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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Một là, luận án quan niệm chế độ việc làm là hình thức tổ chức và quản lý việc làm, được hình 

thành bởi tổng thể các quy định điều chỉnh`mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao 

động về việc làm và quản lý việc làm. Từ đó, luận án đưa ra khái niêm chế độ việc làm của khu vực 

công là hình thức tổ chức và quản lý việc làm của khu vực công, được hình thành bởi tổng thể các quy 

định điều chỉnh mối quan hệ giữa người sử dụng lao động là Nhà nước, tổ chức của Nhà nước và 

người làm việc cho Nhà nước về việc làm và quản lý việc làm. 

Hai là, luận án chỉ ra một số hạn chế cơ bản đối với chế độ việc làm của khu vực công trong điều 

kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, bao gồm: (i) chưa thực sự quan tâm đến: quan hệ việc làm 

bình đẳng giữa các bên; chất lượng việc làm; số lượng việc làm và tính chất đặc thù về việc làm của 

từng nhóm người làm việc trong khu vực công,... ; (ii) hệ thống pháp luật điều chỉnh chế độ việc làm 

khu vực công còn chồng chéo, vướng mắc dẫn đến hạn chế trong thực tiễn quản lý, sử dụng người làm 

việc của các tổ chức nhà nước thuộc khu vực công; (iii) hình thức làm việc và nội dung chế độ việc 

làm trong khu vực công ở Việt Nam còn thiếu tính linh hoạt trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

Ba là, với quan điểm: (i) hoàn thiện chế độ việc làm của khu vực công phải đặt trong bối cảnh 

phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; (ii) hoàn thiện chế độ việc làm của khu vực 

công gắn liền với công cuộc cải cách hành chính đặc biệt là cải cách chế độ công vụ, công chức; (iii) 

hoàn thiện chế độ việc làm của khu vực công theo xu hướng linh hoạt, áp dụng những thành công 

trong chế độ việc làm của khu vực tư, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ việc 

làm của khu vực công trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam bao gồm: (i) đổi mới tư duy về chế độ 

việc làm của khu vực công, (ii) hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý người làm việc trong khu vực 

công, (iii) đổi mới hình thức làm việc và quản lý việc làm của khu vực công, (iv) đảm bảo thực hiện 

chế độ việc làm của khu vực công trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.   
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