
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
Ở VIỆT NAM: VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP    

THE EFFECTIVENESS OF STATE MANAGEMENT OF UNEMPLOYMENT INSURANCE  
IN VIETNAM: ISSUES AND SOLUTIONS 

 Tác giả: Trương Thị Thu Hiền 
 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; hienttt@due.edu.vn    
 

Tóm tắt: 
 

Tính đến hết năm 2017, sau hơn 9 năm tổ chức thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp 
(BHTN) ở Việt Nam đã thu hút được gần 12 triệu người tham gia (chiếm 21,82% lực lượng lao 
động cả nước). Giai đoạn 2010 - 2017,  đã chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 3.621.038 lượt người; 
đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.026.057 lượt người và  đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 124.098 
lượt người. Nhờ đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam ngày càng trở thành một chính 
sách quan trọng góp phần ngăn ngừa, khắc phục hậu quả của thất nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, 
hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về BHTN vẫn chưa cao. Bài báo bàn về những vấn đề bất 
cập liên quan đến  hiệu quả QLNN về BHTN ở Việt Nam hiện nay và đề xuất một số giải pháp 
hoàn thiện.             
            

         Từ khóa: Trợ cấp thất nghiệp; Bảo hiểm thất nghiệp; Đào tạo nghề; Tư vấn và giới thiệu 
việc làm; Quản lý nhà nước. 
 

Abstract: 
 

By the end of 2017, the unemployment insurance (UI) policy  in  Vietnam  had  attracted  nearly  
12  million  people (accounting for  21.82%  of  the  country's  labor  force).  During  the period  
2010 - 2017, 3,621,038 arrivals of people were paid unemployment allowance; 4,026,057 
arrivals of people were given consultation and introduced jobs, and 124.098 arrivals of people 
received vocational training. As a result, the unemployment insurance policy in Vietnam has 
become an  important  policy contributing to  preventing  and  overcoming  the consequences of 
unemployment. However,  in  practice,  the  effectiveness  of  state management of UI remains 
low. The article discusses the issues related to the effectiveness of state management of UI in 
Vietnam and proposes some solutions.    
 

         Key words: Unemployment allowance; Unemployment insurance; Vocational training; 
Consultation and job introduction; State management.   

 


