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Đại dịch Covid-19 đã gây ra sự sự xáo trộn kinh tế xã hội lớn đối với hầu hết 
các nước trên thế giới. Theo tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), các biện pháp 
phong tỏa một phần hoặc toàn diện đã ảnh hưởng tới 2,7 tỷ người lao động. 

Tại VN, khủng hoảng do đại dịch Covid-19 bắt đầu vào khoảng quý 1 năm 2020. Chính 
phủ đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của Covid-19 đồng 
thời ảnh hưởng đến kinh tế xã hội cả nước mà đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là 
lực lượng lao động khi nguy cơ mất việc làm gia tăng. Nhưng bên cạnh đó, sự tác động 
của Covid-19 lại tạo ra những xu hướng việc làm mới nhằm thích ứng và đối phó khủng 
hoảng trong đại dịch. Dựa trên việc sử dụng phương pháp thống kê, thu thập dữ liệu thứ 
cấp, suy luận biện chứng để phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến thị trường 
lao động VN, bài viết đưa ra thực trạng thị trường lao động VN, xác định xu hướng mới 
trong thị trường lao động. Từ đó, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị trong việc xây 
dựng chiến lược tuyển dụng hợp lý hậu Covid-19. Mục tiêu chính của bài viết nhằm góp 
phần bổ sung, hoàn thiện chính sách nhân sự cho các doanh nghiệp, giúp các doanh 
nghiệp có cái nhìn tổng quát, rõ ràng về thị trường lao động và từ đó lựa chọn được 
những giải pháp tuyển dụng hơp lý nên được cân nhắc áp dụng trong giai đoạn phục 
hồi kinh tế.
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Abstract:
The Covid-19 pandemic resulted in a great social and economic change in almost 

countries in the world. According to the International Labor Organization (ILO), partial 
or complete lockdown approaches have had a strong influence on 2.7 billion workers. 
In Vietnam, the crisis caused by the Covid-19 epidemic began from the first quarter of 
2020. The Government give solutions to prevent and then control the spread of Covid-19 
pandemic and its effect on socio-economic growth of our country. The most vulnerable 
people in this crisis are workforce as the risk of job loss escalates. However, the impact 
of the Covid-19 pandemic has created new employment trends to adapt and deal with the 
crisis during the pandemic. Based on the application of statistical methods, collecting 
secondary data, dialectical reasoning to analyze the impact of the Covid-19 pandemic 
on Vietnam’s labor market, the article states the current situation of the labor market 
in Vietnam and identifies new trends in labor market. Besides, the article also proposes 
some recommendations in making an appropriate recruitment strategy after Covid-19 
pandemic. The main purpose of the article is to contribute to complete HR policies for 
companies, helping them to have a clear overview of the labor market and then choosing 
recruitment solutions. These solutions should be applied in the economic recovery 
stage.
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