
Tầng lớp tốt nghiệp đông đúc của Trung Quốc 

năm 2022 sẽ phải đấu tranh cho ít việc làm hơn 

Với kỷ lục 10,76 triệu sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp của 

thanh niên có thể đạt 20% vào mùa hè này. 

Khi chính sách không covid của Bắc Kinh và cuộc đàn áp các công ty công 

nghệ bóp nghẹt thị trường việc làm của Trung Quốc, những người có trình 

độ học vấn cao nhất của đất nước - những người có bằng đại học hoặc 

sau đại học - dường như đang phải trả giá. 

"Việc tìm kiếm việc làm của tôi đã hoàn toàn đi chệch khỏi đường ray do 

sự hồi sinh của coronavirus", một sinh viên thạc sĩ năm thứ ba ở Bắc Kinh 

cho biết. 

Người sinh viên 25 tuổi này đã chuẩn bị tham gia kỳ thi công chức vào 

tháng 3, với hy vọng đảm bảo một công việc chính phủ ở thành phố Thiên 

Tân. Nhưng kỳ thi đã bị hoãn lại trong bối cảnh sự lây lan mới của Covid-

19, và vẫn chưa được ấn định lại. 

Lao động trẻ trên toàn quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách 

không Covid của Trung Quốc, điều này đã thúc đẩy các biện pháp phong 

tỏa và các hạn chế khác ở Thượng Hải và các nơi khác trong những tháng 

gần đây. Với kỷ lục 10,76 triệu sinh viên dự kiến tốt nghiệp vào mùa hè 

này, sự cạnh tranh việc làm rất khốc liệt, làm tăng triển vọng thất nghiệp 

cao trong số những người lao động trẻ, từ đó có thể làm giảm tăng trưởng 

trung và dài hạn của Trung Quốc. 

Tỷ lệ thất nghiệp ở những người trong độ tuổi 16-24 đã tăng 0,7 điểm trong 

tháng 3 lên 16%, vượt xa tỷ lệ chung của Trung Quốc là 5,8%. 

Số lượng cơ hội nhắm vào lớp tốt nghiệp cũng giảm 4,5% trong năm trong 

quý từ tháng 1 đến tháng 3, công ty tuyển dụng Zhaopin cho biết. 

Việc tuyển dụng đặc biệt chậm trong số các ngành công nghiệp bị nhắm 

mục tiêu bởi các cuộc đàn áp của chính phủ kể từ năm ngoái. Cơ hội việc 

làm đã giảm khoảng 30% trong năm trong lĩnh vực bất động sản tính đến 

tháng 2 và giảm một nửa trong giáo dục tính đến tháng 3, truyền thông 

Trung Quốc đưa tin. 



Mặc dù nhiều công việc có sẵn trong ngành công nghệ, nơi có doanh thu 

cao, cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp sắp sinh viên đã giảm gần 2% trong 

năm vào tháng 1-3. 

Tăng tuyển sinh vào giáo dục đại học làm tăng thêm cuộc khủng hoảng 

công việc. 10,76 triệu sinh viên dự kiến sẽ tốt nghiệp các trường đại học và 

sau đại học tăng gần 20% so với năm 2021. Số lượng sinh viên Trung 

Quốc trở về từ các tổ chức nước ngoài lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu vào 

năm ngoái, phần lớn là do sự lây lan toàn cầu của Covid -19. 

Tuyển sinh sau đại học đã tăng 22% vào năm 2020, khi chính phủ khuyến 

khích sinh viên tiếp tục học tập trong khi đại dịch siết chặt việc làm. Các 

chương trình này kéo dài hai đến ba năm, có nghĩa là nhiều sinh viên sẽ 

tốt nghiệp vào năm 2023 và hơn thế nữa. 

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có xu hướng lên đến đỉnh điểm vào 

khoảng mùa hè, khi sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập lực lượng lao động 

của Trung Quốc. Tỷ lệ này đã tăng lên 16,8% trong tháng 7 và tháng 8 

năm 2020. 

"Nó có thể đạt tới 20%" vào mùa hè này, Takamoto Suzuki, người đứng 

đầu nghiên cứu kinh tế tại Marubeni (Trung Quốc) dự đoán. 

Sự không chắc chắn về kinh tế ngày càng tăng đang thúc đẩy sinh viên tập 

trung vào sự ổn định trong tìm kiếm việc làm của họ. Theo Zhaopin, 65% 

sinh viên tìm việc coi tiền lương và lợi ích là mối quan tâm chính, giảm 3,5 

điểm so với năm 2021. Sự quan tâm đến sự cân bằng và ổn định giữa 

công việc và cuộc sống đã tăng lên lần lượt là 39% và 36%. 

Nhiều sinh viên muốn làm việc cho các công ty nhà nước, và không có gì 

lạ khi họ từ chối lời mời làm việc không đáp ứng mong đợi của họ. 

Một số người đang theo đuổi bằng cấp cao để chờ thời. Mười một phần 

trăm sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ cho biết họ đang tiếp tục giáo dục của họ 

thông qua tiến sĩ và các chương trình khác - một bước nhảy đáng kể từ 

4% vào năm 2021. 

Thế hệ sinh sau Thế chiến thứ II của Trung Quốc bắt đầu nghỉ hưu trong 

năm nay khi họ bước sang tuổi 60, điều này có thể thúc đẩy cơ hội việc 

làm. Nhưng sinh viên đại học và sau đại học phần lớn quan tâm đến các 



công việc văn phòng hoặc chuyên nghiệp, điều này có thể dẫn đến sự 

thiếu hụt công nhân nhà máy và bán lẻ. 

Sự không chắc chắn về công việc và tiền lương trì trệ cũng có thể khiến 

người tiêu dùng tập trung vào việc tiết kiệm hơn chi tiêu. Sự phát triển của 

phong trào "nói dối phẳng - lie flat (lie flat = cuộc sống nhàn nhã và phi vật 

chất hơn trong việc từ chối các yêu cầu nghề nghiệp và kỳ vọng xã hội), hoặc 

từ chối cạnh tranh chuyên nghiệp liên tục để ủng hộ một cuộc sống khiêm tốn 

hơn, áp lực thấp, đã trở thành một vấn đề xã hội lớn ở Trung Quốc. 

"Có rất ít 'giáo dân tâng bốc' thực sự", He Junke, bí thư thứ nhất của Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 21 

tháng 4. Phần lớn giới trẻ đều lạc quan về tương lai". 

Nhưng không phải ai cũng đồng ý. 

"Thực tế là ông ấy đã đi ra khỏi con đường của mình để đưa ra quan điểm 

cho thấy có lo ngại rằng những lời tâng bốc và những phát triển khác có 

thể làm cạn kiệt năng lượng của Trung Quốc trong tương lai", một nguồn 

tin nội bộ của truyền thông Trung Quốc cho biết. 


