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CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG ĐẢM BẢO MỤC TIÊU
AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
BÙI THỊ THANH HÀ

An sinh xã hội (ASXH) có vai trò to lớn trong phát triển xã hội. Bản chất của
ASXH là tạo ra lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp cho tất cả các thành viên xã hội
trong trường hợp bị suy giảm, bị mất thu nhập hay gặp phải những rủi ro khác. Còn
CTXH có vai trò thúc đẩy sự phát triển xã hội và cố kết xã hội với đối tượng là các nhóm
yếu thế, trợ giúp họ tạo lập được sự biến đổi về điều kiện sống và nâng cao chất lượng
cuộc sống. Điều đó cho thấy CTXH và ASXH cùng góp phần thực hiện những mục tiêu
của phát triển xã hội nói chung.
Bài viết sẽ phân tích vai trò, vị trí của CTXH trong việc thực hiện các mục tiêu
ASXH ở Việt Nam, trên cơ sở tổng quan các tài liệu và báo cáo liên quan đến chủ đề
nghiên cứu từ năm 2000 đến nay ở Việt Nam.
1. Một số khái niệm

Công tác xã hội
CTXH là khái niệm được hiểu khác nhau giữa các quốc gia, các tổ chức và các thời
điểm khác nhau. Khái niệm này được Liên đoàn Công tác xã hội Quốc tế (IFSW) và Hiệp
hội Quốc tế các Trường Công tác Xã hội (IASSW) chính thức thông qua năm 2014:

“CTXH là một nghề mang tính chất thực hành và là một ngành khoa học thúc đẩy sự thay
đổi và phát triển xã hội, gắn kết xã hội, tăng năng lực và giải phóng con người. Các
nguyên tắc về công bằng xã hội, quyền con người, trách nhiệm tập thể và tôn trọng sự đa
dạng là trọng tâm của công tác xã hội. Dựa trên cơ sở lý thuyết công tác xã hội, khoa học
xã hội, nhân văn và kiến thức bản địa, công tác xã hội thu hút con người và cơ cấu xã hội
giải quyết những khó khăn trong cuộc sống và nâng cao an sinh” (IFSW, 2014).
CTXH là một ngành khoa học, một lĩnh vực hoạt động chuyên môn phát triển
hướng đến các đối tượng yếu thế (người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn, người di cư, người dân tộc thiểu số, nhiễm HIV/AIDS...) trong xã
hội để giải quyết các vấn đề đang nảy sinh trong cộng đồng, theo đuổi mục tiêu vì hạnh
phúc cho con người và tiến bộ xã hội, góp phần phát triển bền vững.

An sinh xã hội
Theo nghĩa rộng: ASXH là sự bảo đảm thực hiện các quyền để con người được an
bình, bảo đảm an ninh, an toàn trong xã hội. Theo nghĩa hẹp, ASXH là sự bảo đảm thu nhập
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và một số điều kiện thiết yếu khác cho cá nhân, gia đình và cộng đồng trong trường hợp bị
giảm, hoặc mất thu nhập vì lý do bị giảm hoặc mất khả năng lao động hay mất việc làm hay
gặp phải những rủi ro khác; cho những người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, những
người yếu thế, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai địch họa (Vũ Văn Phúc, 2012).
Dịch vụ công tác xã hội
Dịch vụ CTXH là những dịch vụ xã hội hướng đến nhóm đối tượng yếu thế để thực
hiện các quyền cơ bản của con người trong phát triển bền vững. Các dịch vụ CTXH hoạt
động dưới nhiều hình thức, cụ thể hóa các luật pháp, chính sách nhà nước về các lĩnh vực
phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, pháp lý... cung cấp trợ giúp cho các cá nhân, nhóm, cộng
đồng khắc phục các khó khăn, giảm thiểu những rào cản và bất bình đẳng xã hội.
2. Cơ sở phát triển ngành công tác xã hội
Sự định hình và phát triển của CTXH tại mỗi nước là khác nhau do những đặc thù
về kinh tế, xã hội và văn hóa. Quá trình xây dựng và phát triển CTXH ở nhiều nước trên
thế giới đã cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cùng các cơ sở pháp lý, các nhu
cầu thực tiễn để phát triển một ngành CTXH chuyên nghiệp (Unicef, 2005; Vũ Văn Phúc,
2012; Nguyễn Thị Thu Hà, 2013; Nguyễn Thị Kim Hoa và cộng sự, 2014).
Hiện nước ta có hàng chục triệu người (gồm cả các đối tượng tiềm năng) đang cần
dịch vụ CTXH. Cả nước gồm hơn 9 triệu người nghèo, hơn 9 triệu người cao tuổi, 5,4
triệu người khuyết tật, 1,6 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 180.000 người nhiễm
HIV, gần 170.000 người nghiện ma túy và hơn 30.000 người hoạt động mại dâm cùng
hàng triệu người có những vấn đề xã hội khác nhau cần được hỗ trợ để giải quyết khó
khăn, thích nghi và hòa nhập (TCTK, 2010; Bộ Y tế và UNFPA, 2013). Thực tế này đòi
hỏi phải phát triển nhanh ngành CTXH cả về lượng và tính chuyên nghiệp của nó.
Năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành mã đào tạo ngành CTXH trong hệ
thống giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Năm 2009 các tổ chức trong
nước và quốc tế, các cơ quan quản lý Nhà nước đồng thuận ký “Tuyên bố Hợp tác về Phát
triển nghề CTXH tại Việt Nam”. Năm 2010, Đề án 32 ra đời với mục tiêu phát triển CTXH
trở thành một nghề ở Việt Nam, là cơ sở pháp lý quan trọng nhất đối với sự phát triển nghề
này. Hàng loạt quyết định, thông tư và cơ sở đào tạo chuyên nghiệp ra đời sau đó.

3. Vai trò của công tác xã hội
Trên thế giới, CTXH được khẳng định là một nghề hoạt động chuyên nghiệp không
thể thiếu trong đời sống xã hội. Vị trí, vai trò quan trọng của CTXH được Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO) nhấn mạnh khi đưa các nội dung CTXH vào nội dung của ASXH,
đặc biệt ở vai trò không thể thay thế được trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Ở nước
ta, vai trò của CTXH trong đảm bảo mục tiêu ASXH được thể hiện rõ thông qua việc thực
hiện chính sách trợ giúp xã hội trong chiến lược ASXH

Mục tiêu chiến lược là phải xây dựng được một hệ thống ASXH toàn dân, bền
vững, hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Từng bước mở rộng phạm vi bao phủ và sự tham
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gia của người dân vào hệ thống. Đến năm 2020, cơ bản bảo đảm cho mọi đối tượng yếu
thế được tiếp cận và hưởng thụ các chính sách ASXH. Bảo đảm mức sống tối thiểu cho
mọi người, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn định an ninh, chính trị và xã hội
(ILSSA & GIZ, 2013).
Để thực hiện mục tiêu đạt hiệu quả, ASXH sử dụng CTXH như hoạt động chuyên môn
nhằm chuyển giao, triển khai các chính sách, chương trình, dịch vụ ASXH vào thực tiễn.
CTXH có vai trò kết nối giữa các ngành khoa học khác thông qua sự phối hợp giữa
các nhân viên CTXH1 với các chuyên gia của các ngành (xã hội học, tâm lý, y tế, luật...)
nhằm thực hiện các mục tiêu ASXH. CTXH góp phần thúc đẩy quá trình giải quyết các
vấn đề xã hội, giúp các nhóm yếu thế hòa nhập xã hội tốt hơn, tăng cường sự nâng cao
chất lượng sống của mọi thành viên. Mọi hoạt động của CTXH thực hiện chức năng cơ
bản: phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu rủi ro và khắc phục rủi ro trên cơ sở các giá trị trong
Bản quy điều đạo đức CTXH (Social Work’s Code of Ethics)2. Đây là nét đặc thù của
CTXH, của phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề, với triết lý nghề nghiệp và các giá trị
được đề cao, những tiêu chuẩn đạo đức được tuân thủ vì mục đích mang lại một trạng thái
khỏe mạnh cho tất cả mọi người. Vì thế CTXH đã được sử dụng như phương tiện, công
cụ để thực hiện các chương trình, chính sách ASXH (Đề án Phát triển nghề CTXH giai
đoạn 2010-2020).
CTXH có vai trò nhân tố nòng cốt trong chiến lược ASXH thông qua hoạt động của
nhân viên xã hội trong thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội. Họ được trang bị kiến
thức rộng về tài nguyên xã hội (các chương trình ASXH) và áp dụng vào kế hoạch can
thiệp của mình, đặc biệt và nhiều nhất ở vai trò tham vấn. Các nghiên cứu chỉ ra, dù với
xu hướng nhấn mạnh các hoạt động trong từng lĩnh vực nhưng CTXH có mặt trong tất cả
các các chiều cạnh của ASXH.
CTXH hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế chính sách, thể chế tổ
chức. Hoạt động thực tiễn của nhân viên xã hội giúp phối hợp các hoạt động của mạng
lưới, nhận diện thực trạng, dự báo về các vấn đề xã hội mới nảy sinh, kịp thời đề xuất giải
pháp, giúp lãnh đạo các cấp hoạch định các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng hoạt
động của mạng lưới.
CTXH có vai trò kết nối nguồn lực, kết nối các dịch vụ từ các nhân viên CTXH
giúp những đối tượng yếu thế tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải
thiện chất lượng cuộc sống. Ví dụ, trợ giúp tham vấn, quản lý trường hợp, làm việc theo
nhóm, vận động xã hội và đóng góp vào các nghiên cứu điều tra xã hội, phát triển cộng
đồng; hoặc phục hồi và hỗ trợ tâm lý xã hội cho người nghiện ma túy, gái mại dâm, người
nhiễm HIV/AIDS…
1

2

Nhân viên CTXH là những người được đào tạo chuyên môn về CTXH để hỗ trợ cá nhân và cộng đồng
tiếp cận các chính sách và dịch vụ xã hội (ILSSA &GIZ, 2011).
Bản này bao gồm những chuẩn mực giá trị cốt lõi về nhận thức và hành động của CTXH, có ý nghĩa làm
kim chỉ nam cho các hoạt động, là nền tảng để xây dựng các nguyên tắc đạo đức và cụ thể hóa sứ mệnh
nghề nghiệp và là những chuẩn mực giúp cho các tổ chức, cơ quan hoạt động trong lĩnh vực CTXH, kiểm
soát, bổ sung vào các bản nội quy của mình.
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Như vậy, CTXH đóng vai trò “cầu nối” chủ chốt, là phương tiện hiệu quả trong
thực thi các chính sách ASXH, đảm bảo mục tiêu ASXH của đất nước. Để làm rõ hơn vai
trò này của CTXH, có thể xem hoạt động của CTXH đối với hai nhóm yếu thế điển hình
là nhóm người cao tuổi và nhóm người khuyết tật. Thông qua các chương trình, các mô
hình, dịch vụ CTXH và hoạt động thực tiễncủa nhân viên CTXH, đã giúp hai nhóm yếu
thế này tích cực hòa nhập cộng đồng. Nhân viên xã hội có thể phối hợp linh hoạt nhiều
khía cạnh liên quan của đối tượng như kinh tế, pháp luật, tâm lý, sức khỏe, quan hệ gia
đình và quan hệ xã hội. Tùy trường hợp và nhiệm vụ được phân công, họ có thể đóng
những vai trò khác nhau3 khi làm việc với từng nhóm yếu thế.

3.1. Công tác xã hội với người cao tuổi
Người cao tuổi (NCT) ở nước ta chiếm hơn 10% dân số, vừa là đối tượng chăm sóc,
vừa và là một nguồn lực đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội ở nhiều lĩnh vực. Là đối
tượng cần được chăm sóc, cần đảm bảo an sinh cho họ thông qua các chương trình, chính
sách phúc lợi xã hội. Với hơn 50 văn bản pháp luật liên quan đến NCT, Việt Nam đã có
một cơ sở pháp lý nền tảng trong việc đảm bảo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, chăm
sóc sức khỏe và phát huy vai trò của họ (MOLISA, UNFPA, 2014).
CTXH đảm trách các hoạt động liên quan đến dịch vụ chăm sóc NCT thuộc nhiều
chương trình ở các cấp độ khác nhau. Nhân viên CTXH là một trong các chủ thể chính
chăm sóc NCT, vừa phối hợp với các chuyên gia khác thúc đẩy hoạt động nâng cao chất
lượng sống cho NCT.
Vai trò của CTXH đối với NCT thể hiện ở hai hình thức. Thứ nhất, chăm sóc người già
cô đơn trong các cơ sở Bảo trợ xã hội. Thứ hai, cung ứng dịch vụ chăm sóc NCT tại gia đình
và cộng đồng (Bùi Thị Xuân Mai, 2010). Trong hoạt động bảo trợ xã hội, nhân viên CTXH
tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai các chính sách xã hội và các chương trình dịch vụ
hỗ trợ theo nhu cầu về tâm lý xã hội và chăm sóc. Họ trực tiếp là cán bộ quản lý trường hợp,
điều phối dịch vụ thích hợp, giám sát những thay đổi trong nhu cầu của người cao tuổi; liên
kết mạng lưới trợ giúp xã hội... Họ cũng tổ chức các hoạt động đoàn thể tại các câu lạc bộ,
nhà văn hóa, các chương trình trên báo, đài và cung cấp các dịch vụ chăm sóc NCT tại các
trung tâm chăm sóc tư nhân. Một số mô hình hoạt động nổi bật, có hiệu quả như: câu lạc bộ
liên thế hệ tự giúp nhau; câu lạc bộ dưỡng sinh, phụ nữ cao tuổi đơn thân; câu lạc bộ mẹ
chồng nàng dâu; mô hình nhà dưỡng lão tư nhân hay “Mô hình tư vấn và chăm sóc người cao
tuổi dựa vào cộng đồng” ở nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, “Mô hình chăm sóc tại
nhà”, thực hiện từ năm 2003 đến năm 2011, đã xây dựng được một đội ngũ với 1.992 tình
nguyện viên chăm sóc hỗ trợ cho 2.310 người già cô đơn không nơi nương tựa hoặc bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS, góp phần đảm bảo ASXH cho những già cô đơn (Quỳnh Anh, 2011).
Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số, thu nhập bình quân đầu người chưa
cao và hệ thống an sinh có độ bao phủ còn thấp là những thách thức hiện thực trong chăm
3

Gồm: vai trò trực tiếp (thu thập thông tin, lập (hỗ trợ) lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch, giám sát và lượng
giá) và vai trò gián tiếp (là người trung gian, người hòa giải, thương lượng, tư vấn, tham vấn, hoạch định
chính sách, quản lý, điều phối các hoạt động, nghiên cứu...).
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sóc NCT. Theo dự báo, đến năm 2025 tỷ lệ NCT sẽ chiếm 18,8% dân số và đến năm 2050
là gần 30% (TCTK, 2010 - dẫn lại từ Nguyễn Thị Thu Hà, 2013). Sẽ có hàng triệu NCT
cần đến những hỗ trợ xã hội với các nhu cầu đa dạng. Với thực trạng này, việc hoàn thiện
hệ thống chính sách và tăng cường đổi mới các chương trình cung ứng dịch vụ chăm sóc
và hỗ trợ NCT là rất cần thiết. Tính chuyên nghiệp của nhân viên CTXH và các dịch vụ
CTXH cho nhóm đối tượng này cũng cần được nâng cao. Hiện nay, chuyên ngành
“CTXH với người cao tuổi” được đưa vào chương trình đào tạo và huấn luyện cho đội
ngũ CTXH và tình nguyện viên chuyên nghiệp là hợp lý.

3.2. Công tác xã hội với người khuyết tật
Người khuyết tật “là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy
giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó
khăn” (Luật Người khuyết tật, 2010). Hiện nay, người khuyết tật (NKT) ở nước ta chiếm
khoảng 6% dân số với các nhu cầu đa dạng. Nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước đã
có nhiều chương trình trợ giúp nhóm NKT, trong đó, có những ưu tiên về nguồn lực và việc
bảo đảm các quyền của NKT được tham gia đầy đủ vào đời sống xã hội. Hệ thống luật pháp,
chính sách dành cho NKT đangngày càng được hoàn thiện như bảo hiểm y tế, dạy nghề và
tạo việc làm, giáo dục, hoạt động trợ giúp pháp lý, tiếp cận thể thao... Tất cả đã góp phần
quan trọng trong việc ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho những NKT. Trong thành
quả đó, CTXH thể hiện vai trò của mình thông qua các chương trình và hoạt động của nhân
viên CTXH trong hệ thống các dịch vụ xã hội. Các nhân viên CTXH đã tư vấn, giúp đỡ người
khuyết tật trên nhiều lĩnh vực (như y tế, giáo dục hòa nhập, việc làm), vượt qua khó khăn, đáp
ứng nhu cầu, mang lại công bằng, bình đẳng cho họ trong xã hội.
“Chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”4 là một hoạt động khá hiệu quả
từ năm 1987, trên quy mô toàn quốc và do Bộ Y tế phối hợp với các nhân viên CTXH (không
mang tính chuyên nghiệp) chủ trì. Đến năm 2006, Chương trình này đã được triển khai rộng
khắp tại 46/64 tỉnh/ thành. Sau hơn 20 năm thực hiện, 71% số người khuyết tật được cung cấp
dịch vụ hỗ trợ tại nhà, trong đó khoảng 50% được hướng dẫn tập luyện, hơn 70% được gửi đi
khám chuyên khoa (Quốc hội khóa XI, 2006. Dẫn lại từ Tạ Hải Giang, 2012).
Chương trình “Giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật” phát triển từ năm 1995 gồm
3 phương thức: (1) giáo dục hòa nhập; (2) giáo dục bán hòa nhập và (3) giáo dục chuyên
biệt (được tổ chức tại 107 cơ sở trên cả nước). Trong ba phương thức này, phương thức
giáo dục hòa nhập được thực hiện với tất cả trẻ em khuyết tật. Đây là hoạt động mà các
nhân viên CTXH đã thường xuyên theo sát trong các hoạt động của chương trình. Nhu cầu
hoạt động CTXH này là rất lớn, bởi vì Việt Nam hiện có khoảng 1,1 triệu trẻ em khuyết tật
(chiếm khoảng 3,4% trong tổng số 32 triệu trẻ em trong cả nước). Hiện có gần 269.000 trẻ
khuyết tật (chiếm 24,22%) đang đi học ở các loại hình trường lớp và tình trạng chung là các
em gặp nhiều khó khăn trong học tập, vận động, nhất là các em khiếm thị, khiếm thính. Đây
là đối tượng rất cần sự trợ giúp của nhân viên CTXH (Lê Văn Tạc, 2012).
4

“Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng” là sự tham gia của gia đình và chính người khuyết tật trong tiến
trình phục hồi chức năng cho họ.
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Mục tiêu của giáo dục trẻ khuyết tật là hầu hết các em có cơ hội bình đẳng trong
tiếp cận giáo dục có chất lượng. Song trên thực tế, mục tiêu này không thể thực hiện được
vì: 1) các cấp học đều thiếu giáo viên dạy hòa nhập; (2) cơ sở vật chất tại các trường chưa
sẵn sàng cho trẻ khuyết tật đến học; (3) thiếu tài liệu và nguồn tài liệu để giáo viên tham
khảo; (4) các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập chưa đủ bao phủ tất cả các tỉnh/ thành
trong cả nước (Lê Văn Tạc, 2012). Do vậy, vai trò của nhân viên CTXH cho đối tượng trẻ
em khuyết tật là rất cần thiết.
Về vấn đề việc làm cho NKT, hiện có khoảng 60% NKT trong độ tuổi lao động, đa
số sống ở nông thôn với điều kiện sống thiếu thốn nên gặp nhiều khó khăn trong đi lại,
giao tiếp, tìm việc làm để nuôi sống bản thân. Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ
việc làm cho NKT. Hiện cả nước có 260 doanh nghiệp, trong đó 55 cơ sở chuyên biệt và
205 cơ sở dạy nghề cho người khuyết tật5. Khoảng 6.000 người khuyết tật trong số 1,5
triệu NKT được dạy nghề hàng năm (MOLISA, 2014).
Có bốn lĩnh vực chủ yếu để nhân viên CTXH tham gia vào dịch vụ CTXH cho
người khuyết tật. Đó là: phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh; phát hiện sớm - can thiệp sớm
khuyết tật; giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp; và tìm việc làm (Bùi Thị Xuân Mai, 2010;
Tạ Hải Giang, 2012; LIN - SISD, 2012; Nguyễn Thị Thu Hà, 2013; Nguyễn Thị Kim
Hoa, 2014...). Vai trò của CTXH luôn được nhấn mạnh trong các chính sách và chương
trình hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt trong Đề án phát triển nghề CTXH, và việc đưa
chương trình giảng dạy về người khuyết tật như là đối tượng của CTXH.
CTXH với nhóm NKT cần có sự phối hợp liên ngành, dựa trên các hiểu biết về
NKT và hệ thống chính sách, dịch vụ xã hội hiện hành và dựa trên cách tiếp cận về hòa
nhập xã hội trong hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giảm sự kỳ thị, phân biệt với nhóm đối tượng
này. Khi các bộ ngành, địa phương triển khai các mô hình như dạy nghề gắn với giải
quyết việc làm; phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng; hỗ trợ sinh kế cho NKT, sự tham
gia và vai trò của các nhân viên CTXH chuyên nghiệp ở đây lại càng trở nên cần thiết.
Tóm lại, có thể khái quát vai trò của CTXH ở những mặt sau. Thứ nhất, CTXH giúp
cho các đối tượng yếu thế nâng cao năng lực giải quyết những vấn đề xã hội trong cuộc
sống. Thứ hai, CTXH tạo ra sự liên kết giữa người thụ hưởng chính sách với hệ thống
cung ứng dịch vụ, tạo ra các cơ hội để đối tượng của chính sách tiếp cận được với hệ
thống nguồn lực (chính thức và không chính thức). Thứ ba, CTXH góp phần cải thiện
chất lượng các hoạt động của hệ thống dịch vụ xã hội, hệ thống nguồn lực. Thứ tư, CTXH
góp phần vào xây dựng, đổi mới hoặc bổ sung cho chính sách xã hội, hướng tới mục tiêu
bảo đảm ASXH, ổn định và đồng thuận xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và xã hội trong giải quyết hiệu quả các vấn đề của
cuộc sống, đảm bảo mục tiêu ASXH và góp phần phát triển bền vững, khi số người có nhu
cầu về các dịch vụ CTXH lên tới 28% dân số cả nước (MOLISA, 2014), cần coi việc phát
triển ngành CTXH chuyên nghiệp và đào tạo nhân lực CTXH là khâu cơ bản và cấp thiết.
5

Họ được ưu đãi khi học nghề được cấp học bổng và trợ cấp xã hội, miễn hoặc giảm học phí căn cứ mức độ
khuyết tật và suy giảm khả năng lao động.
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4. Nhận xét và bàn luận
Phát triển CTXH ở nước ta có những đặc trưng khác biệt so với các quốc gia khác
trên thế giới, đặc biệt trong các hoạt động trợ giúp xã hội và thực hiện các chính sách
ASXH. Do đó cần xây dựng mô hình CTXH thích hợp. ASXH là công cụ cơ bản để tăng
cường năng lực, trao quyền và phát huy dân chủ cho mọi thành viên xã hội. Các hoạt
động của CTXH, là cầu nối giữa các chính sách ASXH đến với các đối tượng thụ hưởng,
gắn kết giữa các ngành liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu ASXH. Mô hình
CTXH là sự kết hợp giữa vai trò chủ đạo của nhà nước (trong quản lý tập trung và phân
cấp) với sự hỗ trợ, tham gia tích cực của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để các
nhóm yếu thế có thể tiếp cận được các dịch vụ CTXH tốt nhất.
CTXH là một nghề mới ở Việt Nam và là mô hình hoạt động chuyên môn có hiệu
quả để trao quyền và nâng cao chất lượng sống cho các đối tượng yếu thế. Vai trò của
CTXH được thể hiện thông qua các dịch vụ CTXH, trong đó6 nhấn mạnh vai trò của các
nhân viên CTXH với các nhóm yếu thế trong giải quyết vấn đề xã hội, nâng cao năng lực
cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và cải thiện chất lượng an sinh.
Để CTXH đảm trách tốt hơn nữa vai trò quan trọng trong đảm bảo mục tiêu ASXH,
CTXH cần thay đổi và phát triển phù hợp với bối cảnh xã hội. Theo đó, phải nâng cao
tính chuyên nghiệp và chất lượng mạng lưới hoạt động CTXH; mở rộng diện bao phủ các
dịch vụ CTXH (phối hợp và thúc đẩy các dịch vụ công, tư về trợ giúp xã hội) nhằm huy
động các nguồn lực và tăng tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ CTXH. Thể chế
hóa đội ngũ cán bộ, nhân viên CTXH, mạng lưới cung cấp dịch vụ CTXH trên nền tảng
đào tạo toàn diện. Bổ sung những thiếu hụt kỹ năng chuyên biệt trong hoạt động CTXH
với nhóm yếu thế7 và các vấn đề trong thực tiễn hoạt động của nhân viên CTXH. Hoàn
thiện cơ chế chính sách, pháp lý cơ bản để phát triển CTXH với tư cách là một nghề
chuyên nghiệp.
Nghiên cứu CTXH là một yếu tố quan trọng, tạo cơ sở khoa học, thực tiễn và giải
pháp để phát triển nghề CTXH theo hướng chuyên nghiệp cần được quan tâm và tăng
cường tiếp cận và áp dụng các phương pháp, mô hình phát triển CTXH của nhiều quốc
gia trên thế giới. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về
sự cần thiết và tầm quan trọng của CTXH chuyên nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng
và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, tiến tới luật hóa các lĩnh vực của ASXH như
nền tảng ban đầu để hoạt động CTXH có hiệu quả.
Phát triển ngành CTXH chuyên nghiệp đã và đang là đòi hỏi khách quan trong quá
trình phát triển xã hội. Để đảm bảo tốt các mục tiêu ASXH của đất nước, ngành CTXH
6

7

Điểm mấu chốt trong các hoạt động của CTXH là vai trò không thể thiếu của nhân viên CTXH trong các
dịch vụ CTXH ở kết nối nguồn lực, thay đổi cách tiếp cận và nỗ lực làm việc nhằm đem lại cuộc sống tốt
hơn cho các đối tượng yếu thế.
Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH) đang tiến hành hợp tác với một số trường đại học và
cao đẳng có ngành CTXH đưa học phần CTXH với người khuyết tật vào chương trình đào tạo. Bên cạnh
đó, chuyên ngành về CTXH với người cao tuổi đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường có
khoa CTXH.
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phải được phát triển chuyên nghiệp hơn,và hiệu quả trong thực hiện các mục tiêu ASXH
vì một xã hội ổn định, nhân văn, thịnh vượng và công bằng.
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