối xử với phụ nữ thể hiện rõ qua những 

quảng cáo việc làm trong thị trường lao động 

ở Việt Nam.(8) Báo cáo nêu rõ, rà soát các 

quảng cáo tuyển dụng từ giữa tháng 11/2014 

đến giữa tháng 1/2015 cho thấy, phần lớn số 

quảng cáo đăng tuyển có đề cập yêu cầu về 

giới tính. Trong số các việc làm đăng tuyển 

có yếu tố giới, 70% yêu cầu chỉ tuyển nam 

giới trong khi chỉ có 30% mong muốn ứng 

viên nữ nộp hồ sơ. Cũng trong các đăng 

tuyển có yêu cầu về giới tính, các công việc 

mang tính chất kĩ thuật, chuyên sâu hơn và 

đòi hỏi kĩ năng cao hoặc các công việc yêu 

cầu di chuyển nhiều hơn, thường chỉ tuyển 

nam giới, như kiến trúc sư (100% đăng 

tuyển có đề cập về giới đều yêu cầu nam 

giới), lái xe (100%), kĩ sư (99%) và công 

                                                        
(8). Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tlđd, tr. 1. 

nghệ thông tin (97%). Trong khi đó, phụ nữ 

thường được yêu cầu cho công việc mang 

tính chất hỗ trợ và văn phòng như lễ tân 

(95%), thư kí và trợ lí (95%), kế toán, nhân 

sự và hành chính (70%).(9) Như vậy, phụ nữ 

vẫn thiệt thòi hơn nam giới về cơ hội việc 

làm. Bên cạnh đó, xuất phát từ định kiến 

giới, người sử dụng lao động vẫn có những 

“chiêu trò” nhằm bỏ qua biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới. Ví dụ, trong thông báo tuyển 

dụng có quy định rõ tỉ lệ tuyển dụng lao 

động nữ, tuy nhiên số lượng ứng viên là nữ 

vẫn bị gạt bỏ vì lí do không đáp ứng các yêu 

cầu của đơn vị tuyển dụng, thực chất việc 

không tuyển dụng lao động nữ trong trường 

hợp này lại xuất phát từ lí do về “giới tính”. 

Đây là cách “che mắt” các cơ quan chức 

năng song lại thường rất khó kiểm soát. 

Ngoài ra, nghiên cứu trên cũng cho thấy, cơ 

hội việc làm cho lao động nữ thường tập 

trung chủ yếu vào những công việc mang tính 

hỗ trợ. Vì thế, những công việc có thu nhập 

cao, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp vẫn 

là những công việc có xu hướng tìm đến với 

ứng viên là nam nhiều hơn nữ, điều này cũng 

tạo ra sự bất bình đẳng về cơ hội việc làm cho 

lao động nữ, kéo theo những bất bình đẳng 

giữa nam và nữ ở nhiều lĩnh vực khác của đời 

sống xã hội và gia đình. 

2.2. Đối với biện pháp đào tào, bồi dưỡng 

nâng cao năng lực cho lao động nữ 

Đào tào, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 

lao động nữ là biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới có ý nghĩa như giải pháp mang tính đòn 

bẩy, tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ. Lao 

động nữ có tay nghề cao, có trình độ chuyên 

môn vững vàng sẽ có cơ hội để lựa chọn việc 

làm. Thực tiễn thi hành Luật Bình đẳng giới 

                                                        
(9). Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tlđd, tr. 2. 
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cho thấy, việc triển khai biện pháp này đã 

góp phần đáng kể trong cải thiện cơ hội việc 

làm cho lao động nữ. Trong những năm qua, 

nhiều dự án bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho lao động nữ được triển khai, góp phần 

tăng thêm cơ hội việc làm cho lao động nữ. 

Tuy nhiên, lao động nữ vẫn đối mặt với 

nhiều áp lực trong việc tìm kiếm việc làm 

bền vững cũng như việc làm mang lại thu 

nhập cao và có triển vọng tốt trong nghề 

nghiệp. Bởi vì việc đào tạo nghề, nâng cao 

năng lực cho lao động nữ tuy được chú trọng 

nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực 

tế, nhất là trong bối cảnh Cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư đang tác động sâu sắc 

đến yêu cầu tuyển dụng của người sử dụng 

lao động. Theo Báo cáo “Thực trạng, giải 

pháp về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ 

góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực” của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã 

hội; mặc dù số lao động nữ tham gia học 

nghề có tăng hàng năm nhưng chủ yếu chỉ 

tăng trong đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng, tập 

trung chủ yếu trong các lĩnh vực may mặc, 

giầy da, lắp ráp điện tử, du lịch, dịch vụ, chế 

biến thuỷ sản và trong sản xuất nông nghiệp. 

Tỉ lệ nữ tham gia học nghề không đạt chỉ tiêu 

đề ra, tỉ lệ lao động nữ qua đào tạo nghề vẫn 

thấp hơn nam giới.(10) Trong bối cảnh cách 

mạng khoa học kĩ thuật phát triển như hiện 

nay, việc thay thế các dây chuyền sản xuất 

bằng những máy móc, thiết bị hiện đại ngày 

càng đòi hỏi đội ngũ lao động có trình độ tay 

nghề cao để điều khiển các dây chuyền sản 

                                                        
(10). Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam, Bộ Lao 

động-Thương Binh và Xã hội,  “Thực trạng, giải pháp 

về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ góp phần nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực”, Kỉ yếu Hội thảo 

Phát triển nguồn nhân lực nâng cao kĩ năng sử dụng 

lao động, 2018, tr. 4.       

xuất với những thiết bị, máy móc hiện đại. 

Vì thế, nếu chính sách đào tạo việc làm cho 

lao động nữ chỉ dừng lại ở việc đào tạo sơ 

cấp và tập trung trong một số lĩnh vực ngành 

nghề mà hiện lao động nữ đóng vai trò là lực 

lượng chủ đạo kể trên sẽ không giải quyết 

được một cách triệt để bài toán tạo cơ hội 

việc làm bình đẳng cho lao động nữ. Thêm 

vào đó, do tác động của những điều kiện 

khách quan, lao động nữ cũng đối mặt với 

nhiều rủi ro như bị mất việc làm, thu nhập 

bấp bênh, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống. 

Có thể thấy rất rõ điều này khi Việt Nam 

cũng như các nước trên thế giới chịu sự ảnh 

hưởng trực tiếp từ dịch bệnh Covid-19, khu 

vực dịch vụ, cũng như một số ngành nghề mà 

lao động nữ chiếm ưu thế chịu áp lực lớn từ 

hậu quả của dịch bệnh, dẫn đến tình trạng mất 

việc làm, thu nhập giảm sút, làm gia tăng áp 

lực đối với lao động nữ. Vì vậy, cần phải có 

những giải pháp để thực hiện quyết liệt hơn 

các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động nhằm giải quyết tốt những 

vấn đề phát sinh, bảo đảm bình đẳng giới 

thực chất trong lĩnh vực lao động. 

2.3. Đối với biện pháp tạo điều kiện vệ 

sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm 

việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, 

nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại 

Đảm bảo để lao động nữ có thể làm việc 

trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy 

hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại là góp 

phần bảo đảm bình đẳng giới về cơ hội việc 

làm đối với lao động nữ. Quy định này thể 

hiện rõ quan điểm không loại trừ phụ nữ ra 

khỏi các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm mà phải tạo điều kiện để họ được “bảo 

vệ” tốt khỏi những ảnh hưởng từ môi trường 

độc hại. Với tinh thần đó, Bộ luật Lao động 

năm 2019 đã sử dụng tiêu đề “các ngành, nghề 
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công việc nguy hiểm, độc hại có ảnh hưởng 

xấu tới chức năng sinh sản của phụ nữ” thay 

thế cho tiêu đề “những công việc không được 

tuyển dụng lao động nữ” trong Bộ luật Lao 

động năm 2012.( 11 ) Điều này đã tạo ra sự 

thống nhất và đồng bộ trong các quy định 

của pháp luật về quyền bình đẳng trong việc 

lựa chọn việc làm của cả nam và nữ. 

Nhận thấy rằng, biện pháp tạo điều kiện 

vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm 

việc trong một số ngành, nghề nặng nhọc, 

nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại 

đã được quy định trong Luật Bình đẳng giới. 

Tuy nhiên, khi Luật Bình đẳng giới có hiệu 

lực thi hành, Bộ luật Lao động năm 2012 vẫn 

quy định các ngành, nghề có ảnh hưởng đến 

chức năng sinh sản không được tuyển dụng 

lao động nữ. Vì thế, việc thực hiện biện pháp 

thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực lao 

động dường như không áp dụng được trên 

thực tế vì vẫn hạn chế cơ hội việc làm của 

lao động nữ. Cho đến khi Bộ luật Lao động 

năm 2019 được ban hành, vấn đề này mới có 

sự “thay đổi” đáng kể để tạo ra sự bình đẳng 

về cơ hội việc làm cho phụ nữ đối với một số 

ngành, nghề nguy hiểm, tiếp xúc với chất 

độc hại. Như vậy, biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới này thực chất mới chỉ phát huy khi 

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực. 

Điều này dẫn đến một bất cập khá điển hình 

là các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới khó 

thực hiện có nguyên nhân từ việc thiếu các 

chính sách đồng bộ để thực thi. Vì vậy, bên 

cạnh việc rà soát xây dựng các chính sách 

phù hợp, cần phải đẩy mạnh thực hiện nhiều 

giải pháp để triển khai hiệu quả việc tạo điều 

kiện để lao động nữ có thể tham gia làm việc 

                                                        
(11). Điều 160 Bộ luật Lao động năm 2012 và Điều 

142 Bộ luật Lao động năm 2019. 

trong một số ngành, nghề nguy hiểm tiếp 

xúc với chất độc hại, trong đó cần phải đặc 

biệt chú trọng việc tuyên truyền để người lao 

động nữ nâng cao ý thức phòng tránh những 

tác động nguy hiểm từ môi trường làm việc 

đến sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản. 

Mặt khác, việc quy định người sử dụng 

lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao 

động cho lao động nữ làm việc trong một số 

ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp 

xúc với các chất độc hại với ý nghĩa là một 

biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới lại tạo ra 

sự mâu thuẫn với các quy định của pháp luật 

liên quan đến chính sách đối với lao động 

nữ. Bởi vì, xét về tính chất, biện pháp thúc 

đẩy bình đẳng giới chỉ là biện pháp đặc biệt 

tạm thời, biện pháp này sẽ bị gỡ bỏ khi bình 

đẳng giới đạt được, khoảng cách giới được 

rút ngắn. Trong khi đó, việc tạo điều kiện an 

toàn, vệ sinh cho lao động nữ trong mọi 

trường hợp phải được tiến hành thường 

xuyên và liên tục. Vì vậy, cần phải có những 

hướng dẫn cụ thể hơn để đảm bảo tính thống 

nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật để 

đảm bảo bình đẳng giới. 

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động 

 Bảo đảm cơ hội việc làm cho lao động 

nữ là triết lí xuyên suốt nội dung của các 

biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới. Từ thực 

tiễn triển khai các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới nói trên cho thấy, để đảm bảo thực 

thi có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động cần phải 

giải quyết tốt các vấn đề sau: 

Một là, cần phải rà soát hệ thống các văn 

bản pháp luật có liên quan thực hiện nhất 

quán việc “lồng ghép” các biện pháp này 
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nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ 

trong hệ thống pháp luật cũng như chính sách 

để bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực lao 

động. Như đã phân tích ở trên, việc cụ thể 

hoá các biện pháp này một cách chậm trễ 

dẫn đến không thể thực hiện được biện pháp 

thúc đẩy trên thực tế sẽ ảnh hưởng đến việc 

thực thi các biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới. Cần thực hiện việc “lồng ghép” để triển 

khai biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới vào 

các chương trình, dự án cụ thể để tạo cơ hội 

việc làm cho lao động nữ. Thêm vào đó, phải 

có những chính sách nhằm bảo đảm cơ hội 

việc làm cho nhóm đặc thù như nhóm lao 

động nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm 

phụ nữ khuyết tật… để giải quyết triệt để vấn 

đề bất bình đẳng giới về cơ hội việc làm. 

Xuất phát từ định kiến giới phụ nữ vốn chịu 

nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm việc làm, 

việc lồng ghép giới vào các chương trình, dự 

án sẽ tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào thị 

trường lao động. Do đó, các dự án về đào tạo 

nghề cho lao động nữ, ưu tiên đào tạo nghề 

cho lao động nữ nông thôn, lao động nữ là 

người đồng bào dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ 

là người khuyết tật sẽ góp phần tạo điều kiện 

để phụ nữ có thêm cơ hội việc làm, góp phần 

đảm bảo bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động. 

Hai là, cần xem xét để có hướng dẫn cho 

phù hợp đối với biện pháp thúc đẩy bình 

đẳng giới có liên quan đến quy định, người 

sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an 

toàn lao động cho lao động nữ làm việc 

trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy 

hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Như 

đã phân tích ở trên, quy định này dễ dẫn đến 

sự nhầm lẫn với quy định có liên quan đến 

các chính sách bảo vệ, hỗ trợ người mẹ. Do 

đó, quy định này cần được hướng dẫn theo 

hướng người sử dụng lao động phải tăng 

cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn 

cho lao động nữ khi họ làm việc trong một 

số ngành nghề nguy hiểm, tiếp xúc với chất 

độc hại, quy định như vậy mới thể hiện rõ 

tính chất của biện pháp thúc đẩy bình đẳng 

giới. Bởi lẽ, việc bảo đảm an toàn, vệ sinh 

cho lao động nữ vốn phải được thực hiện 

trong tất cả các môi trường làm việc. 

Ba là, cần đặc biệt đẩy mạnh thực hiện 

biện pháp đào tạo, nâng cao năng lực cho lao 

động nữ bởi đây là biện pháp có tính chất 

cấp bách nhất hiện nay để bảo đảm bình 

đẳng giới trong lĩnh vực lao động. Chiến 

lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 

2021 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu tăng 

tăng tỉ lệ lao động nữ làm công hưởng lương 

lên đạt 50% vào năm 2025 và khoảng 60% 

vào năm 2030.(12) Vì thế, việc đẩy mạnh đào 

tạo nghề, nâng cao năng lực cho lao động nữ 

càng trở thành vấn đề trọng tâm trong nỗ lực 

nhằm rút ngắn khoảng cách giới. Bởi lẽ, dù 

trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cơ hội việc 

làm cũng sẽ phải chấp nhận những quy luật 

khách quan của thị trường lao động. Do vậy, 

cần phải coi việc đào tạo, nâng cao năng lực 

cho lao động nữ là mấu chốt trong việc giải 

quyết bài toán tạo cơ hội việc làm cho lao 

động nữ. Để thực hiện tốt biện pháp này, cần 

coi trọng việc đào tạo nghề ở trình độ trung 

cấp hoặc cao hơn thay vì mới chỉ tập trung 

đào tạo sơ cấp như hiện nay. Bên cạnh đó 

cần tăng cường những giải pháp nhằm thay 

đổi nhận thức của xã hội trong việc hướng 

                                                        
(12). Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 28/NQ-CP về việc ban hành Chiến lược 

quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. 

Chiến lược đã xác định rõ các mục tiêu cụ thể trong 

từng lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, lao động. 
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nghiệp. Thực tế cho thấy ở nhiều khu công 

nghiệp hiện nay tiếp nhận một lực lực lượng 

lao động không nhỏ có trình độ đại học 

nhưng chấp nhận làm công ăn lương như 

những lao động không qua đào tạo. Bài học 

này cho thấy hiện tượng “thừa thầy, thiếu 

thợ” đã và đang là hiện tượng khá phổ biến 

trong nhiều năm qua ở nước ta, vừa gây lãng 

phí, vừa tác động không nhỏ đến việc bảo 

đảm cơ hội việc làm cho lao động nữ, đồng 

thời ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực 

hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 

lĩnh vực lao động./. 
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