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Tóm tắt: 

Bài báo bàn về sự cần thiết phải tăng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ở Việt Nam, 

đồng thời đề xuất các giải pháp và điều kiện để thực hiện các giải pháp đó. Để chứng minh cho 

các lập luận của mình, nghiên cứu sử dụng các tài liệu sẵn có được tổng hợp từ các Công ước 

của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các báo 

cáo của cơ quan quản lý nhà nước về BHTN, bên cạnh đó, tìm kiếm các nguồn thông tin từ việc 

thu thập ý kiến người lao động (NLĐ) (đang tham gia BHTN và hiện không tham gia BHTN) và 

phỏng vấn chuyên gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mở rộng độ bao phủ BHTN ở Việt Nam 

hiện nay là cần thiết và để làm được, nên mở rộng phạm vi đối tượng và hình thức tham gia 

BHTN theo quy định của Luật Việc làm. 

         Từ khóa : Chính sách công; Độ bao phủ; Bảo hiểm thất nghiệp; Lực lượng lao động; Luật 

Việc làm. 

Abstract: 

This paper discusses the need to expand the coverage of unemployment insurance in Viet Nam 

and proposes solutions and conditions for implementing those solutions. To prove our 

arguments, we use available documents which are synthesized from ILO Conventions, the 

Resolutions of the Communist Party and the State of Vietnam, reports on UI of the State 

Management Agencies. Apart from this, we search for information sources from collecting 

opinions of employees (who are participating and not participating in UI) and interview an UI 

expert. The research results show that expanding the coverage of UI in Vietnam now is very 

necessary and to do this, it is necessary to expand the scope of participants and forms of 

participating in UI under the Employment Law. 
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