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Hội thảo quốc tế “An sinh xã hội
cho khu vực phi chính thức:
vấn đề và triển vọng”
Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Phát triển hệ thống an sinh xã hội (ASXH) cho
khu vực phi chính thức ở Việt Nam, một cuộc Hội thảo quốc tế về “An sinh xã hội cho
khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng” đã được tổ chức trong hai ngày 2829/3/2012 tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội thảo trao đổi về các chủ đề xoay
quanh 2 trục chính là: i) hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam và ii) lao động khu vực phi
chính thức và các vấn đề về ASXH của khu vực này. Hai nội dung chính này được trao
đổi và thảo luận trong 6 phiên họp:
Phiên “Những vấn đề lý luận, chính sách về ASXH” đặt ra các vấn đề về việc xem
xét lại các khái niệm. Việc làm rõ khái niệm không chỉ là quan trọng đối với giới nghiên
cứu mà còn cần thiết đối với các nhà hoạch định chính sách. Bởi chỉ khi có khung khái
niệm đúng chúng ta mới định hướng đúng tư duy và đưa ra các chính sách phù hợp. Các
kiến nghị từ giới nghiên cứu luật học nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về ASXH trong
thời gian tới không chỉ có giá trị về mặt lý luận mà còn có giá trị thực tiễn cao. Chẳng
hạn như đề xuất xây dựng hệ thống ASXH có tính chủ động, tích cực, đảm bảo cho việc
xây dựng một hệ thống ASXH đa tầng, linh hoạt, bền vững, có thể hỗ trợ lẫn nhau, công
bằng về trách nhiệm và lợi ích, chia sẻ rủi ro, hướng tới bao phủ toàn dân, tập trung hỗ
trợ cho những đối tượng thuộc khu vực phi chính thức, những người nghèo, hộ nghèo,
những đối tượng dễ bị tổn thương... Hay như đề nghị chú trọng xây dựng cơ sở pháp lý
về nguồn lực ASXH và phát triển đa dạng hệ thống các dịch vụ xã hội cơ bản.
Phiên họp về “Hệ thống ASXH Việt Nam” tập trung đánh giá một số hợp phần của hệ
thống ASXH thập niên qua. Nó cho chúng ta cái nhìn vào thực tiễn vận hành của hệ
thống ASXH hiện nay. Thực tiễn đó cho chúng ta thấy rằng Việt Nam, tuy còn là nước
nghèo, nhưng đã có một hệ thống ASXH tương đối hoàn chỉnh. Đối tượng tham gia bảo
hiểm y tế (BHYT), dù chưa đạt đến mức toàn dân như mong đợi, nhưng cũng đã có
những hiệu quả tích cực đối với người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Chúng ta thấy
độ bao phủ của BHYT ngày càng mở rộng, với các loại hình bảo hiểm đa dạng hơn, đáp
ứng tốt hơn các nhóm nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó không phải không có
những bất cập cần giải quyết trong thời gian tới. Đó là những vấn đề về hệ thống quản lí
và chi trả BHYT, một số chính sách còn chưa thực sự hiệu quả. Và một thực tiễn nổi cộm
nhất là còn gần 40% dân số chưa tham gia BHYT. Điều đáng nói hơn là 40% dân số này
là những nhóm đối tượng mà BHYT khó có khả năng tiếp cận nhất, vì họ chủ yếu rơi vào
khu vực phi chính thức, các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương, v.v. Những bất cập không
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chỉ là về hệ thống tổng thể hay về chính sách vĩ mô, mà các diễn giả đã cho chúng ta thấy
rằng sự bất ổn nằm ngay trong chính từng cá nhân, khi mà thái độ của chúng ta đối với
sức khỏe và hành vi tìm kiếm sức khỏe của mỗi cá nhân cũng đầy tính vấn đề.
Phiên họp về “Hệ thống ASXH các nước và kinh nghiệm cho Việt Nam” trao đổi và
thảo luận về hệ thống ASXH các nước cũng cung cấp một cái nhìn đa chiều về cách các
quốc gia khác triển khai hệ thống ASXH của họ cho người dân. Chúng ta có cái nhìn từ
hệ thống ASXH của Trung Quốc, của Nhật Bản, và cả việc đối chiếu với các hệ thống ở
các nước phát triển khác như Đức, Thụy Điển. Kinh nghiệm triển khai hệ thống ASXH
của các nước là một tham khảo tốt cho Việt Nam.
Phiên 4 và phiên 5 "ASXH cho khu vực phi chính thức và thách thức đối với việc
đảm bảo ASXH cho khu vực này" trao đổi về tình trạng an sinh của lao động thuộc khu
vực phi chính thức ở Việt Nam. Những kết quả nghiên cứu về an sinh của lao động nữ
trong các doanh nghiệp, của nhóm lao động di cư từ nông thôn ra đô thị cho chúng ta một
bức tranh gần hơn với thực tiễn Việt Nam. Các nghiên cứu sẵn có của tổng cục thống kê,
IRD về khu vực phi chính thức cho thấy khu vực này thu hút gần ¼ lực lượng lao động cả
nước. Hàng năm có khoảng 1 triệu việc làm mới thì có tới 70% số đó là việc làm phi
chính thức. Như thế để thấy rằng khu vực phi chính thức đang đóng một vai trò quan
trọng, không chỉ trong đời sống kinh tế vĩ mô, mà còn là nơi cung cấp các nhu cầu thiết
yếu hàng ngày cho mọi người. Nhưng tầm quan trọng của khu vực này cũng càng khiến
chúng ta phải hành động tích cực hơn cho việc xây dựng một hệ thống ASXH hướng tới
khu vực này.
Phiên cuối cùng dành cho việc “Thảo luận và kết nối các cơ hội hợp tác” trong
nghiên cứu ASXH và khu vực phi chính thức. Tại đây các chuyên gia về lĩnh vực
ASXH và khu vực phi chính thức có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về những
nghiên cứu liên quan mà họ đang tiến hành. Cuộc thảo luận đã cho thấy có nhiều cơ
quan, tổ chức mong muốn và đang thực hiện những hoạt động liên quan đến chủ đề
này, dưới dạng này hay dạng khác. Nhưng dường như chúng ta đang làm việc một
mình, trong khi chúng ta có nhu cầu kết nối thông tin và chia sẻ kinh nghiệm. Hội thảo
khép lại, nhưng từ đây mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các nhà nghiên cứu, giới
làm chính sách, các nhà hoạt động xã hội, để chúng ta tiến gần hơn đến một hiểu biết
chung về ASXH và về khu vực phi chính thức.
Đặng Việt Phương
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