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Thông điệp chính

Kể từ Báo cáo nhanh số 1 của ILO, đại dịch 
COVID-19 đã gia tăng nhanh chóng về mức độ 
và lây lan trên toàn cầu. Các biện pháp phong 
tỏa một phần hay toàn diện hiện đang tác động 
tới 2,7 tỷ người lao động, chiếm khoảng 81% lực 
lượng lao động trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh hiện tại, các doanh nghiệp ở mọi 
lĩnh vực kinh tế phải hứng chịu những tổn thất 
nặng nề, đe dọa đến hoạt động và khả năng 
thanh khoản của họ, đặc biệt là các doanh 
nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Trong khi đó, hàng 
triệu người lao động cũng có nguy cơ mất thu 
nhập và bị sa thải. Tác động đối với các hoạt 
động tạo ra thu nhập là đặc biệt nghiêm trọng 
đối với những người lao động không được bảo 
vệ và các nhóm dễ bị tổn thương nhất trong 
khu vực kinh tế phi chính thức.

Việc thu hẹp việc làm đã bắt đầu diễn ra trên 
quy mô lớn (thường chưa từng có tiền lệ) ở 
nhiều quốc gia. Do thiếu các số liệu khác, 
những thay đổi về số giờ làm việc – thông số 
phản ánh cả vấn đề sa thải lao động và giảm 
tạm thời số giờ làm việc – đã đưa ra một bức 
tranh rõ nét hơn về thực trạng tồi tệ của thị 
trường lao động hiện tại.

Với cách tiếp cận này, tính đến ngày 01 tháng 4 
năm 2020, số liệu ước tính toàn cầu mới của ILO 
cho thấy tổng số giờ làm việc sẽ giảm 6,7% 
trong quý II năm 2020, tương đương với 195 
triệu lao động làm việc toàn thời gian.

Số liệu cuối cùng về số lượng việc làm bị mất đi 
trong năm 2020 sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến 
của dịch bệnh và các biện pháp được thực hiện 
nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch. Vì vậy, 
ILO sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và thường 
xuyên cập nhật số liệu ước tính về số giờ làm 
việc bị giảm đi và tổn thất việc làm tương đương.

Tình trạng mất việc làm và giảm số giờ làm việc 
phần lớn sẽ diễn ra trong các lĩnh vực bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất. ILO ước tính rằng 1,25 tỷ 
lao động, chiếm 38% lực lượng lao động toàn 
cầu, đang làm việc trong các lĩnh vực hiện phải 
đối diện với sự sụt giảm nghiêm trọng về sản 
lượng và có nguy cơ cao phải sa thải lực lượng 
lao động. Các lĩnh vực chính bị ảnh hưởng bao 
gồm thương mại bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn 
uống, và sản xuất.

Đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp và trung 
bình, các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại 
có tỷ lệ cao người lao động làm các công việc phi 
chính thức và người lao động ít được tiếp cận với 
các dịch vụ y tế và an sinh xã hội. Nếu không có 
các biện pháp chính sách phù hợp, người lao 
động có nguy cơ cao sẽ rơi vào cảnh nghèo đói 
và phải đối diện với những thách thức lớn hơn 
để có được sinh kế trong giai đoạn phục hồi.

Những người tiếp tục phải làm việc ở các nơi 
công cộng, đặc biệt là nhân viên y tế, phải đối 
diện với rủi ro đáng kể về sức khỏe và kinh tế. 
Trong lĩnh vực y tế, phụ nữ bị ảnh hưởng lớn 
hơn so với nam giới.

Thực tế là, dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới hay 
ở bất cứ lĩnh vực nào, cuộc khủng hoảng cũng 
đang gây ảnh hưởng nặng nề đối với lực lượng 
lao động toàn cầu. Phản ứng chính sách cần tập 
trung hỗ trợ tức thì cho người lao động và 
doanh nghiệp nhằm bảo vệ sinh kế và sự sống 
còn của doanh nghiệp, đặc biệt là trong các 
ngành bị tác động nặng nề nhất và ở các nước 
đang phát triển, từ đó đảm bảo điều kiện để có 
thể hồi phục nhanh chóng, tạo nhiều việc làm 
ngay khi đại dịch đã được kiểm soát.

Nguồn lực công dù hạn hẹp nhưng vẫn cần 
được sử dụng để khuyến khích doanh nghiệp 
duy trì và/hoặc tạo việc làm.



Thực trạng: Khủng khoảng ngày 
càng trầm trọng với những tác 
động nặng nề tới thế giới việc làm

2

Chỉ trong hai tuần vừa qua, đại dịch COVID-19 
đã tiếp tục leo thang và lan rộng trên toàn cầu, 
ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng và tạo 
những cú sốc chưa từng có đối với các nền 
kinh tế và thị trường lao động. Đây là cuộc 
khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Chiến 
tranh Thế giới thứ II. Kể từ khi ILO công bố báo 
cáo đánh giá sơ bộ vào ngày 18 tháng 3 vừa qua, 
số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã tăng gấp 
sáu lần, tính đến ngày 03 tháng 4 năm 2020, toàn 
cầu đã ghi nhận 1.030.628 ca nhiễm vào ngày 03 
tháng 4. Thêm 47.600 người đã tử vong, đưa tổng 
số ca tử vong lên 54.137 người¹. Nhiều quốc gia 
đã áp dụng các chính sách giãn cách xã hội để 
làm chậm quá trình lây lan của virus và nhằm 
ngăn chặn những hệ quả nghiêm trọng đối với hệ 
thống y tế quốc gia và giảm thiểu số ca tử vong.

Các biện pháp phong tỏa và gián đoạn kinh 
doanh liên quan, hạn chế di chuyển, đóng cửa 

¹ Trung tâm Khoa học Hệ thống và Kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ); https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdash-
board/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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trường học và các biện pháp kiềm chế dịch bệnh 
khác đã có ảnh hưởng đột ngột và nặng nề tới 
người lao động và các doanh nghiệp. Những ước 
tính của ILO cho thấy việc đóng cửa các nơi làm 
việc đã tăng rất nhanh trong vài tuần gần đây tới 
mức 81% lực lượng lao động toàn cầu đang sinh 
sống tại các quốc gia mà đã có yêu cầu bắt buộc 
hoặc khuyến nghị đóng cửa nơi làm việc (Hình 1). 
Số lượng việc làm ở các quốc gia có yêu cầu bắt 
buộc hoặc khuyến nghị đóng cửa nơi làm việc 
chiếm 87% lực lượng lao động của các quốc gia có 
thu nhập trung bình cao và 70% lực lượng lao 
động ở quốc gia có thu nhập cao. Dịch COVID-19 
hiện cũng đang tác động tới các nước đang phát 
triển, những quốc gia còn có nhiều hạn hẹp về 
năng lực và tiềm lực.   

Những gián đoạn nghiêm trọng về kinh tế do 
khủng hoảng COVID-19 gây ra đang tác động 
tới 3,3 tỷ người lao động trên toàn thế giới. 
Việc cắt giảm mạnh và hoàn toàn không được 
lường trước của các hoạt động kinh tế dẫn tới sự 
sụt giảm đáng kể về việc làm – cả về số lượng việc 
làm và tổng số giờ làm việc. Ở nhiều quốc gia, 
hoạt động kinh tế ở tất cả các lĩnh vực đều đã và 
đang bị cắt giảm mạnh dẫn đến sự sụt giảm 



Cuộc khủng hoảng nghiêm trọng 
nhất kể từ sau Chiến tranh Thế 
giới thứ II: Tình trạng mất việc 
làm gia tăng nhanh chóng trên 
toàn thế giới
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Để nắm bắt chính xác hơn những đặc điểm 
hiện tại của cuộc khủng hoảng do dịch 
COVID-19 gây ra, ILO đã điều chỉnh phương 
pháp xây dựng số liệu ước tính toàn cầu để có 
thể cung cấp số liệu cập nhật về tác động của 
khủng hoảng đối với thị trường lao động. Ước 
tính mới nhất của ILO được xây dựng dựa trên 
mô hình “nowcasting” (ước lượng giá trị của một 
biến số ở thời điểm hiện tại) mới của ILO. Mô hình 
này dựa trên dữ liệu kinh tế và thị trường lao 

động theo thời gian thực để dự báo mức độ suy 
giảm số giờ làm việc trong quý II năm 2020 (trên 
cơ sở số liệu sẵn có tại thời điểm ngày 01 tháng 
4) (xem Phụ lục 2 để biết thêm chi tiết về 
phương pháp luận).

Số liệu ước tính toàn cầu từ mô hình nowcast-
ing của ILO cho thấy cuộc khủng hoảng gây 
nên sự sụt giảm chưa từng có của các hoạt 
động kinh tế và số giờ làm việc. Tính đến ngày 
01 tháng 4 năm 2020, số liệu ước tính cho thấy số 
giờ làm việc của quý này (Quý II) sẽ giảm khoảng 
6,7%, tương đương với 195 triệu người lao động  
làm việc toàn thời gian (giả định người lao 

trong các luồng doanh thu của doanh nghiệp. 
Ngày càng nhiều nơi áp dụng biện pháp phong 
tỏa một phần hay toàn diện, dẫn đến việc hạn chế 
hoạt động của doanh nghiệp và hạn chế việc di 
chuyển của phần đông người lao động. Với nhiều 
người lao động và doanh nghiệp, điều này có 
nghĩa là họ không thể tiếp tục làm việc, trong khi 
đó những người khác phải thay đổi hoàn toàn 
cách thức làm việc. Các biện pháp can thiệp này đã 
ảnh hưởng nặng nề tới nhiều hoạt động trong lĩnh 
vực dịch vụ (dịch vụ lưu trú và ăn uống, thương 
mại bán lẻ v.v) trong khi lĩnh vực sản xuất thì bị 
gián đoạn trong dọc chuỗi cung ứng (ví dụ ngành 
sản xuất ô tô) và nhu cầu hàng hóa giảm mạnh. 

Đại dịch COVID-19 gây nên những tác động 
rộng khắp, sâu sắc và chưa từng có tiền lệ đối 
với việc làm. Việc điều chỉnh quy mô việc làm 
thường chỉ được thực hiện khi kinh tế suy giảm 
do một số yếu tố cản trở (chẳng hạn như tỷ lệ 
thất nghiệp tăng sau cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu năm 2009). Trong cuộc khủng hoảng 
hiện tại này, việc làm bị tác động trực tiếp do việc 
áp dụng các biện pháp phong tỏa và các biện 
pháp khác và ở mức độ lớn hơn dự đoán ban đầu 
khi đại dịch mới xuất hiện, bao gồm cả thời điểm 
ILO đưa ra báo cáo nhanh lần thứ nhất. Do vậy, 
báo cáo thứ hai này đưa ra những ước tính mới ở 
cấp độ toàn cầu, theo khu vực địa lý và theo các 
lĩnh vực nhằm nắm bắt được ảnh hưởng của 
khủng hoảng tại thời điểm hiện tại (đặc biệt là tác 
động do áp dụng các biện pháp kiềm chế sự lây 
lan của dịch bệnh.) Tuy nhiên, do không chắc 
chắn được những diễn biến tiếp theo của khủng 
hoảng, những con số ước tính cập nhật đến thời 
điểm này là những chỉ số tốt nhất có thể có được 
về tác động hiện tại đối với thị trường lao động 
dựa trên số liệu hiện có.    

Các nước Ả Rập



trọng và có khả năng kéo dài, đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển, nơi mà không gian tài 
khóa để thúc đẩy kinh tế còn bị bó buộc.

Những gián đoạn lớn về kinh tế và tác động tới 
số giờ làm việc do khủng hoảng COVID-19 gây ra 
đang ảnh hưởng tới lực lượng lao động 3,3 tỷ 
người trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, cú sốc đối với thị trường lao động 
thì hoàn toàn không giống nhau. Một số lĩnh 
vực cụ thể đang phải đối diện với những gánh 
nặng do sự sụp đổ của hoạt động kinh tế.

Những lĩnh vực có nguy cơ cao nhất

Trong số những người vẫn đang tiếp tục công 
việc, đặc biệt là nhân viên y tế, nhiều người 

Không chỉ dừng lại ở vấn đề thất 
nghiệp: Công việc có mức độ rủi ro cao
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động làm việc 48 giờ một tuần)². Điều này hàm ý 
rằng nhiều người trong số họ sẽ phải đối diện với 
việc mất thu nhập và trở nên nghèo hơn, ngay cả 
khi họ có thể tìm được các công việc thay thế 
(chẳng hạn như quay lại làm việc trong lĩnh vực 
nông nghiệp ở khu vực nông thôn). Dự kiến các 
quốc gia có thu nhập trung bình cao sẽ phải chứng 
kiến mức suy giảm lớn nhất, nhưng tác động đều 
nghiêm trọng đối với tất cả các nhóm thu nhập. 

Con số tổng kết về mức gia tăng tỷ lệ thất 
nghiệp toàn cầu tính đến cuối năm 2020 sẽ 
phụ thuộc đáng kể vào việc liệu nền kinh tế có 
phục hồi được với tốc độ nhanh đến đâu trong 
nửa cuối năm và tính hiệu quả của các giải 
pháp chính sách nhằm kích cầu lao động. 
Trong bối cảnh hiện nay, khả năng cao là mức 
tăng số lượng thất nghiệp toàn cầu vào cuối năm 
2020 sẽ cao hơn đáng kể so với con số dự báo 
ban đầu (25 triệu người) như đã nêu tại Báo cáo 
nhanh số 1 của ILO. Thiệt hại về sản xuất đối với 
nhiều doanh nghiệp dự báo cũng rất nghiêm 

² Xét đến việc các biện pháp cho phép người lao động tiếp tục duy trì công việc của họ được áp dụng rộng rãi, mức độ gia tăng trong tỷ lệ thất 
nghiệp được báo cáo có thể thấp hơn con số 195 triệu.
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lao động hiện đang làm việc ở tuyến đầu 
trong cuộc chiến chống virus và đảm bảo nhu 
cầu cơ bản của người dân đều được đáp ứng, 
gồm có lao động trong lĩnh vực vận tải, nông 
nghiệp và các dịch vụ công thiết yếu. Trên toàn 
cầu hiện có 136 triệu người lao động đang làm 
các công việc chăm sóc sức khỏe con người và 
công tác xã hội bao gồm điều dưỡng, bác sỹ và 
các nhân viên y tế khác, nhân viên làm việc tại 
các cơ sở phục vụ khu dân cư và nhân viên công 
tác xã hội, cũng như người lao động làm các 
công việc hỗ trợ như nhân viên giặt là, lau dọn. 
Họ là những người có nguy cơ cao bị lây nhiễm 
COVID-19 tại nơi làm việc. Phụ nữ đảm nhiệm 
khoảng 70% công việc trong lĩnh vực này.

Dựa trên dữ liệu kinh tế và tài chính theo thời 
gian thực, tác động của khủng hoảng đến kết 
quả kinh tế có thể được đánh giá phân theo 
ngành (tuy nhiên việc phân ngành còn hạn 
chế tùy thuộc sự sẵn có của dữ liệu toàn cầu). 
Từ đánh giá này có thể thấy nhiều lĩnh vực kinh 
tế then chốt được xác định sẽ phải hứng chịu sự 
sụt giảm mạnh trong sản lượng đầu ra, trong đó 
bao gồm các dịch vụ lưu trú và ăn uống, sản 
xuất, thương mại bán buôn và bán lẻ, bất động 
sản và các hoạt động kinh tế (Bảng 2). Đây là 
những lĩnh vực thâm dụng lao động và tuyển 
dụng hàng triệu người lao động, thường là được 
trả lương thấp, với trình độ kỹ năng thấp, đặc 
biệt là trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ăn uống và 
bán lẻ. Những người lao động trong những lĩnh 
vực này sẽ đặc biệt cảm nhận rõ những khó khăn 
do rủi ro về kinh tế mang lại. 

Những lĩnh vực này sử dụng 1,25 tỷ lao động 
trên toàn thế giới, chiếm gần 38% lực lượng lao 

động toàn cầu. Tùy thuộc vào thực trạng của mỗi 
quốc gia, những người lao động này đang phải 
đối mặt với sự sụt giảm mạnh mẽ và tồi tệ về số 
giờ làm việc, cắt giảm tiền lương và bị sa thải và 
tất cả mọi người trong số họ gộp lại tạo nên 
những con số ước tính của mô hình nowcasting 
thể hiện ở trên.

Trong số các lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng 
nhiều nhất, phân ngành thương mại bán 
buôn và bán lẻ có tỷ trọng lao động bị ảnh 
hưởng lớn nhất. Họ vốn thường là những 
người được trả lương thấp và không được 
bảo vệ. Nhóm 482 triệu lao động này gồm có 
nhân viên thu ngân, nhân viên kho bãi, nhân viên 
bán hàng và các công việc khác có liên quan. 
Trong các lĩnh vực đó, những người lao động làm 
các công việc được xét là thiết yếu (ví dụ như 
giao đồ ăn) vẫn có thể tiếp tục làm việc nhưng họ 
phải đối diện với nhiều hơn với rủi ro về sức khỏe 
nghề nghiệp. Lao động làm việc trong các lĩnh 
vực kinh doanh không thiết yếu thì phải đóng 
cửa trên diện rộng và phải đối mặt với tình trạng 
sụt giảm mạnh về việc làm và số giờ làm việc.

Các dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng, tác động tới 144 triệu 
lao động. Ở một số quốc gia, lĩnh vực này hầu 
như phải đóng cửa hoàn toàn, còn ở những nơi 
vẫn có thể hoạt động thì phải chứng kiến sự sụt 
giảm mạnh về nhu cầu dịch vụ. Hơn một nửa số 
lao động này là phụ nữ. 

Một số phân ngành trong lĩnh vực sản xuất 
(hiện đang sử dụng 463 triệu lao động) đã bị 
ảnh hưởng nặng nề do người lao động phải ở 
nhà, nhà máy đóng cửa và các chuỗi cung ứng 

Cao
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toàn cầu bị ngừng trệ. Các biện pháp kiểm dịch, 
đóng cửa các cửa hàng bán lẻ, hủy các đơn hàng 
và giảm lương khiến cho nhu cầu trong các 
ngành công nghiệp then chốt như ô tô và dệt 
may, may mặc và da giày giảm xuống. 

Lĩnh vực vận tải, kho bãi và truyền thông tạo 
204 triệu việc làm trên toàn thế giới gồm có phi 
công và phi hành đoàn, nhân viên bưu điện và 
người lao động làm các dịch vụ chuyển phát khác 
cũng như những người làm việc trong nhà 
xưởng hỗ trợ lĩnh vực vận tải và các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Trong khi nhiều người trong số họ 
bị tác động một cách tiêu cực (chẳng hạn như 
ngành hàng không), những người khác lại vẫn 
tiếp tục làm việc, để đáp ứng nhu cầu gia tăng 
trong mảng bán lẻ trực tuyến.   

Mặc dù lĩnh vực nông nghiệp, là lĩnh vực sử 
dụng nhiều lao động nhất ở các nước đang 
phát triển, chưa cảm nhận được những tác 
động về kinh tế, nhưng rủi ro về an ninh 
lương thực bắt đầu phát sinh do các biện pháp 
kiềm chế dịch bệnh bao gồm cả do đóng cửa 
biên giới. Chẳng bao lâu nữa, người lao động 
trong lĩnh vực này có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng 
nhiều hơn, đặc biệt là khi virus lây lan đến các 
vùng nông thôn.

Xét về sự khác biệt giữa các khu vực địa lý, tỷ 
trọng việc làm trong các ngành có rủi ro cao có 
sự khác nhau, dao động từ 26,4% ở Châu Phi 
đến 43,2% ở Châu Mỹ. Tuy nhiên, một số khu vực, 
đặc biệt là Châu Phi, có tỷ lệ phi chính thức cao 
hơn và mức độ bao phủ của an sinh xã hội thấp 
hơn. Mặc dù tỷ lệ tử vong liên quan đến COVID-19 
ở những khu vực này chưa cao, nhưng virus này 
hiện đang lây lan với tốc độ nhanh chóng ở một số 
nước đang phát triển, nơi mà sự kết hợp giữa tình 
trạng phi chính thức, năng lực yếu kém và mật độ 
dân số dày đặc đặt ra cho chính phủ những thách 
thức lớn về y tế và kinh tế. 

Phân tích theo lĩnh vực kinh tế cho thấy không 
phải tất cả các lĩnh vực và không phải tất cả các 
nhóm lao động đều bị ảnh hưởng như nhau. Phân 
tích cho thấy nhiều người lao động làm việc trong 
những lĩnh vực chịu tác động lớn nhất vốn đã là 
những người bị trả lương thấp và ít thuộc diện 
bao phủ của an sinh xã hội. Vì vậy, điều này làm 
trầm trọng thêm những tác động tiêu cực đối với 
tình trạng bất bình đẳng vốn đã hiện hữu.

Lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức

Khoảng 2 tỷ người lao động đang làm việc một 
cách phi chính thức³, họ đa phần ở các nước 

³ Thuật ngữ “khu vực kinh tế phi chính thức” đề cập đến tất cả các hoạt động kinh tế do người lao động và các đơn vị kinh tế thực hiện mà những 
hoạt động này không được thể hiện hay không được thể hiện một cách đầy đủ bằng các thỏa thuận chính thức theo quy định của pháp luật hay trong 
thực tiễn. Đối tượng này bao gồm những người lao động làm công ăn lương không được hưởng bảo hiểm xã hội hoặc không có các thỏa thuận chính 
thức khác trong các doanh nghiệp thuộc cả khu vực chính thức và phi chính thức, lao động tự làm như người bán hàng rong, và giúp việc gia đình.

.
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mới nổi và đang phát triển. Khu vực kinh tế phi 
chính thức đóng góp tạo việc làm, thu nhập và 
sinh kế. Ở nhiều nước có thu nhập thấp và thu 
nhập trung bình, khu vực này đóng vai trò kinh tế 
then chốt. Tuy nhiên, người lao động làm việc 
trong khu vực kinh tế phi chính thức không được 
hưởng sự bảo vệ cơ bản như khi làm những công 
việc chính thức, bao gồm cả chế độ an sinh xã hội. 
Họ thường chịu thiệt thòi khi tiếp cận với dịch vụ 
chăm sóc y tế và không được hưởng trợ cấp thu 
nhập nếu họ bị ốm phải nghỉ làm. Người lao động 
phi chính thức làm việc ở thành thị thường làm 
việc trong các lĩnh vực kinh tế không chỉ có nguy 
cơ lây nhiễm cao mà còn có khả năng bị ảnh 
hưởng trực tiếp bởi các biện pháp phong tỏa. Họ 
bao gồm nhân viên tái chế rác thải, người bán 
hàng rong và phục vụ đồ ăn, công nhân xây dựng, 
công nhân vận tải và giúp việc gia đình. 

Đại dịch COVID-19 hiện đã tác động đến hàng 
chục triệu lao động phi chính thức. Ở Ấn Độ, 
Nigeria và Brazil, khá nhiều lao động trong khu 
vực phi chính thức bị ảnh hưởng bởi lệnh phong 
tỏa và các biện pháp kiềm chế dịch bệnh lây lan 
khác (Hình 3). Ở Ấn Độ, nơi gần 90% người lao 
động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính 
thức, khoảng 400 triệu lao động trong khu vực 
kinh tế phi chính thức đang đứng trước nguy cơ 
rơi vào tình trạng nghèo đói nghiêm trọng hơn 
trong khủng hoảng. Những biện pháp phong tỏa 
ở Ấn Độ thuộc nhóm trên cùng trong Chỉ số mức 

độ nghiêm ngặt của các chính sách ứng phó dịch 
COVID-19 của chính phủ do Đại học Oxford thực 
hiện đã và đang tác động đáng kể đến những 
nhóm lao động này, buộc nhiều người trong số họ 
phải quay trở về các vùng nông thôn.

Những nước đang nằm bên bờ sụp đổ, phải 
trải qua xung đột kéo dài và thiên tai tiếp diễn 
hay tị nạn bắt buộc sẽ phải đối mặt với nhiều 
gánh nặng chồng chất do đại dịch. Họ ít được 
trang bị để chuẩn bị và ứng phó với đại dịch 
COVID-19 do việc tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, 
đặc biệt là y tế và vệ sinh, còn hạn chế; do chưa có 
việc làm thỏa đáng, an sinh xã hội và an toàn 
trong lao động; do các thể chế còn thiếu năng lực, 
đối thoại xã hội yếu kém hoặc không tồn tại.

Phản ứng chính sách

Báo cáo nhanh số đầu tiên của ILO về đại dịch 
COVID-19 đã nhấn mạnh những thông điệp dưới 
đây và những thông điệp đó vẫn phù hợp ở giai 
đoạn khủng hoảng này:

Các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế tạo nền tảng
vững chắc cho các giải pháp chính sách quan trọng.

Giải pháp chính sách cần tập trung vào hai 
mục tiêu trước mắt: các biện pháp bảo vệ sức 
khỏe và hỗ trợ kinh tế chú trọng vào cả cung 
và cầu. 
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Bên cạnh những thông điệp nêu trên, số liệu 
ước tính trong báo cáo này cũng đặt ra sự cần 
thiết phải: 

Tạo dựng sự tín nhiệm bằng sự tin tưởng và 
đối thoại đóng vai trò đặc biệt quan trọng, 
giúp các chính sách mang lại hiệu quả cao. 
Điều này bao gồm việc tận dụng đối thoại xã 
hội để điều chỉnh các gói chính sách, để các 
chính sách đó phục vụ tốt nhất nhóm đối 
tượng cần sự hỗ trợ nhất.

Cần có các biện pháp tích hợp và áp dụng trên 
quy mô lớn trên tất cả các lĩnh vực chính sách 
để tạo tác động mạnh mẽ và bền vững. 

Các giải pháp chính sách cần cân nhắc bốn trụ 
cột sau:

Ngay lập tức hỗ trợ các lĩnh vực và các nhóm 
dân số bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là các 
doanh nghiệp và người lao động trong khu vực 
kinh tế phi chính thức. Cần có các biện pháp cụ 
thể và có tính mục tiêu ở các quốc gia có tỷ lệ 
phi chính thức cao, trong đó gồm có trợ cấp 

bằng tiền mặt nhằm hỗ trợ những người bị 
ảnh hưởng nhiều nhất do lệnh phong tỏa, và 
chuyển đổi mục đích sản xuất để tạo việc làm 
thay thế (chẳng hạn như sản xuất trang thiết 
bị bảo hộ cá nhân). Bên cạnh đó, vẫn cần thêm 
những nỗ lực để đảm bảo cung ứng đủ thực 
phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Các sáng 
kiến của địa phương, dựa vào cộng đồng có 
thể nhanh chóng phát huy tác dụng để phục 
vụ những nhu cầu cụ thể, nếu có sự tham gia 
của các tổ chức đại diện cho người lao động 
làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức 
vào quá trình xây dựng sáng kiến.

Cùng với việc hỗ trợ cho người lao động trong 
khu vực kinh tế phi chính thức, cần có những 
nỗ lực hỗ trợ lao động và doanh nghiệp chính 
thức để đảm bảo họ không rơi vào tình trạng 
phi chính thức do khủng hoảng và đảm bảo 
không làm mất đi những thành tựu đã đạt 
được trong những năm gần đây. 

Vấn đề quan trọng thiết yếu là phải đảm bảo 
rằng các nguồn lực công sẽ được sử dụng để 
hỗ trợ việc làm và thu nhập cho người lao 
động. Do vậy, có thể cung cấp hỗ trợ về tài 
chính và phi tài chính một cách chiến lược để 
khuyến khích doanh nghiệp duy trì và/hoặc tạo 
việc làm.

Trụ cột 1: Thúc đẩy kinh tế và việc làm
Trụ cột 2: Hỗ trợ doanh nghiệp, việc làm và 
thu nhập
Trụ cột 3: Bảo vệ người lao động tại nơi làm việc
Trụ cột 4: Thông qua đối thoại xã hội để tìm ra 
giải pháp 
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Đã có những phản ứng chính sách nhanh và ở quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Có thể nhận 
thấy trên toàn thế giới, các chính phủ đã triển khai những hành động chưa từng có để ứng phó với cuộc 
khủng hoảng chưa từng có tiền lệ. Những nền kinh tế tiên tiến nhất đã công bố các giải pháp đặc biệt để 
tạm thời bù đắp sự suy giảm trong thu nhập và tăng cầu nhằm đảm bảo các mức bảo trợ xã hội đầy đủ và 
bình ổn thị trường tài chính tín dụng. Nhiều quốc gia đã triển khai các giải pháp chính sách một cách 
nhanh chóng, trong khi ở một số quốc gia khác, quy trình này còn chậm và bị hạn chế bởi các thủ tục quan 
liêu. Cũng có một số câu hỏi đặt ra về quy mô của các gói hỗ trợ, do dường như với một số quốc gia, các 
gói hỗ trợ này quá nhỏ để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Khi khủng hoảng lan tới các quốc gia có 
thu nhập thấp và trung bình, các biện pháp ứng phó tương tự (thậm chí là lớn hơn) là rất cần thiết. Cần có 
các giải pháp tức thì hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức. 
Các cơ chế thương mại mở, các thị trường vốn quốc tế và thanh khoản quốc tế ổn định sẽ hỗ trợ cho những 
nỗ lực nêu trên. Viện trợ nhân đạo và hỗ trợ quốc tế để ứng phó khủng hoảng về y tế và thị trường lao 
động là thiết yếu đối với các quốc gia có thu nhập thấp nhất, nơi mà không gian tài khóa và năng lực còn 
vô cùng hạn chế, thông qua việc tiếp cận tài chính ưu đãi, các khoản tài trợ và giảm nợ cùng với việc hỗ trợ 
ngay về chuyên môn và vật tư y tế. 

Triển vọng cực kỳ bất định. Những diễn tiến nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng khắp của dịch bệnh đẩy 
chúng ta vào khoảng trống lớn trong việc đánh giá những tác động kinh tế và thị trường lao động trên quy 
mô lớn và trong việc dự báo thời hạn cũng như mức độ nghiêm trọng của cú sốc. Triển vọng hiện tại được 
đặc trưng bởi sự bất định cực kỳ cao cả về mức độ của cú sốc hiện tại đối với các nền kinh tế, cú sốc sẽ kéo 
dài bao lâu và những tác động trong dài hạn đến các doanh nghiệp và triển vọng thị trường lao động. Vì 
vậy, việc theo dõi và điều chỉnh các phản ứng chính sách theo thời gian thực đóng vai trò quan trọng đối 
với tất cả các chính phủ.
 

Sự kết hợp hài hòa giữa các biện pháp áp dụng cho toàn nền kinh tế và các biện pháp có mục tiêu cụ 
thể cần xét đến bối cảnh quốc gia bao gồm cơ cấu nền kinh tế, xu hướng bất bình đẳng hiện hữu và các 
thiết chế thị trường lao động có thể triển khai chính sách một cách tốt nhất. Các quốc gia cần tìm nguồn 
lực cho phép triển khai các giải pháp khuyến khích tài khóa trực tiếp để hỗ trợ thu nhập trong khủng 
hoảng thông qua sự đồng bộ về chính sách và cách tiếp cận toàn chính phủ. 
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Phụ lục kỹ thuật 1: Tác động của các biện pháp phong tỏa trên toàn thế giới 
Công cụ Theo dõi Phản ứng của Chính phủ đối với dịch Covid-19 của Oxford cung cấp thông tin về các biện 
pháp giãn cách xã hội được chính phủ của 79 quốc gia áp dụng. Các quốc gia này chiếm 81% lực lượng lao động 
toàn cầu. Trong số này, 45 nước hiện yêu cầu đóng cửa toàn bộ nơi làm việc, áp dụng đối với vùng lãnh thổ 
quốc gia và tất cả mọi lĩnh vực trừ các hoạt động thiết yếu. Việc đóng cửa bắt buộc hoặc khuyến nghị đóng cửa 
nơi làm việc tác động tới ít nhất là 70% người lao động ở các quốc gia có thu nhập cao, và ít nhất là 87% lao 
động ở các quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Phụ lục kỹ thuật 2: Phương pháp ước tính số giờ làm việc bị cắt giảm
Số giờ làm việc bị cắt giảm được ước tính dựa trên việc áp dụng mô hình nowcasting của ILO. Phương pháp này 
sử dụng dữ liệu sẵn có gần như ở thời gian thực nhằm dự báo tổng số giờ làm việc mà trên thực tế sẽ chỉ được 
công bố với độ trễ đáng kể. Số liệu ước tính được so sánh với dữ liệu cơ sở (số liệu theo quý cập nhật nhất, được 
điều chỉnh theo giai đoạn). Số liệu của mô hình nowcasting bao gồm nhiều chỉ số khác nhau về hoạt động kinh 
tế và diễn biến của thị trường lao động. 

Để phục vụ báo cáo hiện tại, chúng tôi sử dụng chỉ số quản lý sức mua cho lĩnh vực dịch vụ và chỉ số xu hướng 
tìm kiếm trên Google đối với các cụm từ “trợ cấp thất nghiệp”, “thất nghiệp” và các cụm từ khác tương đương 
trong ngôn ngữ địa phương. Bên cạnh đó, đối với nước Đức, chúng tôi sử dụng từ Kurzarbeit (việc làm với thời 
giờ làm việc ngắn). Đáng tiếc là các chỉ số khác thường được dùng trong đánh giá các chỉ số thị trường lao động 
theo nowcasting như chỉ số niềm tin trong kinh doanh và các dữ liệu hành chính của thị trường lao động, không 
được cập nhật kịp thời tại thời điểm này để dùng cho một số quốc gia.

Dựa trên số liệu thời gian thực sẵn có, chúng tôi ước tính quan hệ thống kê trước đó giữa các chỉ số này và số 
giờ làm việc đã ghi nhận, và sử dụng các hệ số kết quả để dự đoán sự biến đối trong số giờ làm việc dựa trên 
quan sát mới nhất các chỉ số từ mô hình nowcasting. Cách tiếp cận trực tiếp này được áp dụng cho 18 quốc gia 
mà chúng tôi có được các chỉ số phù hợp. Đối với 4 quốc gia khác, dữ liệu đầu vào cho mô hình nowcasting thì 
sẵn có nhưng lại thiếu biến mục tiêu là số giờ làm việc. Đối với những trường hợp đó, các hệ số ước tính của các 
nước khác trên thế giới sẽ được sử dụng để đưa ra số liệu ước tính.

Với các quốc gia còn lại, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận gián tiếp bằng cách ngoại suy số giờ bị cắt giảm tương 
đối của những nước được ước tính trực tiếp bằng phương pháp nowcasting. Cơ sở của phép ngoại suy này là 
chỉ số Chỉ số mức độ nghiêm ngặt của các chính sách ứng phó dịch COVID-19 của chính phủ do Đại học Oxford 
công bố, do các quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế tương đối nghiêm ngặt có khả năng tạo nên tác động 
tương đương về số giờ làm việc. Bên cạnh đó, với các quốc gia không có dữ liệu về các biện pháp hạn chế được 
áp dụng, chúng tôi sử dụng những tình hình cập nhật về đại dịch COVID-19 ở mỗi nước để ngoại suy tác động 
đối với số giờ làm việc. Xét đến sự khác biệt trong cách ghi nhận và thống kê số ca nhiễm của các nước, chúng 
tôi sử dụng khái niệm đồng nhất hơn là số ca tử vong để ước lượng về mức độ của đại dịch. Tần suất nhập biến 
số tương đương theo tháng nhưng dữ liệu thì được cập nhật hàng ngày. Dữ liệu được lấy từ nguồn của Trung 
tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu. Cuối cùng, với một số ít các nước không có sẵn dữ liệu tại 
thời điểm ước tính, chúng tôi sử dụng mức trung bình của khu vực để áp biến mục tiêu. Bảng dưới đây tóm tắt 
thông tin và cách tiếp cận thống kê được sử dụng để ước tính biến mục tiêu cho mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ.
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Đối với một số trường hợp ngoại lệ bao gồm cả việc thiếu dữ liệu phù hợp, các ước tính cũng mang tính không 
chắc chắn nhất định. Cú sốc chưa từng có đối với thị trường lao động do đại dịch COVID-19 gây nên khó có thể 
được đánh giá dựa trên so sánh với các dữ liệu lịch sử. Hơn thế, tại thời điểm ước tính, các chỉ số nhất quán về 
thời gian có sẵn và chỉ số có tần suất cập nhật liên tục là tương đối thiếu. Những hạn chế này dẫn đến mức độ 
chắc chắn không cao. Trong các tuần tới đây, dữ liệu nhất quán về thời gian thị trường lao động từ các nguồn 
hành chính cộng thêm số liệu khảo sát về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ có sẵn ở 
nhiều quốc gia. Những số liệu này sẽ cung cấp thông tin thống kê có giá trị về thời giờ làm việc. Từ đó, độ tin 
cậy của các ước tính sẽ dần tăng lên khi mô hình sử dụng nhiều hơn các dữ liệu như vậy. Thêm vào đó, sự sẵn 
có của nhiều dữ liệu hơn sẽ giúp cho việc chuyển đổi sang phương pháp nowcasting trực tiếp cho nhiều quốc 
gia hơn và ít phải áp dụng phương pháp ngoại suy hơn. Điều này cũng giúp giảm bớt mức độ không chắc chắn 
của số liệu tổng hợp toàn cầu và khu vực. Vì vậy, số liệu ước tính sẽ thường xuyên được cập nhật và điều chỉnh.

Phụ lục kỹ thuật 3: Đánh giá tác động đối với các lĩnh vực
Việc đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng đến kết quả kinh tế theo từng lĩnh vực dựa trên cơ sở dữ liệu tài 
chính và kinh tế thời gian thực: Triển vọng Kinh doanh Toàn cầu và chỉ số quản lý sức mua theo ngành IHS 
Markit (IHS Markit Global Business Outlook and Sector PMI); Học viện Tài chính Quốc tế (Institute of Interna-
tional Finance); Chỉ số Biến động Cboe (VIX); McKinsey; OECD; Brookings; Phân tích của Moody; các phân tích về 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Phân tích của S&CF, S&P Global; Tính liên tục của hoạt động kinh tế; 
Bloomberg; Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) và EUROSTAT.
Để kiểm tra bằng chứng được nêu từ các nguồn nêu trên, ba nhóm chỉ số được xác định để phản ánh tác động 
của cú sốc đối với hoạt động của doanh nghiệp và việc làm bao gồm: (1) nhóm chỉ số về kết quả đầu ra của các 
doanh nghiệp toàn cầu; (2) đầu tư vào tài sản cố định, nội thương và ngoại thương (đặc biệt tham chiếu đến 
trường hợp của Trung Quốc để nắm bắt tác động của cú sốc trong giai đoạn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 
2/tháng 3 năm 2020 và (3) kỳ vọng của doanh nghiệp. Bằng chứng từ các nhóm chỉ số nêu trên cho thấy sự sụt 
giảm trong sản xuất, đầu tư, doanh số bán hàng, kỳ vọng của các doanh nghiệp và hàm ý đối với việc sa thải và 
kế hoạch thuê nhân công ngắn hạn. 
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1. Nhóm chỉ số về kết quả đầu ra của các doanh nghiệp toàn cầu đặc biệt hữu ích cho việc xác định mức sụt 
giảm ngắn hạn quan trọng trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ khác nhau. Nhóm chỉ số về kết quả đầu 
ra cho thấy sự gián đoạn xảy ra trên khắp các lĩnh vực do cú sốc mà virus gây nên. Phân tích được thực hiện 
dựa trên việc kiểm tra chỉ số kết quả đầu ra toàn cầu và phân tách chỉ số riêng cho Châu Âu, Hoa Kỳ và Trung 
Quốc tính đến cuối tháng 3 năm 2020. 

2. Nhóm chỉ số thứ hai tập trung vào đầu tư vào tài sản, nội thương và ngoại thương, đặc biệt chú trọng phân 
tích trường hợp của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Các chỉ số này 
cung cấp bằng chứng phong phú về cách thức một loạt các biến số khác nhau, bao gồm cả chỉ số việc làm, 
phản ứng trước cú sốc như thế nào. Điều đặc biệt quan trọng trong đánh giá là sự thay đổi việc đầu tư vào tài 
sản cố định theo lĩnh vực hoạt động cụ thể. Chỉ số về doanh số bán lẻ của một số phân khúc tiêu dùng cụ thể, 
cùng với sự thay đổi trong tổng giá trị nhập khẩu và xuất khẩu cũng bổ trợ thêm cho phần phân tích này.

3. Nhóm chỉ số thứ ba được sử dụng trong phân tích chú trọng vào kỳ vọng của doanh nghiệp, vốn đã giảm 
xuống đáng kể kể từ tháng 1 năm 2020, phản ánh sự không chắc chắn về sản phẩm và thị trường tài chính. 
Sự không chắc chắn này có ảnh hưởng trực tiếp tới đầu tư, dòng tiền và dẫn đến sự ngừng trệ của các kế 
hoạch tuyển dụng. Kỳ vọng về thu nhập của doanh nghiệp cũng phản ánh sự không chắc chắn và tác động 
tới các kế hoạch đầu tư và quyết định tuyển dụng. Thay đổi trong kỳ vọng về hoạt động kinh doanh toàn cầu 
xác nhận những kỳ vọng này bắt đầu thay đổi kể từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 2020. Có thể thấy 
được sự không chắc chắn thông qua chỉ số Biến động (VIX), là chỉ số thị trường thời gian thực thể hiện kỳ 
vọng của thị trường trong 30 ngày sắp tới, được trích xuất từ số liệu giá đầu vào của chỉ số S&P 500, nó đưa 
ra thước đo về rủi ro thị trường và tâm lý của nhà đầu tư. Đây là công cụ phân tích rủi ro và các quyết định 
đầu tư cũng tác động đến các quyết định tuyển dụng. Một nhóm các chỉ số khác trong danh mục này cũng 
được sử dụng để kiểm chứng mức độ không chắc chắn là dòng vốn, thể hiện cú sốc COVID-19 đã khiến dòng 
vốn đảo ngược trở lại các thị trường mới nổi như thế nào. Cuối cùng, mức độ không chắc chắn cũng được 
kiểm chứng bằng sự gia tăng của các khoản vay của chính phủ cho các nền kinh tế mới nổi.

Nhóm chỉ số về kết quả đầu ra của các doanh nghiệp toàn cầu đặc biệt hữu ích cho việc xác định mức sụt 
giảm ngắn hạn quan trọng trong các hoạt động sản xuất và dịch vụ khác nhau. Nhóm chỉ số về kết quả 
đầu ra cho thấy sự gián đoạn xảy ra trên khắp các lĩnh vực do cú sốc mà virus gây nên. Phân tích được 
thực hiện dựa trên việc kiểm tra chỉ số kết quả đầu ra toàn cầu và phân tách chỉ số riêng cho Châu Âu, Hoa 
Kỳ và Trung Quốc tính đến cuối tháng 3 năm 2020. 

Nhóm chỉ số thứ hai tập trung vào đầu tư vào tài sản, nội thương và ngoại thương, đặc biệt chú trọng 
phân tích trường hợp của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020. Các 
chỉ số này cung cấp bằng chứng phong phú về cách thức một loạt các biến số khác nhau, bao gồm cả chỉ 
số việc làm, phản ứng trước cú sốc như thế nào. Điều đặc biệt quan trọng trong đánh giá là sự thay đổi 
việc đầu tư vào tài sản cố định theo lĩnh vực hoạt động cụ thể. Chỉ số về doanh số bán lẻ của một số phân 
khúc tiêu dùng cụ thể, cùng với sự thay đổi trong tổng giá trị nhập khẩu và xuất khẩu cũng bổ trợ thêm 
cho phần phân tích này.

Nhóm chỉ số thứ ba được sử dụng trong phân tích chú trọng vào kỳ vọng của doanh nghiệp, vốn đã giảm 
xuống đáng kể kể từ tháng 1 năm 2020, phản ánh sự không chắc chắn về sản phẩm và thị trường tài 
chính. Sự không chắc chắn này có ảnh hưởng trực tiếp tới đầu tư, dòng tiền và dẫn đến sự ngừng trệ của 
các kế hoạch tuyển dụng. Kỳ vọng về thu nhập của doanh nghiệp cũng phản ánh sự không chắc chắn và 
tác động tới các kế hoạch đầu tư và quyết định tuyển dụng. Thay đổi trong kỳ vọng về hoạt động kinh 
doanh toàn cầu xác nhận những kỳ vọng này bắt đầu thay đổi kể từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 2 năm 
2020. Có thể thấy được sự không chắc chắn thông qua chỉ số Biến động (VIX), là chỉ số thị trường thời gian 
thực thể hiện kỳ vọng của thị trường trong 30 ngày sắp tới, được trích xuất từ số liệu giá đầu vào của chỉ 
số S&P 500, nó đưa ra thước đo về rủi ro thị trường và tâm lý của nhà đầu tư. Đây là công cụ phân tích rủi 
ro và các quyết định đầu tư cũng tác động đến các quyết định tuyển dụng. Một nhóm các chỉ số khác 
trong danh mục này cũng được sử dụng để kiểm chứng mức độ không chắc chắn là dòng vốn, thể hiện cú 
sốc COVID-19 đã khiến dòng vốn đảo ngược trở lại các thị trường mới nổi như thế nào. Cuối cùng, mức độ 
không chắc chắn cũng được kiểm chứng bằng sự gia tăng của các khoản vay của chính phủ cho các nền 
kinh tế mới nổi.


