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Theo báo cáo mới nhất, để tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được bao trùm đến mọi đối 
tượng, cần đầu tư nhiều hơn vào thanh thiếu niên nông thôn và thanh thiếu niên chịu 

nhiều yếu thế thiệt thòi   
 
Quá trình đổi mới về kinh tế và chính sách (Đổi Mới) khởi xướng từ giữa những năm 1980 đã 
biến Việt Nam trở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. 
Tuy vậy, tăng trưởng chưa thực sự có lợi cho người nghèo nhất.  Theo báo cáo “Tổng quan về 
chính sách phúc lợi cho thanh niên tại Việt Nam” của Trung tâm phát triển OECD, Việt Nam vẫn 
còn phải cải thiện phúc lợi cho một số lượng không nhỏ các đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt 
là các đối tượng thiệt thòi và sinh sống tại khu vực nông thôn.   
 
Với số lượng thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 29  hiện đang chiếm khoảng ¼ dân số cả 
nước, Việt Nam đang có tiềm năng to lớn đế tiếp tục phát triển. Thanh niên Việt Nam ngày nay 
khỏe mạnh, có trình độ học vấn tốt hơn bố mẹ họ và sẽ được hưởng những phúc lợi do các triển 
vọng tích cực trong kinh tế mang lại. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học trong số thanh niên ở độ 
tuổi 25-29 đang tăng lên, và 70% trong số họ hiện đang làm công việc có tay nghề cao. Nhưng 
họ cũng chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ trong toàn bộ dân số thanh niên (8% số thanh niên ở độ 
tuổi từ 25 đến 29 đã tốt nghiệp đại học). Phần đông thanh niên Việt Nam vẫn đang chịu thiệt thòi 
(có tay nghề thấp và bỏ học sớm) và sinh sống tại các khu vực nông thôn.  
 
Trung tâm phát triển OECD đã phân tích thanh niên Việt Nam từ đa phương diện để đánh giá 
tình hình giới trẻ trong bốn lĩnh vực: sức khỏe, giáo dục, việc làm và tham dự công dân. Nghiên 
cứu phát hiện thấy gần một nửa số thanh niên có việc làm đang làm những công việc không phù 
hợp với bằng cấp. Phần đông lực lượng lao động trẻ (85%) đang làm việc trong khu vực phi 
chính thức và không được đào tạo chuyên ngành qua đào tạo nghề và giáo dục đại học. Chỉ có 
31% số thanh niên ở độ tuổi từ 25 đến 29 có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng đại học 
và sau đại học. Thanh niên nông thôn chiếm tới 70% dân số thanh niên, còn đang phải đối mặt 
với những thách thức trong tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề và có một việc làm bền vững. Tỉ lệ 
mang thai vị thành niên trong các đối tượng dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, đối tượng có 
trình độ giáo dục thấp và xuất thân từ gia đình nghèo cao hơn từ 3 đến 4 lần tỉ lệ trung bình 
chung của cả nước.   
 
Báo cáo nêu bật nhu cầu cấp bách trong việc tăng cường đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực. 
Nâng cao chất lượng, tạo điều kiện tiếp cận và sự phù hợp trong giáo dục và đào tạo nghề 
(VET) là chìa khóa để thu hẹp “khoảng cách kỹ năng” (độ chênh lệch giữa kỹ năng của thanh 
niên và nhu cầu của nhà tuyển dụng), đặc biệt trong khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. 
Việc này đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao trình độ giáo viên, hiện đại hóa trang thiết bị và đánh giá 
tốt hơn tác động của các chương trình dạy nghề. Các cơ sở, đơn vị đào tạo nghề với doanh 
nghiệp địa phương cần kết hợp chặt chẽ hơn để có thể giúp họ hiểu hơn nhu cầu thị trường lao 
động và nâng cao sự phù hợp của các chương trình dạy nghề.  
 
Như đã xác nhận trong báo cáo, công tác thanh niên hiện đang là trọng tâm chính sách của Việt 
Nam, thể hiện qua việc ban hành Luật Thanh Niên năm 2005 và Chiến lược phát triển thanh niên 
Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện được các mục tiêu chiến lược, cần phải xác định 
ưu tiên cho các chương trình trọng điểm, tăng cường điều phối hoạt động giữa các bộ ngành và 
tăng ngân sách cho các chương trình thanh niên. Để thành công trong phát triển kinh tế bền 
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vững ở Việt Nam đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi thanh thiếu niên cũng như đòi hỏi rằng, 
thanh thiếu niên phải được hưởng lợi từ các thành quả tăng trưởng.   
 
Để biết thêm thông tin hoặc nhận ấn phẩm báo cáo, xin mời liên hệ với Bochra Kriout (+33 (0)1 
45 24 82 96) tại Văn phòng Báo chí, Trung tâm phát triển OECD   
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Báo cáo “Tổng quan về chính sách phúc lợi cho thanh niên tại Việt Nam” là một phần thuộc của 
Dự án Liên kết thanh niên của Trung tâm phát triển OECD thực hiện với sự tài trợ của Liên minh 
châu Âu. Xem thêm http://oe.cd/1h0  
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