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TÁC ĐỘNG CỦA SỰ DỊCH CHUYỂN NÀY ĐẾN NÔNG HỘ 

Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Võ Thanh Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Phú Son và Phạm Hải Bửu1 

ABSTRACT 

Research results show that rural labor force did not meet the quality of labor market as 

other industries due to the participation ability in the labor market is still limited. Factors 

regarding the shift of labor from agriculture to non-agriculture include workers' age, 

education level, farmily size,, the percentage of people without jobs compared to total 

number of persons who have jobs. These factors affect on the process of labor restructure 

directly. Research results also find out that restructure of labour has positively influence 

on the lives of both physical and mental of households. In addition, the labor movement 

also has positively impact on the education of the remaining members of the household, 

as well as promote other labor movement. Moreover, perceptions of households about 

health care or information are increasing.  

Keywords: rural labor force, the labor market, restructure the rural workforce, labor 

transition 

Title: To restructure the rural workforce and impacts on households in Can Tho City 

TÓM TẮT  

Qua nghiên cứu cho thấy lực lượng lao động nông thôn chưa đáp ứng tốt chất lượng cho 

thị trường lao động của các ngành khác, vì vậy khả năng gia nhập thị trường lao động 

phi nông nghiệp vẫn sẽ còn bị hạn chế. Yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển lao động từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp: tuổi của người lao động, trình độ học vấn của người lao 

động, số nhân khẩu trong hộ, tỉ lệ người không việc làm trong tổng số người có việc làm, 

có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Việc lao động dịch 

chuyển lao động trên địa bàn có ảnh hưởng tích cực đến đời sống vật chất và tinh thần 

đối với nông hộ và những lao động dịch chuyển này tác động tích cực đến việc học hành 

của những thành viên còn lại trong hộ, cũng như thúc đẩy những lao động khác trong hộ 

cùng dịch chuyển lao động và nhận thức của nông hộ về việc chăm sóc sức khỏe, nhận 

thức về thông tin,… ngày càng tăng.  

Từ khóa: lực lượng lao động nông thôn, thị trường lao động, chuyển dịch cơ cấu lao 

động nông thôn, chuyển dịch lao động 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện tượng thừa mà thiếu lao động trong nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) hiện nay là một vấn đề bức xúc của lãnh đạo chính quyền các cấp. Quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động mạnh như một yếu tố tạo cầu cho lao 

động phi nông nghiệp và sẽ kéo theo quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động. Về cơ 

bản việc chuyển dịch lao động nói chung và chuyển dịch từ lao động nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp nói riêng gắn kết chặt chẽ với những đặc điểm của người lao 

                                              
1 Viện NC Phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 
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động, của hộ gia đình nơi họ đang sinh sống cũng như của cộng đồng xung quanh 

hộ gia đình đó và chúng có sự tương tác qua lại rất mật thiết. Qua đó, mục tiêu 

chuyển dịch cơ cấu lao động, việc làm ở nông thôn cũng ngày càng trở nên cấp 

thiết hơn. Những vấn đề đó đòi hỏi việc phân tích một cách hệ thống các yếu tố 

ảnh hưởng, mức độ tác động của các yếu tố này đến quá trình chuyển dịch lao 

động nông thôn và những tác động này đến kinh tế - xã hội của nông hộ có thành 

viên chuyển dịch lao động. Vì vậy, việc thực hiện nghiên cứu nhằm để đưa ra một 

số giải pháp khả thi để giải quyết vấn đề này cho chuyển dịch lao động nông thôn 

ĐBSCL nói chung và thành phố Cần Thơ (TPCT) nói riêng.  

2 MỤC TIÊU 

Nghiên Cứu này nhằm đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, 

các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch và những tác động của sự chuyển 

dịch này đến nông hộ ở TPCT.   

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phương pháp thu thập số liệu 

 Thu thập và phân tích số liệu thứ cấp TPCT: Dữ liệu thống kê về lực lượng lao 

động của TPCT trong giai đoạn 2002 – 2008; Các thông tin bài viết từ tạp chí, 

báo, tài liệu và các trang web liên quan đến vấn đề lao động và việc làm ở Cần 

Thơ & ĐBSCL.  

 Đánh giá nhanh có sự tham gia (PRA) trên nhóm cán bộ lãnh đạo, đại diện ban 

ngành đoàn thể ở TPCT và các nhóm hộ có thành viên chuyển dịch lao động 

trên địa bàn TPCT. 

 Phỏng vấn chuyên gia đối với các ban ngành có liên quan đến chính sách hỗ trợ 

lao động việc làm. Đây là bước dùng để so sánh sự hỗ trợ của nhà nước đối với 

các nhu cầu lao động việc làm đặt ra bởi lực lượng lao động do tác động của đô 

thị hóa và công nghiệp hóa.  

 Điều tra hộ gia đình được chọn để phỏng với phương pháp chọn mẫu phân 

tầng, kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên được áp dụng, với trình tự như sau: Sau khi 

có kết quả PRA tại huyện thì dựa vào kết quả đó để chọn ra các xã đại diện với 

tiêu chí là phường có tác động mạnh của chuyển dịch lao động, có sự chuyển 

dịch mạnh về cơ cấu nghề nghiệp và có sự đa dạng về việc làm để khảo sát, 

tiếp theo thực hiện PRA với các lãnh đạo cũng như cán bộ có liên quan tại cấp 

xã để chọn ra các khu vực đại diện với tiêu chí như trên để thực hiện phỏng vấn 

chuyên sâu, trong các khu vực được chọn trên thì sẽ tiến hành chọn các hộ 

phỏng vấn ngẫu nhiên với điều kiện là các hộ này có thành viên trong hộ 

chuyển dịch lao động.  

3.2 Phương pháp phân tích 

Để thực hiện các mục tiêu trên thì một số phương pháp thống kê mô tả được sử 

dụng trong nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng lao động việc làm của người lao 

động tại vùng nghiên cứu, Phương pháp hồi qui tương quan sử dụng mô hình 
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Probit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định thay đổi ngành nghề từ 

nông nghiệp qua phi nông nghiệp (có thay đổi hoặc không thay đổi) và phương 

pháp phân tích bảng chéo (Cross – Tabulation). 

4 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU GDP VÀ CƠ CẤU 

LAO ĐỘNG 

4.1 Chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và cơ cấu lao động 

TPCT giai đoạn 2002-2008 

Trong giai đoạn 2002-2008, cơ cấu GDP khu vực I giảm trung bình 10,2%. Tuy 

nhiên, tỷ trọng lao động tham gia vào khu vực I chỉ giảm trung bình 3,8%, một sự 

sụt giảm lao động không tương xứng với sự sụt giảm của GDP, điều này chứng tỏ 

rằng năng suất lao động trung bình ở khu vực I giảm dần trong giai đoạn này 

(Bảng 1). Lao động trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao tại hai thời điểm 2002 

và 2008 là 53,4% và 49,6%. Tuy nhiên, GDP mà khu vực I đóng góp vào kinh tế 

của TPCT trong hai thời điểm 2002 và 2008 chỉ ở mức 24,2% và 14,2% trong tổng 

GDP. Điều này chỉ ra rằng, khu vực I đang sử dụng khá nhiều lao động nhưng khả 

năng đóng góp vào GDP của khu vực I chỉ ở mức thấp. Phân tích này cho thấy, 

khu vực nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm lực về lao động, vì vậy cần có giải 

pháp đầu tư phát triển khu vực này hợp lý hơn. Cơ cấu GDP của khu vực II có sự 

thay đổi khá lớn, năm 2008 cơ cấu GDP khu vực II tăng lên 7,3% so với năm 

2002. Cơ cấu GDP khu vực II tăng nhanh do nhiều nguyên nhân, điển hình là việc 

mở rộng khu công nghiệp Trà Nóc cho các nhà máy sản xuất kinh doanh; cầu Cần 

Thơ đang trong giai đoạn xây dựng, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hoặc nhà đầu tư 

ở các tỉnh, thành khác đã đến vùng đất tiềm năng này để phát triển sản xuất, kinh 

doanh nhằm đón đầu cơ hội. 

Bảng 1: Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu GDP và cơ cấu lao động của TPCT (ĐVT: %) 

Chỉ tiêu 
Cơ cấu GDP Cơ cấu lao động 

2002 2008 % thay đổi 2002 2008 % thay đổi 

Khu vực I 24,4 14,2 -10,2 53,4 49,6 -3,8 

Khu vực II 31,1 38,4 7,3 15,6 18,0 2,4 

Khu vực III 44,5 47,4 2,9 31,0 32,4 1,4 

Tổng 100,0 100,0  100,0 100,0  

Nguồn: Cục thống kê TPCT, Niên giám thống kê TPCT năm 2005 và 2008 

Ngoài ra, trong năm 2002 và 2008 cơ cấu GDP ở khu vực II chiếm tỷ trọng lần 

lượt là 31,1% và 38,4%, trong khi đó chỉ cần sử dụng một cơ cấu lao động tương 

ứng là 15,6% và 18% trong tổng lao động ở cả 3 khu vực, khu vực này có cơ cấu 

thấp nhất so với khu vực I và III. Điều này cho thấy, khu vực công nghiệp và xây 

dựng đang phát triển mạnh so với khu vực I và III. Chính vì vậy, TPCT cần có 

biện pháp tác động để dịch chuyển lao động ở khu vực I vào khu vực II mạnh hơn 

nữa để đạt sự phát triển kinh tế tốt hơn, đặc biệt cần chú ý đến việc tạo môi trường 

thông thoáng, thuận tiện về mặt hành chánh, pháp lý và những ưu đãi khác cho 

những doanh nghiệp hiện tại phát triển sản xuất và thu hút những nhà đầu tư mới. 

Khu vực III là khu vực đóng góp vào GDP của TPCT cao nhất, chiếm đến 44,5% 

vào năm 2002 và 47,4% vào năm 2008. Trong khi đó, lực lượng lao động tham gia 

vào khu vực III cũng khá cao, chiếm 31% năm 2002 và 32,4% năm 2008. Trong 
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giai đoạn 2002-2008, mức tăng trung bình cơ cấu của GDP khu vực III là 

2,9%/năm, trong khi lao động tham gia khu vực III cũng tăng trung bình với mức 

tương ứng là 1,4%. Điều này cho thấy, không giống như khu vực II, Cơ cấu GDP 

của khu vực III tăng không nhiều nhưng tỷ trọng cơ cấu lao động tăng lên đáng kể 

trong khu vực này. 

4.2 Chuyển dịch cơ cấu dân số nông nghiệp – phi nông nghiệp 

Dân số nông nghiệp của TPCT có tăng nhưng không đáng kể với tốc độ tăng dân 

số nông nghiệp, trung bình 0,2%/năm trong giai đoạn 2002-2008. Dân số nông 

nghiệp tăng từ 718.741 người vào năm 2002 lên 735.954 người vào năm 2007 và 

sau đó giảm xuống còn 727.170 người vào năm 2008. Tốc độ tăng dân số phi nông 

nghiệp cao hơn tốc độ tăng dân số nông nghiệp. Dân số phi nông nghiệp của TPCT 

tăng khá đều trong giai đoạn 2002-2008 với tốc độ tăng trung bình 2,4%/năm, 

cũng trong giai đoạn này, cơ cấu dân số nông nghiệp – phi nông nghiệp của TPCT 

có sự thay đổi nhưng không đáng kể. Tỷ lệ dân số nông nghiệp – phi nông nghiệp 

vào năm 2002 là 65,2% - 34,8% và tỷ lệ này là 62,1% - 37,9% vào năm 2008. Ta 

thấy rằng, tăng dân số tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp có tăng lên nhưng với 

tốc độ chậm hơn tốc độ tăng của dân số tham gia lĩnh vực phi nông nghiệp và vì 

vậy dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu dân số nông nghiệp – phi nông nghiệp theo 

hướng giảm dần dân số nông nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số nông nghiệp vẫn còn 

chiếm tỷ trọng cao (trên 60% dân số) mà lĩnh vực nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro 

do thời tiết, dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh và đặc biệt là nông nghiệp mang 

tính thời vụ khá cao vì vậy thu nhập của người dân trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ 

không ổn định. Do đó, thành phố Cần Thơ cần có biện pháp tác động để dịch 

chuyển mạnh hơn nữa dân số nông nghiệp sang phi nông nghiệp bằng cách đào tạo 

nghề, giới thiệu việc làm,…  

4.3 Chênh lệch thu nhập giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp 

Trong giai đoạn 2002-2008, thu nhập trung bình trên đầu người của người dân 

TPCT tăng lên khá nhanh, đặc biệt là trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Trong giai 

đoạn 2002-2008, GDP bình quân đầu người của TPCT (theo giá so sánh năm 

1994) tăng ngày càng nhanh với tốc độ tăng bình quân 14,1%/năm, từ 5,2 triệu 

đồng/người/năm (2002) lên 11,4 triệu đồng/người/năm (2008). GDP bình quân đầu 

người trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có xu hướng tăng nhưng với tốc độ tăng 

chậm (5%/năm), nhưng do GDP ngành nông nghiệp tạo ra chỉ chiếm 24,4% tổng 

GDP (2002) và tỷ trọng này giảm xuống còn 14,2% (năm 2008), trong khi đó dân 

số nông nghiệp chiếm trên 60% tổng dân số (giai đoạn 2002-2008) làm cho khởi 

điểm GDP/người trong ngành nông nghiệp rất thấp, chỉ đạt 1,9 triệu đồng/người 

vào năm 2002 và dần dần được nâng lên đến 2,6 triệu đồng/người vào năm 2008. 

GDP/người trong lĩnh vực phi nông nghiệp có tốc độ tăng rất nhanh, trung bình 

16%/năm trong giai đoạn 2002-2008. Hơn nữa, vào năm 2002, GDP lĩnh vực phi 

nông nghiệp tạo ra chiếm 75,6% tổng GDP nhưng dân số phi nông nghiệp chỉ 

chiếm 34,8% tổng dân số nên GDP bình quân đầu người của lĩnh vực phi nông 

nghiệp rất cao, đạt đến 10,6 triệu đồng/người/năm vào năm 2002 và với tốc độ 

tăng trưởng nhanh nên đến năm 2008 GDP/người lĩnh vực phi nông nghiệp vượt 

lên đến 25,7 triệu đồng/người/năm. 
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Mặc dù GDP/người trong lĩnh vực nông nghiệp cũng tăng nhưng tốc độ chậm hơn 

nhiều so với lĩnh vực phi nông nghiệp. Vì vậy, xuất hiện sự phân hóa giàu nghèo 

giữa hai lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp hay nói cách khác là sự phân 

hóa giàu nghèo giữa người dân thành thị và nông thôn và sự phân hóa này sẽ thể 

hiện ngày càng rõ nét. Năm 2002, thu nhập trong lĩnh vực phi nông nghiệp gấp 5,5 

lần so với khu vực nông nghiệp nhưng đến năm 2008 thì tăng lên gấp 9,9 lần. 

5 ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN  

5.1  Số lượng lao động 

Lao động là nguồn gốc của mọi của cải, lao động có tác động tích cực hoặc tiêu 

cực đến kinh tế xã hội nếu như không có chiến lược phát triển phù hợp. Chính vì 

vậy, việc khảo sát nguồn lao động để có chiến lược phát triển phù hợp với nhu cầu 

xã hội là rất cần thiết. Theo kết quả điều tra, số người trong độ tuổi lao động của 

nông thôn thành phố Cần Thơ theo nhóm tuổi từ 15-30, 30-45 và 45-60 với tỷ 

trọng lần lượt là 60,17%, 20,99% và 18,84%. Số người trong độ tuổi từ 15-30 

chiếm tỉ trọng cao nhất và đây là nguồn nhân lực dồi dào thuận lợi cho việc cung 

ứng lao động trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian này. 

5.2  Trình độ học vấn 

Phần lớn người lao động nông thôn TPCT có trình độ học vấn ở cấp 1 và 2 lần lượt 

với tỉ trọng là 44,13% và 37,19%, số người lao động đạt trình độ cấp 3 là tương 

đối thấp (16,69%) và số người mù chữ hiện tại chiếm tỉ trọng không đáng kể 

(1,98% trên tổng số lao động). Nhìn chung trình độ học vấn trong vùng điều tra 

còn thấp, chủ yếu tập trung vào cấp 1 và cấp 2. Do trình độ học vấn thấp thì khả 

năng tiếp cận những tiến bộ khoa học mới hay nâng cao năng lực cho người lao 

động là khó khăn, cần có các giải pháp thích hợp để nâng cao trình độ học vấn của 

người lao động trong vùng. 

5.3 Trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Trong tổng số lao động thì có đến 76,81% số người chưa qua đào tạo về chuyên 

môn kỹ thuật (CMKT) và 23,19% số người còn lại thì có qua đào đạo với nhiều 

hình thức khác nhau. Trình độ chuyên môn của những người lao động đạt được 

phần lớn là thông qua những khóa đào tạo không chính thức (15,7%); trình độ sơ 

cấp công nhân kỹ thuật (1,21%); trung học chuyên nghiệp (2,42%) và số người đạt 

trình độ cao đẳng chiếm tỷ trọng thấp (3,86%) và không có trình độ đại học trở lên. 

Thực trạng trên cũng đã phản ánh được phần nào về chất lượng của lao động nông 

thôn TPCT và đây là lý do giải thích tại sao phần lớn số người trong độ tuổi lao 

động trong vùng là lao động giản đơn. 

6 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN DỊCH LAO 

ĐỘNG  

Nghiên cứu dùng hàm Probit để xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch lao 

động theo mô hình sau: 

Y= α0 + α1X1+ α2X2 + α3X3 + α5X4+ α4X5 +α5X6 + α5X7 
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6.1 Mô tả biến 

 Biến Y (biến phụ thuộc): Trong mô hình tuyến tính trên Y là biến phụ thuộc, 

nhận giá trị là 1 nếu người lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông 

nghiệp và 0 nếu ngược lại. 

 Biến độc lập. 

Bảng 2: Các biến số sử dụng trong mô hình  

Tên biến Ý nghĩa/cách tính Dấu kỳ vọng 

X1 Tuổi của lao động - 

X2 Số năm học  + 

X3 Giới tính của lao động, nam=1, nữ=0 +/- 

X4 Đất sản xuất bình quân/người (m2) +/- 

X5 Số nhân khẩu trong hộ + 

X6 Tỉ lệ người không việc làm/người có việc làm + 

X7 Thu nhập từ nông nghiệp/người (ngàn đồng) +/- 

(Nguồn: Tổng hợp, xử lí từ kết quả điều tra của nhóm tác giả, 2009) 

6.2  Kết quả mô hình và phân tích ý nghĩa 

Trong mô hình này tỷ lệ dự đoán chính xác của mô hình là 83,19% cao hơn nhiều 

với R2, điều này nói lên rằng khả năng dự báo đúng của mô hình là rất cao.  

Giá trị kiểm định Prob > 2 = 0,0000 << 0,1 (mức ý nghĩa xử lý), vậy phương trình 

hồi qui có ý nghĩa. 

Bảng 3: Kết quả mô hình 

Biến Dy/dx (tác động biên) P>│Z│ 

X1 -0,00963 0,019 

X2 0,04344 0,003 

X3 0,15480 0,120 

X4 0,00005 0,500 

X5 0,14193 0,001 

X6 0,12343 0,028 

X7 -0,00714 0,189 

(Nguồn: Tổng hợp, xử lí từ kết quả điều tra của nhóm tác giả, 2009) 

Từ kết quả hồi qui thể hiện qua bảng 3, với α = 0,01 và 0,05 thì chỉ có các biến X1, 

X2, X5, X6 là biến có ý nghĩa. Như vậy các biến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Điều này có nghĩa là 

khi ta cố định các nhân tố khác. Qua kết quả phân tích mô hình ta thấy: 

 Tuổi của lao động, biến tuổi (X1) có giá trị âm cho thấy tuổi của người lao 

động có quan hệ nghịch với khả năng tham gia phi nông nghiệp, điều này phản 

ánh rằng tuổi càng cao thì khả năng chuyển đổi qua phi nông nghiệp thấp. Kết 

quả này cho thấy nếu các chính sách về tạo việc làm tập trung vào độ tuổi trẻ 

hơn sẽ có tác động nhiều hơn tới chuyển dịch cơ cấu lao động. 

  Trình độ của người lao động (X2): Có giá trị dương và có ý nghĩa, cho thấy 

trình độ giáo dục thể hiện bằng số năm đi học có ảnh hưởng tích cực đến khả 

năng chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 
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 Số nhân khẩu trong hộ (X5): Có giá trị dương với mức ý nghĩa thống kế 1%, 

cho thấy với hộ gia đình có qui mô lớn hơn có thể có điều kiện hơn về lao động 

vì thế dễ dàng chuyển đổi hơn. 

 Tỉ lệ người không việc làm/người có việc làm (X6): Có giá trị dương với mức 

ý nghĩa thống kế 5%, cho thấy tỉ lệ này càng lớn thì sức ép chuyển dịch lao 

động nông nghiệp sang phi nông nghiệp càng cao. 

7 PHÂN TÍCH NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG 

ĐỐI VỚI NÔNG HỘ 

7.1 Đóng góp thu thập cho hộ gia đình 

Lao động xuất phát từ hộ gia đình, vì vậy tác động trực tiếp của nó cũng tập trung 

ở hộ gia đình. Hộ gia đình có các thành viên chuyển dịch lao động từ nông nghiệp 

sang phi nông nghiệp sẽ đối mặt với sự sụt giảm sức lao động phục vụ cho việc sản 

xuất của hộ nhưng thường có thu nhập tăng thêm đáng kể. Qua kết qua điều tra ta 

thấy: có khoảng 85% hộ gia đình được phỏng vấn cho rằng trong năm có nhận tiền 

từ người lao động gửi về và khoảng 14% cho rằng không nhận được tiền của người 

đi làm gửi về với lý do là những lao động này thường đi làm xa nhà thu nhập 

không đủ trang trải chi phí. Trung bình một năm mỗi hộ gia đình có nhận khoảng 

10,8 triệu đồng/năm từ người lao động trong gia đình. Đó là những khoản đóng 

góp không nhỏ cho thu nhập của hộ có lao động di cư. Cụ thể có 37% hộ có nhận 

được số tiền từ 10 đến 15 triệu đồng/năm do người lao động gửi về, 25% hộ gia 

đình được nhận trên 15 triệu đồng/năm do người lao động gửi về, 21% hộ gia đình 

có nhận từ 5-10 triệu đồng/năm và 16,27% có nhận ít hơn 5 triệu đồng/năm. 

7.2 Tác động đến vật chất và tình cảm của hộ  

Mức độ đánh giá định tính theo thang mức độ từ 1 đến 5 (với 1. Rất tốt, 2. Tốt, 3. 

Không đổi, 4. Xấu, 5. Rất xấu). Theo sơ đồ 1, chuyển dịch lao động nhìn chung 

không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nông hộ (mức độ 3,03). 

Vì thực tế, những lao động đã thay đổi ngành nghề của hộ là những lao động nhàn 

rỗi, lao động chưa có việc làm, lao động đang bị thất nghiệp, học sinh vừa mới 

nghỉ học,… nên khi những lao động này tìm việc làm mới thì không ảnh hưởng 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của nông hộ.  

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nghề 

nghiệp, nơi làm việc của nông hộ nhưng lại có ảnh hưởng khá tốt đến những mặt 

khác như việc học hành của những thành viên khác trong hộ (mức độ 2,64), đời 

sống vật chất của nông hộ (mức độ 2,60). Những lao động chuyển dịch này gởi 

tiền về cho gia đình (85,6% số hộ có nhận được tiền từ người lao động), số tiền 

này nông hộ có thể dùng để chăm lo cho những thành viên khác trong hộ đi học, 

mua sắm phương tiện sinh hoạt trong gia đình hoặc người lao động gởi những tài 

sản bằng hiện vật, phương tiện cuộc sống nên đời sống vật chất của hộ có lao động 

chuyển dịch sẽ tăng lên. Có đến 29,38% số hộ cho rằng chuyển dịch lao động ảnh 

hưởng đến việc học hành của những thành viên trong hộ ở mức tốt đến rất tốt và 

39,18% số hộ được khảo sát cho rằng đời sống vật chất được cải thiện theo hướng 

tốt hơn. Khi đời sống vật chất được nâng lên thì đời sống tinh thần, tình cảm trong 

nông hộ cũng được cải thiện tốt hơn (mức độ 2,59) và trong đó có 43,82% số hộ 
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cho rằng đời sống tinh thần, tình cảm được cải thiện ở mức tốt hơn. Tuy nhiên, 

cũng có 7,22% số hộ cho rằng đời sống tình cảm bị xấu đi do con cái, anh chị em 

đi làm xa thì sự gần gũi, quan tâm lẫn nhau bị giảm đi.  

Sơ đồ 1: Mức độ ảnh hưởng của chuyển dịch lao động đến nông hộ 

Ghi chú: 1. Rất tốt, 2. Tốt, 3. Không đổi, 4. Xấu, 5. Rất xấu 

(Nguồn: Tổng hợp, xử lí từ kết quả điều tra của nhóm tác giả, 2009) 

 

7.3 Tác động đến lối xóm láng giềng  

Những hộ gia đình có diễn ra dịch chuyển lao động không ảnh hưởng nhiều đến 

quan hệ xã hội hay cộng đồng dân cư mà hộ gia đình đó đang sinh sống. Mức độ 

ảnh hưởng của chuyển dịch lao động đến cộng đồng được thể hiện ở sơ đồ 2.  

Theo sơ đồ những hộ có lao động chuyển dịch không thay đổi sự đóng góp cho địa 

phương (mức độ 3,0), đặc biệt là đóng góp thuế hoặc những đóng góp về những 

hoạt động công ích. Tuy nhiên, việc gia đình có lao động dịch chuyển làm thay đổi 

nhận thức của nông hộ về các vấn đề kinh tế, xã hội, mở rộng tầm nhìn đối với 

những vấn đề đang diễn ra trong xã hội (mức độ 2,72). Qua khảo sát cho thấy có 

13,92% số hộ có lao động dịch chuyển có mối quan hệ với làng xóm tốt hơn và ở 

mức độ trung bình là 2,87. Mối quan hệ của gia đình có lao động chuyển dịch cũng 

như lối sống, cách sống của những gia đình này đối với hàng xóm có thay đổi theo 

hướng tốt hơn, nhưng nhìn chung không thay đổi nhiều (mức độ trung bình 2,85).  
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Sơ đồ 2: Mức độ ảnh hưởng của chuyển dịch lao động đến quan hệ với cộng đồng 

(Nguồn: Tổng hợp, xử lí từ kết quả điều tra của nhóm tác giả, 2009) 

Ghi chú: 1. Rất tốt, 2. Tốt, 3. Không đổi, 4. Xấu, 5. Rất xấu 

Những lao động dịch chuyển khi trở về địa phương trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn 

nên lối sống, mối quan hệ của những lao động này đối với hàng xóm trở nên thân 

thân thiết hơn (mức độ 2,85). Những lao động này dịch chuyển phần lớn là làm 

công nhân, thu nhập có khá hơn so với trước nhưng mức thu nhập này vẫn còn 

thấp và ngành nghề họ đang làm cũng là bình thường nên khi trở về địa phương họ 

không khác biệt nhiều, không trở nên xa cách với mọi người.  

8 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

8.1 Kết luận 

Việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế là hết sức 

cần thiết. Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động 

không hoàn toàn tương ứng với tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP, lực lượng lao 

động nông thôn chưa đáp ứng tốt chất lượng cho thị trường lao động của các ngành 

khác, vì vậy khả năng gia nhập thị trường lao động phi nông nghiệp vẫn còn bị hạn 

chế. Nguyên nhân chủ yếu là lao động vốn xuất phát chủ yếu từ nông dân, có nhiều 

hạn chế về chuyên môn và trình độ học vấn; quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động 

nông thôn là quan trọng nhất là chuyển dịch cơ cấu lao động giữa nông nghiệp và 

phi nông nghiệp. Động lực chủ yếu thúc đẩy sự dịch chuyển lao động giữa các 

ngành khác nhau là sự chênh lệch về lương (hay thu nhập của lao động) giữa các 

ngành nghề. Ngoài ra, các yếu tố khác như tuổi của người lao động, trình độ học 

vấn của người lao động, số nhân khẩu trong hộ, tỉ lệ người không việc làm/tổng số 

người có việc làm có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao 

động. Việc lao động dịch chuyển ngành nghề, địa bàn làm việc có ảnh hưởng tích 

cực đến đời sống vật chất và cả tinh thần đối với nông hộ và những lao động dịch 
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chuyển này tác động tích cực đến việc học hành của những thành viên còn lại 

trong hộ, cũng như việc lôi kéo những lao động khác trong hộ cùng dịch chuyển 

lao động, và nhận thức của nông hộ về việc chăm sóc sức khỏe, nhận thức về 

thông tin,… ngày càng tăng. Bên cạnh đó, những hộ có lao động dịch chuyển cũng 

ảnh hưởng tốt đến mối quan hệ với cộng đồng và mối quan hệ xóm giềng.  

8.2 Kiến nghị 

8.2.1 Đối với chính quyền 

 Cần có chính sách đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư, phát triển các nhà máy, 

doanh nghiệp và các làng nghề truyền thống nhằm thu hút lao động nông thôn 

nhiều hơn tạo ra một nhu cầu lớn về lao động để thúc đẩy thu nhập của lao 

động chuyển dịch ngày càng tăng. 

 Đánh giá nhu cầu lao động cho phát triển kinh tế là việc làm cần thiết và hết 

sức quan trọng. Từ cơ sở nhu cầu này các doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng 

lao động và các tổ chức nhà nước có liên quan phải có trách nhiệm lập ra 

chương trình đào tạo cụ thể. 

 Do tác động của yếu tố “tuổi của lao động” và “trình độ học vấn của lao động” 

trong chuyển dịch cơ cấu lao động, các ban ngành có liên quan cần thiết kế các 

chính sách trợ giúp đối với lao động trẻ và có kế hoạch đào tạo hợp lý nhằm 

tăng trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.  

 Hệ thống cung cấp thông tin từ các đơn vị hành chính sự nghiệp còn khá yếu, 

vì vậy, nhằm tạo cơ hội bình đẳng giữa người lao động, cần xây dựng hệ thống 

thông tin tuyển dụng lao động một cách có hệ thống, có qui định cụ thể hơn về 

tính minh bạch và công khai hóa quá trình tuyển dụng đối với tất cả các cơ 

quan, doanh nghiệp ở cả thành thị và nông thôn. 

8.2.2  Đối với người lao động 

 Người lao động, đặc biệt là thanh niên, nhất thiết phải trang bị cho mình đầy đủ 

kỹ năng, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn. 

 Tuổi thanh niên nên cố gắng vượt khó để học hành đạt trình độ học vấn cao, 

chớ vì thu nhập trước mắt mà bỏ học để đi làm công nhân lao động phổ thông, 

với mức lương thấp, môi trường độc hại và không có cơ hội phát triển trong 

tương lai. 
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