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Phát triển việc làm xanh ở Việt Nam:                 
Những thách thức chủ yếu 

TRẦN THỊ QUỲNH TRANG* 

 
Tóm tắt: Bài viết phân tích về phát triển việc làm xanh tại Việt Nam ở các góc độ chính 

sách ở tầm vĩ mô, thực thi ở một số ngành, những hạn chế - thách thức trong thực tiễn. 

Những thách thức chủ yếu là: 1) Chưa có khái niệm rõ ràng và nhất quán về việc làm 

xanh; 2) Các chiến lược tăng trưởng xanh và kế hoạch hành động của các ngành và địa 

phương còn chưa đồng bộ, chưa chú trọng tới phát triển việc làm xanh và các hoạt 

động cụ thể về phát triển việc làm xanh; 3) Chưa chính thức có danh mục xanh và các 

tiêu chí về việc làm xanh; 4) Thiếu vốn và thiếu đào tạo kỹ năng lao động xanh. Để có 

thể tạo ra được nhiều việc làm xanh trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam cần kết hợp đồng 

bộ chặt chẽ giữa các chính sách của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh 

nghiệp và người dân, trong đó vai trò của Nhà nước là khâu chủ chốt kết nối trong chỉ 

đạo điều hành. 

Từ khóa: Tăng trưởng xanh, tiêu chí việc làm xanh, chuyển đổi xanh, lao động kỹ năng xanh. 

 

ăng trưởng xanh đòi hỏi phải cơ cấu lại 

các ngành kinh tế để giảm ô nhiễm và 

tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên, dẫn 

tới là sự thay đổi cơ cấu về sản xuất và tiêu 

dùng. Cơ chế này có tác động mạnh mẽ tới việc 

làm: Các ngành xanh mới sẽ tạo ra việc làm 

mới; Việc làm trong các ngành nâu sẽ bị giảm 

đi do thu hẹp sản xuất. Phát triển việc làm xanh, 

vì thế, là hoạt động cần được quan tâm một 

cách xứng đáng trong mọi chiến lược, kế hoạch, 

chương trình tăng trưởng xanh ở tất cả các cấp, 

các ngành, các địa phương.. 

1. Chính sách của Việt Nam về việc làm xanh 

Phát triển kinh tế theo hướng xanh hóa đã 

được Đảng và Nhà nước quan tâm từ khi chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với cơ cấu 

lại nền kinh tế theo tinh thần của Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XII, gắn phát triển nhanh với 

phát triển bền vững dựa vào khoa học công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, hạn chế sử dụng tài nguyên 

không có khả năng tái tạo. Nhiều định hướng, 

 

* Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

chiến lược về tăng trưởng xanh, phát triển bền 

vững cũng đã được ban hành tạo điều kiện thuận 

lợi để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. 

Nghị quyết số 24 năm 2013 của Ban chấp 

hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 7, khóa XI 

đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng theo đó, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử 

dụng hiệu quả tài nguyên gắn liền với bảo vệ 

môi trường vừa là mục tiêu, vừa là nội dung cơ 

bản của phát triển bền vững. “Đây là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ 

thống chính trị; Là trách nhiệm và nghĩa vụ của 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng 

dân cư, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự tham gia, giám 

sát của toàn xã hội”. 

Quan điểm này được bổ sung qua công tác 

nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đáp ứng với yêu 

cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Đại hội XIII của 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ cụ 

thể của tăng trưởng xanh, đó là: Chủ động thích 

ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý,  
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