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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Lao động, nghề nghiệp và việc làm luôn là những yếu tố cơ bản để mỗi 

người lao động làm ra sản phầm về vật chất và tinh thần nuôi sống bản thân, 

gia đình và đóng góp cho xã hội. Sự biến đổi lao động, việc làm và nghề 

nghiệp cũng là một trong những nguồn gốc của biến đổi xã hội từ truyền 

thống sang hiện đại. Chính vì vậy, đây luôn là những nhóm chủ đề nghiên 

cứu cơ bản trong xã hội học.   

      Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu xã hội học về chủ đề nghề nghiệp, 

việc làm trên nhiều vùng nông thôn trong cả nước, trong nhiều giai đoạn. Kết 

qủa của những nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh về lao động, 

nghề nghiệp, việc làm ở nông thôn Việt Nam nhất là trong giai đoạn đang 

chuyển đổi sang cơ chế mới.  

      Từ 2010 đến nay, hoàn cảnh nông thôn Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. 

Khác với giai đoạn đầu, hiện nay, đất nước ta đã thực hiện công cuộc “Đổi 

mới” được hơn ba mươi năm, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị 

hóa đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo những chuyển đổi mạnh mẽ trong 

lĩnh vực lao động, việc làm. Những thay đổi cả về cấu trúc, thành phần, quy 

mô và khu vực kinh tế của cơ cấu việc làm. Một nông thôn mới đang định 

hình và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa dần đáp ứng 

những kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.  

       Điều kiện mới làm xuất hiện nhiều yếu tố mới trong quá trình chuyển 

đổi, những hiện tượng chuyển đổi mới về mục đích sử dụng ruộng đất, dôi dư 

lao động, những nghề nghiệp việc làm mới xuất hiện ở nông thôn. Những mô 

hình liên kết sản xuất mới (liên kết bốn nhà, nhà nông, nhà khoa học, nhà 

quản lý và nhà kinh doanh). Những chương trình phát triển kinh tế mới nhằm 

khai thác tiền năng, thế mạnh của từng địa phương (OCOP) được triển khai. 

Những đòi hỏi về đầu tư khoa học công nghệ đáp ứng những tiêu chuẩn sản 

xuất mới (VIET GAP), (ASEAN GAP), những thị trường mới… 

         Mặt khác, để cụ thể hóa những chủ trương to lớn của Đảng về phát triển 

nông thôn thời kỳ mới, Chính phủ đã phê duyệt và ban hành nhiều nghị 
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quyết, nhiều chương trình phát triển nông thôn mới. Những nghị quyết, 

chương trình này vừa có tính định hướng, vừa có tính cụ thể. 

       Tất cả những yếu tố mới đó đều có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến 

thị trường lao động, việc làm ở nông thôn. Những yếu tố và những ảnh hưởng 

đó cần phải được nghiên cứu, phân tích, lý giải, khái quát, làm cơ sở tư vấn, 

khuyến nghị cho các nhà quản lý xây dựng chính sách phát triển kinh tế, mở 

rộng nghề nghiệp, việc làm cho người lao động. 

       Chương Mỹ là một ví dụ điển hình về một địa phương có đầy đủ các đặc 

điểm của một vùng nông thôn truyền thống có nhiều tiềm năng về tài nguyên 

đất đai, con người và các nghề truyền thống. Tuy nhiên, Chương Mỹ vẫn 

được coi là địa phương khó khăn về phát triển kinh tế. Các cấp chính quyền 

quản lý ở địa phương đang từng bước tìm mô hình phát triển kinh tế phù hợp 

để có thể khai thác được những thế mạnh sẵn có của địa phương, giải quyết 

công ăn việc làm cho người lao động. 

      Trong thời gian qua, chưa có đề tài nghiên cứu về việc làm và những yếu 

tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi việc làm của người lao động được 

triển khai tại địa phương. Việc chọn huyện Chương Mỹ có ý nghĩa xác định 

và phân tích thực trạng chuyển đổi việc làm ở ngoại thành hiện nay như thế 

nào. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến biến đổi 

việc làm cũng chính là những hàm ý về chính sách để hỗ trợ tốt hơn quá 

trình này. Trong bối cảnh đó, chúng tôi chọn đề tài “Những yếu tố xã hội 

ảnh hưởng đến chuyển đổi việc làm của người lao động ở nông thôn hiện 

nay” đề nghiên cứu nhằm làm rõ thực trạng việc làm, chuyển đổi việc làm 

và một số yếu tố xã hội cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi đó. Xác 

định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố xã hội tới quá trình chuyển đổi việc 

làm và dự báo xu hướng chuyển đổi của quá trình đó và góp thêm một số cứ 

liệu khoa học để tư vấn xây dựng chính sách hỗ trợ biến đổi này theo  hướng 

tích cực và hiệu quả.  

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

      Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu, làm rõ thực trạng việc làm, chuyển đổi 

việc làm và một số yếu tố xã hội cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi 

việc làm của người lao động  vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, từ đó đề 
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xuất một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi việc làm ở 

nông thôn theo hướng tích cực, hiệu quả và bền vững. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 

    - Hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu về 

chuyển đổi việc làm bằng cách làm rõ một số khái niệm công cụ,và vận dụng 

một số lý thuyết xã hội học ở cấp độ vĩ mô và trung mô. 

    -  Mô tả, phân tích, đánh giá  thực trạng việc làm và  chuyển đổi việc làm 

của người lao động ở nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay xét trên các 

phương diện về cấu trúc , thành phần, tính chất, quá trình và xu hướng 

chuyển đổi như thế nào. 

- Mô tả, phân tích, đánh giá những yếu tố xã hội cơ bản ảnh hưởng đến việc 

chuyển đổi việc làm ở nông thôn hiện nay. 

- Đề xuất một số giải pháp cụ thể phục vụ mục đích định hướng và hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động nông thôn. 

3. Đối tượng, Khách thể và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 

   Những yếu tố xã hội ảnh hưởng đến chuyển đổi việc làm của người lao 

động ở nông thôn ngoại thành hiện nay. 

3.2. Khách thể nghiên cứu. 

  Nhóm thứ nhất: Người lao động trong độ tuổi từ 17 - 60 trong các hộ gia đình 

tại 2 xã Đông Sơn và xã Đại Yên, thuộc huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội. 

Nhóm thứ hai: Lãnh đạo chính quyền địa phương, cán bộ phụ trách 

nhân sự của một số doanh nghiệp, cán bộ phụ trách đoàn thể như Hội nông 

dân, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…liên quan đến lao động, việc làm của 

người lao động.   

3.3. Phạm vi nghiên cứu. 

 - Phạm vi không gian: Khảo sát (phỏng vấn bằng bảng hỏi, phỏng vấn 

sâu, quan sát, sưu tầm tài liệu) trên địa bàn bốn thôn của 2 xã Đông Sơn và 3 

thôn của xã Đại Yên, Huyên Chương Mỹ - Hà Nội.  

  - Phạm vi thời gian: Khảo sát đợt 1 tại Đông Sơn từ 4/2019 đến 

5/2019. Đợt 2 khảo sát tại Đại Yên từ 6/2019 đến tháng 8/2019. Khảo sát bổ 

sung thông tin định tính tháng 5/2020.  
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  - Phạm vi vấn đề nghiên cứu: Khảo sát những yếu tố xã hội ảnh hưởng đến quá 

trình chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động trong vòng 10 năm 

trở lại đây (từ năm 2010 đến 2019) theo ba mốc thời gian: 2010, 2015 và 2019) 

trên hai nhóm khách thể nêu ở trên, chú trọng gia đoạn chuyển đổi 2015 - 2019 

4. Ý nghĩa của luận án 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

          Vận dụng một số lý thuyết xã hội học hiện đại, lý thuyết xã hội học 

chuyên ngành như: xã hội học kinh tế, lao động và việc làm, xã hội học nông 

thôn…vào nghiên cứu một đề tài xã hội học trong thực tiễn nông thôn Việt 

Nam hiện nay. Đồng thời kiểm chứng một số quan điểm lý thuyết xã hội học 

kinh điển và hiện đại về lao động và việc làm. Thông qua kết quả nghiên cứu, 

đề tài sẽ bổ sung thêm một số bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm tại một 

địa bàn đặc thù ở nông thôn Bắc Bộ Việt Nam trong thời kỳ mới minh họa 

cho các lý thuyết đã được phổ biến..  

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

          Kết quả của đề tài sẽ góp phần khái quát lên một số nhận định và một 

số mô hình về quá trình chuyển đổi việc làm của người lao động nông thôn 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Mặt khác việc so sánh kết quả nghiên cứu 

của đề tài với kết quả nghiên cứu các đề tài trước đây sẽ giúp các nhà nghiên 

cứu tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt để có thể dự báo xu hướng 

biển đổi của lĩnh vực lao động và việc làm ở nông thôn hiện nay và trong thời 

gian tới. Từ đó đề tài có thể đề xuất những khuyến nghị thiết thực nhằm định 

hướng hoạch định chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi việc làm ở địa 

phương một cách hiệu quả. Về thực tiễn sư phạm, luận án có thể được dùng 

làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh 

trong các học phần như xã hội học về việc làm, xã hội học nghề nghiệp, xã hội 

học lao động, xã hội học nông thôn, xã hội học về biến đổi xã hội, xã hội học 

về di động xã hội. 

5. Các câu hỏi nghiên cứu: 

- Hiện nay người lao động ở nông thôn đang chuyển đổi việc làm như thế nào? 

- Các yếu tố xã hội nào ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi đó? 
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- Cần có những giải pháp nào để hỗ trợ tốt nhất cho sự chuyển đổi việc làm, 

qua đó đạt được sự biến đổi nghề nghiệp và việc làm một cách tích cực và 

bền vững ? 

6. Giả thuyết nghiên cứu. 

   - Việc chuyển đổi việc làm ở nông thôn hiện nay diễn ra theo hướng đa 

dạng hóa, giảm tỷ trọng việc làm nông nghiệp, tăng tỷ trọng tiểu thủ công 

nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, công nghiệp và làm thuê. Việc 

chuyển đổi việc làm còn mang tính tự phát, tốc độ còn tương đối chậm… 

   - Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi việc làm của người 

lao động ở nông thôn gồm ba nhóm yếu tố: nguồn lực của cá nhân, gia đình, 

yếu tố thị trường và yếu tố khoa học và công nghệ. 

    - Cần một giải pháp đồng bộ từ chủ trương phát triển kinh tế, chuyển đổi 

cơ cấu nghề nghiệp đến các biện pháp cụ thể, hỗ trợ thiết thực cho người lao 

động thì sự chuyển đổi nghề nghiệp,việc làm mới có tính chất bền vững. 

7. Khung phân tích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yếu tố chính sách hỗ trợ 

chuyển đổi nghề nghiệp, 

việc làm của chính quyền 

- Cấu trúc (chuyển đổi            

tỷ trọng việc làm theo 

hướng dịch vụ hóa;             

công nghiệp hóa) 

- Thành phần (chuyển đổi 

về tính chất đa dạng quan hệ 

lao động trong việc làm) 

- Quá trình (chuyển đổi hàm 

lượng khoa học công nghệ - 

chất lượng việc làm) 

Chuyển đổi việc 

làm của người           

lao động ở nông 

thôn ngoại thành 

Hà Nội  

Yếu tố nguồn 

lực cá nhân 

 

Yếu tố KH&CN 

 

Yếu tố nguồn 

lực gia dình 

Điều kiện 

Kinh tế - Xã hội - Văn hóa – 

Bối cảnh CNH - HĐH - ĐTH 
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Phân tích khung lý thuyết  

* Các biến số độc lập 

 - Yếu tố nguồn lực cá nhân (tuổi, giới tính,thu nhập,học vấn…) 

 - Yếu tố nguồn lực gia đình (vốn, kinh nghiệm sản xuất, đất đai, nhân lực…) 

 - Yếu tố thị trường (KH&CN, đầu ra, đầu vào). 

*  Biến số phụ thuộc 

- Chuyển đổi việc làm (về thành phần, cấu trúc, và quá trình) 

     + Thành phần: Thay đổi tính chất quan hệ lao động trong những nhóm 

việc làm có những mô hình sở hữu về tư liệu sản suất khác nhau (Tư hữu, 

HTX, công hữu, công tư hợp doanh, liên doanh…), thay đổi những việc làm 

truyền thống (nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi…) và việc làm mới xuất hiện 

(Dịch vụ giao nhận hàng hóa, tổ chức sự kiện, làm đẹp, quảng cáo…) 

    + Cấu trúc: Thay đổi tỷ trọng việc làm so sánh những nhóm ngành nghề 

khác nhau (nông nghiệp, tiểu thủ công, công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh 

thương mại thay đổi) 

     + Quá trình: (chất lượng việc làm) hàm lượng khoa học công nghệ được 

ứng dụng, thị trường mua bán trong nước, ngoài nước. 
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Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Một số nghiên cứu tiêu biểu về chuyển đổi việc làm của người lao 

động trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và đô thị 

1.2. Những nghiên cứu về việc làm và chuyển đổi việc làm nông thôn sau 

khi có sự thay đổi chính sách phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 

1.3. Những nghiên cứu về việc làm và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng 

đến chuyển đổi việc làm ở nông  

Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cúu 

2.1. Các khái niệm công cụ: 

2.1.1. Khái niệm “lao động”. 

  Lao động được cấu thành bởi 6 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, chủ thể lao 

động là bản thân con người (cá nhân, nhóm, tổ chức xã hội). Thứ hai, công cụ 

lao động gồm phương tiện, máy móc kỹ thuật, công nghệ kỹ năng, tri thức. 

Thứ ba, điều kiện lao động gồm điều kiện môi trường tự nhiên, môi trường 

kỹ thuật, phương thức tổ chức và quản lý sản xuất. Thứ tư, đối tượng lao 

động là phức hợp những thuộc tính, đặc điểm, những mối tương tác những sự 

vật và hiện tượng mà con người tac động làm biến đổi chúng thành sản phẩm, 

hàng hóa , dịch vụ. Mỗi lĩnh vực sản xuất lại có những đối tượng lao động 

riêng. Thứ năm, mục đích lao động là những gì mà cá nhân, xã hội kỳ vọng 

chờ đợi có thể là nhưng vật dụng cụ thể như bàn, ghế, có thể là các giá trị 

trừu tượng như cái đẹp, cái hay của một bức tranh, tác phẩm văn học thỏa 

mãn nhu cầu tinh thần của con người. Thứ sáu, xu hướng lao động là phức 

hợp những ý nghĩa, giá trị mà cá nhân, xã hộ gán cho lao động của họ; những 

ý nghĩa, giá trị đó có khả năng thúc đẩy hành vi, tình cảm và suy nghĩ của 

chủ thể lao động.  

2.1.2. Khái niệm “việc làm” 

 Việc làm được thể hiện trong ba dạng sau: 

      + Làm các công việc để nhận tiền công, tiền lương bằng tiền mặt hoặc 

bằng hiện vật cho công việc đó. 

     + Làm các công việc để thu lợi nhuận cho bản thân bao gồm sản xuất 

nông nghiệp do chính thành viên đó sở hữu, quản lý hay có quyền sử dụng, 

hoặc kinh tế ngoài nông nghiệp do chính thành viên đó làm chủ hoặc một phần. 
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     + Làm việc cho hộ gia đình mình nhưng không được trả thù lao dưới 

hình thức tiền công, tiền lương cho công việc đó. Bao gồm sản xuất nông 

nghiệp trên đất do chủ hộ hoặc một thành viên trong hộ đó sở hữu, quản lý 

hay có quyền sử dụng hoặc hoạt đông kinh tế ngoài nông nghiệp do chủ hộ 

hoặc một thành viên trong chủ hộ làm chủ hoặc quản lý 

 Phân loại việc làm: Có nhiều cách phân loại việc làm, có cách dựa vào 

tiêu chí mức thu nhập cao, thấp hay trung bình. Có cách phân loại công việc 

dựa vào tiêu chí thời gian người lao động tham gia thực hiện việc làm như: 

+  Việc làm bán thời gian (một nửa thời gian): là việc làm không đủ thời gian 

8 tiếng một ngày hay 5 ngày một tuần như quy định của nhà nước. 

+ Việc làm đủ thời gian: là việc làm đủ 8 tiếng một ngày hay 5 ngày một tuần 

theo quy định của nhà nước 

+ Việc làm thêm thời gian: (khác với làm thêm giờ) là công việc khác không 

chính thức, không thường xuyên bên cạnh một công việc chính thức ổn định. 

2.1.3. Khái niệm “ Chuyển đổi việc làm” 

- Chuyển đổi việc làm (về thành phần, cấu trúc, và quá trình) 

     + Thành phần: Những việc làm truyền thống (nông nghiệp trồng trọt, chăn 

nuôi…) và việc làm mới xuất hiện (Kinh doanh, giao nhận hàng hóa, quảng 

cáo PR, Spa, làm thuê…) 

     + Cấu trúc: Tỷ trọng việc làm phi nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, 

thương mại thay đổi. 

    + Về quá trình: tính chất công việc, những yêu cầu về hàm lương khoa 

học,công nghệ mới, về thị trường. 

2.1.4. Khái niệm “Yếu tố xã hội” 

       Trong luận án, các yếu tố xã hội được đề cập bao gồm 3 nhóm: 

 * Nguồn lực cá nhân bao gồm các yếu tố xã hội kết tinh trong mỗi cá 

nhân: Nghề nghiệp, trình độ học vấn, giới (vai trò giới), tuổi (thâm niên, kinh 

nghiệm), thu nhập, tình trạng hôn nhân, tôn giáo… 

 * Nguồn lực gia đình gồm: Nguồn nhân lực, các loại vốn kinh tế, xã 

hội, các phương tiện, công cụ kỹ thuật và công nghệ, nhân lực… 

 * Yếu tố thị trường: Khoa học và công nghệ, đầu vào của nguyên liệu, 

đầu ra của sản phẩm, nhu cầu thị trường... 



 

 

10 
 

2.1.5. Khái niệm “Nông thôn”. 

     Nông thôn được hiểu là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị 

các thành phố, thị xã, thị trấn và được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là 

Ủy ban nhân dân xã. Nông thôn Việt Nam là danh từ để chỉ những vùng đất 

mà ở đó, người dân sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp trên lãnh thổ Việt 

Nam.  

     Với nội hàm của khái niệm mới về nông thôn, cho phép hiểu nông 

thôn một cách linh động hơn. Nông thô là vùng lãnh thổ không chỉ có các 

thuộc tính đặc trưng khác biệt như 2 khái niệm nêu trên. Nông thôn ngày đã 

đa dạng về nghề nghiệp, về môi trường tự nhiên, mật độ dân số và tính thuần 

nhất của cộng đồng đã thay đổi theo hướng không thuần nhất của đô thị.  

https://kinhtenongthon.com.vn/nong-thon-la-gi/ 

2.1.6. Khái niệm “Người lao động nông thôn” 

      lao động nông thôn được hiểu là người đang trong độ tuổi lao động 

theo pháp luật Việt Nam (Từ 15 đến 60 tuổi), hiện đang định cư tạikhu vực 

nông thôn. Vùng lãnh thổ có những đặc trưng riêng biệt về điều kiện tự 

nhiên, xã hội theo định nghĩa trên đây. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường 

lao động việc làm mở rộng hiện nay không nhất thiết người lao động phải 

đang làm việc tại địa phương. 

2.2. Các lý thuyết vận dụng trong luận án: 

2.2.1. Lý thuyết sự lựa chọn hành vi hợp lý: 

2.2.2 - Lý thuyết cấu trúc chức năng 

2.2.3. Lý thuyết phân công lao động của DurKheim 

2.2.4. Lý thuyết hiện đại hóa. 

2.3. Địa bàn nghiên cứu 

2.3.1. Huyện Chương Mỹ - Hà Nội. 

2.3.2. Xã Đại Yên – Huyện Chương Mỹ 

2.3.3. Xã Đông Sơn – Huyện Chương Mỹ 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi 

2.4.2. Phương pháp phân tích tài liệu. 

2.4.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 

2.4.4. Phương pháp quan sát 
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Chương 3. THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM  

Ở NÔNG THÔN HIỆN NAY 

3.1. Thực trạng cơ cấu nghề nghiêp, việc làm ở nông thôn hiện nay 

Phân tích số liệu điều tra về cơ cấu nghề nghề nghiệp, việc làm của đề 

tài luận án 2019 cho thấy, từ hơn mười năm trước, tại địa phương đã hình 

thành cơ cấu nghề nghiệp đa dạng, có khoảng 9 nhóm nghề nghiệp, việc làm 

chính. Các nhóm nghề nghiệp, việc làm phân bố dàn trải, tỷ lệ mỗi nhóm thấp 

như đang ở mức khởi nghiệp. Có /9 ngành có tỷ lệ < 10%. Không còn nhóm 

việc làm nào chiểm lỷ lệ cao hơn 30%. Sản xuất nông nghiệp vốn là nhóm 

việc làm chủ yếu nay không còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu việc làm ở địa 

phương. Đáng chú ý, tỷ trọng việc làm cao tập trung vào một số ngành phi 

nông nghiệp. Nhóm việc làm tại các làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền 

thống được khôi phục. Nhiều ngành nghề mới phi truyền thống xuất hiện và 

chiểm tỷ trọng cao như các nghề dịch vụ, kinh doanh, công nghiệp và làm 

thuê.  

    Hiện nay (2019), cơ cấu sản xuất nông nghiệp truyền thống bao gồm hai 

lĩnh vực trồng trọt (lúa, hoa màu, cây hoa quả đặc sản) chiếm 15,6% và chăn 

nuôi (gia súc, gia cầm và thủy sản) chiếm 4,6%. Tổng tỷ trọng của hai lĩnh 

vực (gọi chung là sản xuất nông nghiệp, trồng lúa 15,6%  +  chăn nuôi 4,6%  

= 20,2%  trong tổng các ngành nghề hiện có). Mặc dù sản xuất nông nghiệp 

chỉ chiếm tỷ trọng  20,2% nhưng vẫn còn cao so với kỳ vọng của địa phương. 

Theo Dự thảo Nghị quyết (2019) chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ 

huyện phấn đấu đến 2020 giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp xuống còn 

khoảng  15 % -16 %. Tỷ lệ nghề nghiệp, việc làm tập trung cao nhất ở nhóm 

làm thuê chiếm 29,3%. Bản chất của việc làm thuê là quá trình người lao 

động dùng sức lao động làm ra một loại sản phẩm về vật chất và tinh thần 

nào đó (thực hiện một việc làm trong một khoảng thời gian xác định) cho 

người thuê lao động để lấy tiền công do người thuê chi trả. Việc thực hiện 

một việc làm được nhìn nhận ở hai mức độ. Một là việc làm có tính chất ngắn 

hạn, giản đơn, ít đòi hỏi về mặt kỹ thuật chuyên môn gọi là một việc làm đơn 

lẻ cụ thể.  

 Như vậy, sự phân hóa và phân công lao động đã và đang tạo ra một một 

thị trường lao động, việc làm mới tại nông thôn hiện nay. Thị trường lao động 
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hình thành theo hướng đa dạng hóa nghề nghiệp.  Nhóm việc làm ở nghề 

truyền thống sản xuất nông nghiệp không còn chiếm tỷ trọng chính trong cơ 

cấu nghề nghiệp (Hiện nay chiếm khoảng 20%). Không có nhóm việc làm nào 

chiếm tỷ lệ cao hơn 30% trong có cấu nghề nghiệp ở địa phương.  

       Thị trường lao động đa dạng tạo ra hiện tượng đáng chú ý, tỷ trọng 

nhóm làm thuê cao nhất trong có cấu việc làm hiện nay (29,3%). Ngoài nhóm 

làm thuê, xuất hiện những nhóm việc làm phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao 

hơn nhóm việc làm trong nghề nông nghiệp. Các nhóm ngành kinh doanh, 

dịch vụ, tiểu thủ công được hình thành chiếm tỷ lệ đáng kể tạo ra một cơ cấu 

nghề nghiệp mới khác nhiều so với cơ cấu nghề nghiệp ở nông thôn trước 

thời kỳ đổi mới. Một tỷ trọng sản xuất nông nghiệp hợp lý trong cơ cấu nghề 

nghiệp nông thôn hiện nay là hướng chuyển đổi đúng đắn theo tinh thần xây 

dựng nông thôn mới đa dạng hóa và hiện đại của Đảng và Nhà nước ta. 

3.2. Chuyển đổi nội trong các nhóm nghề nghiệp, việc làm ở nông thôn 

hiện nay 

       Phân tích số liệu về chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm nội trong các nhóm 

cho thấy, trong 10 năm trở lại đây cơ cấu nghề nghiệp việc làm ở nông thôn có 

xu hướng biến đổi khá rõ theo các hướng sau: 

  Hướng thứ nhất: giảm dần tỷ trọng ở các nhóm ngành sản xuất nông 

nghiệp trồng  lúa, màu từ 25,7% năm 2010 xuống 19,7% năm 2015 và 13,% 

năm 2019 trung bình giảm 1,24 %/1 năm. 

 Hướng thứ 2: tăng dần tỷ trọng tập trung vào các nhóm tiểu thủ công 

nghiệp, công nghiệp, kinh doanh buôn bán, dịch vụ và làm thuê. Sự biến đổi 

tỷ trọng trong cơ cấu việc làm diễn ra ở tất cả các nhóm việc làm. Tuy nhiên 

sự thay đổi khác nhau rõ rệt về tốc độ. Đối với những nhóm việc làm hiện 

nay có tỷ trong trội nhất cũng là nhóm việc làm thay đổi tốc độ nhanh nhất. 

Nhóm làm thuê tỷ trọng cao nhất (gần 30% ), thay đổi theo hướng tăng dần, 

trong vòng 10 năm tăng tỷ lệ khoảng 10%, trung bình 1%/ 1 năm.  

       Đánh giá chung, tốc độ chuyển đổi của những nhóm việc làm nhanh nhất 

hay chậm nhất đều chuyển đổi với tỷ lệ không cao. Trong mười năm tỷ lệ 

tăng hay giảm của những nhóm này chỉ khoảng trên dưới 1%/1 năm. Những 

nhóm việc làm được kỳ vọng chuyển đổi nhiều nhất như, công nghiệp, chăn 

nuôi, tiểu thủ công nghiệp chuyển đổi tỷ lệ tăng còn thấp, trung bình khoảng 
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0,1%/ 1 năm. Mặc dù tốc độ chuyển đổi nghề nghiệp khá chậm nhưng xu 

hướng chung là tích cực. Nhóm việc làm nông nghiệp vốn là nhóm gốc có tỷ 

lệ lớn nhất, hơn 70% trước 1986 tới nay còn khoảng 20% trong cơ cấu, đã đạt 

gần mức kỳ vọng của địa phương. 

         Như vậy, sự chuyển đổi đang diễn ra ở tất cả các nhóm việc làm. Xu 

hướng chung của sự chuyển đổi là theo hướng tích cực. Các nhóm ngành 

nghề truyền thống vốn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu ngành nghề ở nông thôn 

đang chuyển thành các nhóm ngành nghề mới được kỳ vọng như dịch vụ, 

công nghiệp, kinh doanh… 

- Nhóm lao động làm thuê ngày tăng về quy mô do đã hình thành thị trường 

việc làm khá phong phú và ngày càng mở rộng theo hướng đa ngành nghề. 

- Nhóm viên chức giảm dần do chủ chương tinh giảm biên chế của Nhà nước. 

Cũng bởi vậy định hướng làm việc trong bộ máy Nhà nước không còn kỳ 

vọng nhiều như trước. 

3.3. Chuyển đổi giữa các nhóm nghề nghiêp, việc làm. 

     Quá trình chuyển đổi việc làm được nhìn nhận ở ba phương diện. Một là 

mức độ duy trì nghề sau một khoảng thời gian (thay đổi về cấu trúc). Hai là 

mức độ chuyển sang nghề nghiệp mới (thay đổi về thành phần). Số liệu khảo 

sát sự chuyển đổi việc làm trong vòng 5 năm từ 2015 - 2019 cho thấy, về 

phương diện duy trì và phát triển nghề nghiệp cũ, nhóm có tỷ lệ duy trì nghề 

cũ thấp nhất là nhóm trồng lúa, màu. Sau 5 năm tỷ lệ duy trì nghề nghiệp còn 

67,8%. Sau 5 năm, nhóm này di động sang 6 nhóm nghề mới với tổng thay 

đổi là 32%.  

     Nhóm làm thuê di động sang 4 nhóm nghề khác, thể hiện sự bất ổn cao 

của nhóm việc làm này.  

     Nhóm kinh doanh di động sang 3 nhóm khác. Đặc biệt, không có nhóm 

nghề nào chuyển sang trồng trọt lúa, màu.  

     Ngược lại, nhóm được các nghề khác di động đến nhiều nhất là nhóm làm 

thuê có 5 nhóm và nhóm tiểu thủ công nghiệp có 4 nhóm nghề khác chuyển sang. 

       Tính trung bình sau 5 năm, tỷ lệ duy trì nghề cũ khoảng 85% và 15% 

chuyển sang nghề mới (chuyển đổi khoảng 3%/1 năm 

      Nhóm nghề sản xuất nông nghiệp trồng trọt  lúa, màu truyền thống có tỷ 

lệ phân hóa cao nhất, khoảng 32,2% chuyển sang các nhóm nghề mới.  
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     Những yếu tố lợi thế, khó khăn và rủi do có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá 

trình chuyển đổi nghề nghiệp của người lao động.  

3.4. Tính chất quan hệ lao động trong các nhóm việc làm ở nông thôn hiện  

      Tình chất quan hệ trong cơ cấu lao động việc làm ở nông thôn đã thay 

đổi căn bản. Mặc dù nhóm tự tổ chức làm việc theo tính chất tự cung tự cấp, 

có sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất (47,33%) trong thành phần cơ cấu việc 

làm ở nông thôn. Tuy nhiên đã hình thành nền sản xuất hàng hóa nhiều thành 

phần, xuất hiện nhiều hình thức sở hữu khác nhau, phương thức tổ chức sản 

xuất mới. Thành phần kinh tế hợp tác xã mặc dù vẫn tồn tại một tỷ lệ nhỏ 

(2%) nhưng tính chất quan hệ lao động, việc làm không còn như hợp tác xã 

nông nghiệp trước 1986. Hợp tác xã kiểu mới hình thành trên cơ sở tự 

nguyện và sở hữu tư liệu sản xuất, vốn, tổ chức sản xuất và ăn chia sản phẩm 

theo hình thức hiệp thương và góp cổ phần. 

3.5. Đa dạng nghề nghiệp, việc làm ở nông thôn hiện nay 

     Mặc dù đa số người lao động địa phương vẫn khởi nghiệp dựa trên 

phương châm “ Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Tuy nhiên đã suất hiện 

nhóm lao động khởi nghiệp theo phương châm, “ Giỏi một nghề, biết nhiều 

nghề”. Phương châm này cũng đã được nêu ra trong nhận thức xã hội từ lâu. 

Trong điều kiện nền sản xuất cũ, nghèo các nguồn lực, việc làm nhiều nghề 

chỉ giúp người lao động tận dụng nguồn nhân lực, tăng thêm thu nhập mà khó 

đầu tư mở rộng để ngành nghề phát triển theo cả bề rộng và chiều sâu. Nhóm 

đồng thời làm 2 việc (56) chiếm 18,7%. Điều này phản ánh việc đổi mới cơ 

chế kinh tế đã làm phân hóa mạnh các nhóm ngành nghề ( biểu 2.1) tạo điều 

kiện cho người lao động rễ tìm được việc làm hơn. Mặt khác, tăng trưởng 

kinh tế tạo điều kiện cho người lao động cải thiện thu nhập, có nhiều nguồn 

lực hơn về vốn, từ đó có thể mở rộng đầu tư cho những việc làm khác. Vẫn 

theo lập luận này, đối với nhóm làm ba công viêc (20) chiếm 6,7% và cá biệt 

có nhóm làm 4 công việc (3) chiếm  1%, các nhóm này được hình thành cũng 

bởi điều kiện kinh tế xã hội hiện nay đã rất khác thời gian đầu đổi mới. Thị 

trường lao động và việc làm rộng mở hơn rất nhiều, người lao động có nhiều 

lựa chọn hơn cho việc làm của mình. 

       Một điểm đáng chú ý nữa là, tỷ lệ người làm một nghề phân bố trên mọi 

nhóm nghề. Nhóm việc làm nào chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu thì cũng có tỷ lệ 
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số người làm một công việc cao hơn. Phân tích kết quả của 73,6% số lao 

động đang đảm nhận 1 loại việc làm cho thấy sự phân bố khá “ổn định” trùng 

với mô tả chung ở biểu 2.1. Cụ thể, tỷ lệ việc làm ở nhóm làm thuê vẫn cao 

nhất 78/221 người (35,3%). Nhóm việc làm kinh doanh 41/221 người 

(18,5%). Nhóm làm dịch vụ 32/221 người (14,4%). Nhóm trồng trọt chỉ đứng 

ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ là 31/221 người (14,02%). Hiện tượng này phản ánh 

một thực tế là, thay đổi một việc làm hoặc đồng thời đảm nhận thêm các việc 

làm khác đối với người lao động hiện nay không rễ ràng. Tính chuyên nghiệp 

của mọi công việc càng ngày càng đòi hỏi cao hơn, bắt buộc người lao động 

phải chú tâm đầu tư vào một công việc nhất định, nếu không sẽ khó đáp ứng 

yêu cầu của công việc đó.  

       Như vậy, phương châm việc làm của người lao động “ Nhất nghệ tinh, 

nhất thân vinh”  hay“ Giỏi một nghề, biết nhiều nghề” đều tồn tại trong thị 

trường lao động việc làm ở nông thôn hiện nay. Tuy nhiên, nhóm lao động 

đảm nhận một công viêc vẫn chiếm ưu thế. Sự phân hóa các nhóm việc làm 

và tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

những lao động năng động, có các nguồn lực lao động tốt có thể tìm kiếm, 

đảm nhận thêm đồng thời những công viêc khác nữa. Đây là một dấu hiệu tốt 

giúp người lao động không chỉ có cơ hội tìm được việc làm mà còn giúp họ 

chọn được những việc làm phù hợp khả năng và điều kiện hiện có của họ. 

Phương châm “Giỏi một nghề biết nhiều nghề” hay “ Biết nhiều nghề, giỏi 

nhiều nghề” là những khả năng hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong  nền 

sản xuất truyền thống, các nguồn lực còn nhiều hạn chế những phương châm 

này giúp người lao động nông thôn tận dụng được nguồn nhân lực, những thế 

mạnh của địa phương về tài nguyên để tự tạo việc làm cho mình.  
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Chương 4. PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

CHUYỂN ĐỔI VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

4.1.  Giới tính ảnh hưởng đến chuyển đổi nghề nghiệp 

      Phân công lao động theo giới trong các nhóm việc làm ở nông thôn hiện 

nay vẫn còn mang nhiều tính tự nhiên theo phương châm “chồng cầy vợ 

cấy” trong sản xuất nông nghiệp. Nam giới vẫn giữ ưu thế trong những 

nhóm việc làm có những yêu cầu đặc trưng về thể lực như, công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp. Nữ giới tập trung tại nhóm nông nghiệp, kinh doanh, dịch 

vụ, viên chức và trồng cây đặc sản.  Xu hướng tỷ lệ nam giới giảm, và nữ 

giới tăng trong nhóm việc làm sản xuất lúa, màu, trung bình nam giới di 

động sang các nhóm nghề khác 2%/1 năm, đẩy nhóm nữ sản xuất lúa, màu 

tăng thêm khoảng 2%/1 năm. Sự xuất hiện của yếu tố kỹ thuật công nghệ 

mới như máy cày bừa làm đất, máy gặt, máy cưa cắt, sấy, cũng góp phần 

làm thay đổi số việc làm của cả hai giới trong sản xuất lúa, màu, tạo ra môi 

trường thuận lợi người lao động di động sang những nhóm việc làm mới. Tỷ 

lệ nữ giới đã cao hơn nam giới trong một số nhóm việc làm có ưu thế, kinh 

doanh, làm thuê, trồng cây đặc sản. Định kiến giới vẫn còn tồn tại ở nông 

thôn, tuy nhiên đã có sự thay đổi trong nhận thức xã hội. Kỳ vọng về vai trò 

giới và định kiến giới mang tính phân biệt đối xử thiếu công bằng với người 

lao động nông thôn đã đã giảm đi nhiều. Hiện nay, phương châm ai giỏi và 

có ưu thế và tiềm lực về việc gì thì có thể làm việc đó. Điều này cũng đã 

làm ảnh hưởng khá rõ ràng đến quyết định lựa chọn chuyển đổi nghề nghiệp 

của người lao động hiện nay. 

4.2. Tuổi ảnh hưởng đến chuyển đổi nghề nghiệp 

     Bên cạnh các yếu tố về đặc trưng nghề nghiêp, giới tính, yếu tố tuổi 

cũng có ảnh hưởng mạnh đến chuyển đổi việc làm của nguời  lao động. Yếu 

tố tuổi bao hàm hai phương diện đảm bảo lao động việc làm được thực hiện 

đó là, sức khỏe thể lực và tri thức kinh nghiệm sản xuất. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy có một số đặc điểm đáng chú ý sau: Những người trẻ tuổi trong 

nhóm việc làm trồng lúa, màu truyền thống có xu hướng di động sang nhóm 

việc làm khác làm cho cơ cấu các nhóm tuổi đảm nhận nghề trồng lúa, màu 

già hóa tốc độ nhanh nhất. Nhóm tuổi trẻ (dưới 30) luôn có ưu thế cho phép 

người lao động cơ động chuyển đổi nghề nghiệp việc làm và làm ở những 
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nhóm nghề đòi hỏi nhiều về thể lực, độ linh hoạt, thích ứng nhanh với hoàn 

cảnh. Nhóm vừa có sức khỏe, vừa có kinh nghiệm sản xuất (nhóm  trung niên 

40 - 50) thường ổn định trong cơ cấu các nhóm nghề đang vận hàng hiện nay. 

Nhóm trung niên đã qua nhiều thử nghiệm khởi nghiệp, trải nghiệm qua cả 

những việc làm không thành công, và đã định hình nghề nghiệp tại nhóm việc 

làm họ đang tham gia. Nhóm chuyển đổi nghề nghiệp chậm dần là nhóm 

người lao động có tuổi 50- 60 do sức khỏe khó thích ứng với những thay đổi 

của thị trường đặc biệt là những đòi hỏi về trình độ khoa học kỹ thuật, tin học 

mới trong quá trình sản xuất. 

4.3. Yếu tố thu nhập ảnh hưởng đến chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm 

        Thu nhập là chỉ báo quan trọng  bậc nhất trong  nghiên cứu về lao động 

và việc làm. Thu nhập không những phản ảnh mức sống của người lao động 

mà còn phản ảnh khả năng tích lũy vốn để đầu tư tái sản xuất và mở rộng thị 

trường trao đổi, mua bán hàng hóa. Thu nhập luôn đóng vai trò động cơ thúc 

đẩy người lao động tìm kiếm những nguồn thu ngày càng cao hơn. Trong 

điều kiện nền sản xuất nông nghiệp nông thôn mặt bằng kỹ thuật còn lạc hậu, 

ít vốn và giá trị sản phẩm làm ra thấp, rất khó để người lao động có một việc 

làm có thu nhập cao. Điều này càng thúc đẩy người lao động tìm kiếm những 

cơ hội việc làm mới ở những lĩnh vực khác ít nhất là có thu nhập cao hơn sản 

xuất nông nghiệp. Có điểm thuận lợi, hiện nay thị trường lao động việc làm 

khá phong phú đa dạng, đa ngành đa nghề. Người lao động có nhiều cơ hội 

tìm kiếm những việc làm phù hợp các nguồn lực bản thân để cải thiện thêm 

thu nhập (bảng cơ cấu nghề nghiệp. 

4.4. Yếu tố trình độ chuyên môn nghiệp vụ ảnh hưởng đến chuyển đổi 

nghề nghiệp, việc làm 

      Trình độ chuyên môn nghiệp vụ là những tiêu chẩn cơ bản đánh giá tính 

chuyên nghiệp trong công việc. Mức độ thạo nghề phụ thuộc vào quá trình 

học tập kinh nghiệm trực tiếp trong sản xuất, trong đào tạo cơ bản ở các cấp 

học tập. Thực tế khảo sát cho thấy, mặt bằng trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của người lao động hiện nay là tương đổi thấp.  Còn một tỷ lệ đáng kể người 

lao động chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Tập trung nhiều ở 3 

nhóm, nhóm trồng lúa, màu 26,5%, nhóm kinh doanh  28,1% và nhóm làm 

thuê 25,0%. Thực tế qua phỏng vấn sâu cho thấy, việc học nghề của các 
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nhóm lao động này chủ yếu theo phương châm học làm quen dần bằng hình 

thức trực tiếp “cầm tay chỉ việc”.  

- Đa số lao động nhóm trồng lúa, màu có trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

dưới mức sơ cấp. Điều nay thể hiện mặt bằng trình độ sản xuất nông nghiệp 

hiện nay còn rất giản đơn, mức độ áp dụng kỹ thuật cao vào sản xuất còn rất 

hạn chế. Kéo theo năng xuất chất lượng sản phẩm nông nghiệp thấp.  

 - Nhóm có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và trên đại học tập tung ở 

nhóm công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chiếm 25%.  Đây là những 

lực lượng lao động mang tính hành chính, gián tiếp. Một phần tỷ lệ người lao 

động có chuyên môn nghiệp vụ cao tập trung ở nhóm viên chức phản ảnh 

một xu hướng, khi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn, người lao 

động không muốn làm các công việc trực tiếp sản xuất.  

    -  Nhóm ngành kinh doanh và dịch vụ và làm thuê thu hút lao động có 

trình độ cao khá hơn, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng và đại học đạt mức 

16,6% đến 28,5% là một dấu hiệu tích cực. 

Sự phân bố thiếu hụt các nhóm lao động có trình độ chuyên môn cao từ cao 

đẳng đến trên đại học tại đa số các nhóm ngành sản xuất lúa, màu cây đặc sản là 

một sự mất cân đối về nguồn lực tri thức và kinh nghiệm sản xuất. Các nhóm 

nghề này sẽ khó có thể có đột phá khi không có những đội ngũ người lao động 

có chuyên môn kỹ thuất cao tham gia sản xuất. Muốn sản xuât nông nghiệp 

năng xuất cao không còn con đường nào khả dĩ hơn phải thay đổi phương thức 

sản xuất bằng tăng hàm lượng khoa học công nghệ. Đồng nghĩa với việc phải 

xây dựng một đội ngũ người lao động có mặt bằng trình độ chuyên môn cao 

hơn đáp ứng những tiêu chuẩn khoa học công nghệ của công cụ sản xuất mới. 

4.5. Yếu tố khoa học và công nghệ 

        Người lao động ứng dụng các phương tiện khoa học và công nghệ vào 

trực tiếp sản xuất là tất yếu do đòi hỏi khách quan của thị trường. Việc chủ 

động đầu tư kinh phí lớn mua sắm và sử dụng các thiết bị công nghệ thường 

xuyên, trực tiếp vào sản xuất thể hiện tính chất việc làm của người lao động 

nông thôn hiện nay đã thay đổi căn bản. Sức lao động được giải phóng, năng 

xuất lao động tăng lên, chất lượng sản phẩm được cải thiên,  

 - Người lao động đã phải chi một khoản tiền đáng kể, chủ động mua sắm, 

trang bị các phương tiện công nghệ cần thiết trong phạm vi khả năng của 
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mình để ứng dụng vào công việc sản xuất. Bởi vậy giá thành và giá trị sản 

phẩm đều tăng lên. 

- Có khoảng hơn 40% người lao động sử dụng phương tiện công nghệ tin học 

điện, trong đó 20% dùng với cường độ rất nhiều, nhằm nâng cao năng xuất, chất 

lượng sản phẩm. Bởi vậy hàm lượng tri thức kết tinh trong sản phẩm cao hơn. 

  - Yêu cầu mới của các tiêu chuẩn về tổ chức lao động, giờ làm việc, kỹ thuật 

vận hành sử dụng phương tiện kỹ thuật đòi hỏi người lao động phải được đào 

tạo về chuyên môn, kỹ năng sử dụng, điều kiển các phương tiện kỹ thuật, 

công nghệ mới. 

- Các tiêu chuẩn yêu cầu độ chính xác về giờ giấc, phối hợp vận hành phương 

tiện, thực hiện hợp đồng giao, nhận nguyên liệu và chất lượng sản phẩm hàng 

hóa làm thay đổi tác phong làm việc của người lao động. Người lao động 

hình thành tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp có tính công nghiệp 

hơn ở nông thôn hiện nay. 

4.6. Yếu tố gia đình 

     Kết quả khảo sát vẫn cho thấy, đa số (70%) số người được hỏi trả lời hầu 

như không được gia đình hỗ trợ nguồn lực gì cho công việc. Họ phải tự trông 

vào các nguồn lực của chính mình. Đây là nguyên nhân dẫn đến một thưc tế 

quy mô nghề nghiệp, việc làm, tốc độ chuyển đổi các nhóm việc làm ở nông 

thôn hiện nay diễn ra còn chậm do hạn chế về các nguồn lực đầu tư sản xuất. 

   Trong điều kiện mặt bằng thu nhập còn thấp,  khả năng tích lũy vốn 

khó khăn cùng hạn chế nhiều nguồn lực khác, người lao động nông thôn luôn 

tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có trong gia đình để đầu tư cho công việc 

đang làm của mình. Trên cơ sở qua hệ tình cảm thân hữu anh em trong gia 

đình, hầu hết sự trợ giúp các nguồn lực vốn, đất đai, kinh nghiệm sản xuất, 

lao động còn mang tính duy cảm. Phổ biến nhất là trao đổi kinh nghiệm sản 

xuất, cho vay mượn vốn không lấy lãi, cho mượn mặt bằng hoặc cho thuê giá 

rẻ. Cũng còn hình thức người lao động hỗ trợ nhau theo hình thức góp sức 

lao động vần công đổi công. Tuy nhiên vẫn còn tỷ lệ lớn người lao động tự 

dựa vào các nguồn lực của bản thân mà không được gia đình, cộng đồng hỗ 

trợ nguồn lực gì. Với mặt bằng thu nhập thấp ở địa phương chắc chắn các 

nguồn lực này rất hạn chế.  Đây cũng là lý do khiến tốc độ phát triển kinh tế, 

mở rộng ngành nghề, việc làm diễm ra chậm. Rất cần có những giải pháp 
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thiết thực từ chính quyền địa phương đê trợ giúp các nguồn lực cần thiết cho 

số đông người lao động này 

3.7. Yếu tố chính sách ảnh hưởng đến chuyển đổi việc làm của người lao động.       

Chính sách xã hội là một thiết chế xã hội, một thành tố quan trọng trong hệ 

thống cơ cấu xã hội. Chính sách xã hội được triển khai thông qua thực hiện 

các nghị quyết của các cơ quan quản lý xã hội. Chủ trương phát triển kinh tế, 

giải quyết việc làm cho người lao động đã được xác định rõ trong nghị quyết 

Đại hội Đại biểu cấp huyện, xã nơi triển khai nghiên cứu. Chủ trương đó có 

những điểm đáng chú ý sau: 

        Thứ nhất, về mô hình phát triển kinh tế, huyện Chương Mỹ chủ trương 

phấn đấu theo công thức: (5- 3 - 2) tức là 50 % công nghiệp và xây dựng cơ 

bản, 30% thương mại, dịch vụ và 20% nông nghiệp. Sau 5 năm (2015 - 2019) 

kết quả đạt được là: Công nghiệp và xây dựng cơ bản 57,9%,  thương mại dịch 

vụ 24,8% và nông nghiệp 17,3%. Kết quả đạt được nêu trên được đánh giá đã 

vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá vẫn cho rằng mức độ phát 

triển kinh tế như vậy chưa tương xứng với tiềm năng mọi mặt của địa phương 

    Thứ hai, địa  phương đã thực hiện một số chủ trương mang tính đột phá, 

nhằm đầu tư cho phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, hướng tới tích 

tụ ruộng đất sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn.  

       Thứ ba, địa phương đã thực hiện một số chủ trương cụ thể, thiết thực để 

giải quyết công ăn việc làm cho người lao động như, công tác đào tạo nghề, 

bổ túc kiến thức chuyên môn cho người lao động. Chẳng hạn, tính riêng ở xã 

Đông Sơn, trong 5 năm, tổ chức đào tạo 07 lớp nghề cho lao động phổ thông 

trong đó: 04 lớp mây tre đan, 01 lớp thêu, 02 lớp làm vườn, về cơ bản lao động 

trong độ tuổi trẻ hầu hết có việc làm tập trung nghề may, công nhân xây dựng, 

làm máy, lái xe. Các học sinh, sinh viên ra trường đều tìm được việc làm, song 

tỷ lệ có việc làm ổn định theo đúng ngành nghề đào tạo không cao, một bộ 

phận học sinh, sinh viên phải chuyển nghề khác, hoặc kinh doanh dịch vụ. 

      Có thể khẳng định, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

đã ảnh hưởng mạnh đến chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, việc làm của người 

lao động. Thể hiện vai trò quan trọng của các cơ quan quản lý trong việc 

hoạch định một chính sách phát triển kinh tế, mở rộng ngành nghề, tạo nhiều 

công ăn việc làm cho ngươi lao động một cách hợp lý.  
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4.7. Xu hướng chuyển đổi việc làm trong tương lai. 

 Định hướng làm cán bộ viên chức nhà nước tập trung chủ yếu vào 

nhóm thanh niên trẻ tuổi đang học và sắp tốt nghiệp các trường chuyên 

nghiệp. Nhóm này cũng có kỳ vọng nhiều vào hướng xuất khẩu lao động 

sang các nước Đông Bắc Á như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản như một số 

địa phương đang thực hiện. 

        Mặc dù tỷ lệ người lao động  có ý định chuyển đổi nghề nghiệp việc làm 

trong thời gian tới không lớn. Tuy nhiên sự chuẩn bị và mục đích chuyển đổi 

của họ là rõ ràng. Với hy vọng có thể tìm kiếm cơ hội việc làm đỡ vất vả hơn và 

cho thu nhập cao hơn những nhóm nghề hiện tại họ đang làm. Những nhóm 

nghề được người lao động định hướng nhiều nhất là các nhóm kinh doanh, dịch 

vụ và làm thuê, hoặc định hướng đến những nhóm nghề trong ngành nông 

nghiệp nhưng có thể cho thu nhập cao hơn như chăn nuôi và trồng cây đặc sản. 

KẾT LUẬN 

     Nghiên cứu trường hợp những yếu tố xã hội ảnh hưởng đến chuyển đổi 

việc làm của người lao động nông thôn dưới góc nhìn của các lý thuyết phân 

công lao động, cấu trúc chức năng , hiện đại hóa và kết quả của khảo sát thực 

tiễn, luận án đi đến những kết luận sau: 

     Thứ nhất, trong khoảng mười năm gần đây, sự phân hóa và phân công lao 

động ở nông thôn đã và đang tạo ra một một thị trường lao động theo hướng 

đa dạng hóa nghề nghiệp. Sản xuất nông nghiệp không còn là nhóm nghề 

nghiệp, việc làm chủ đạo và có xu hướng giảm dần tỷ trọng so với các ngành 

nghề khác. Những nhóm việc làm mới phi nông nghiệp (đặc biệt là nhóm làm 

thuê)  chiếm tỷ trọng cao hơn nhóm nông nghiệp truyền thống, tạo ra một cơ 

cấu nghề nghiệp, việc làm khác nhiều so với trước đây.  

     Thứ hai, tính chất quan hệ trong lao động, việc làm ở nông thôn hiện nay 

chuyển đổi theo hướng đa thành phần, đa sở hữu. Nhóm tự tổ chức làm việc 

theo hộ gia đình vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong thành phần cơ cấu việc làm ở 

nông thôn. Xuất hiện các hình thức sở hữu và phương thức tổ chức sản xuất 

mới. Các mối quan hệ chủ - thợ, vừa là chủ vừa là thợ,  giữa các xã viên 

trong mô hình hợp tác xã mới là những mối quan hệ lao động khác với các 

quan hệ trong sản xuất nông nghiệp truyền thống.  
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     Thứ ba,  tăng trưởng kinh tế những năm gần đây đã tạo điều kiện thuận 

lợi hơn cho nhóm những người lao động năng động, tích lũy được các 

nguồn lực lao động tốt có thể tham gia đảm nhận nhiều loại công việc trong 

cùng một thời gian. “Giỏi một nghề biết nhiều nghề” hay “ Biết nhiều nghề, 

giỏi nhiều nghề” là những phương châm cũng đang được người lao động 

hướng đến và thực hiện. Trong  nền sản xuất hiện đại năng động như ngày 

nay, phương châm “ biết và giỏi nhiều nghề” giúp người lao động giải 

phóng sức sáng tạo, tạo ra sự đa dạng hóa ngành nghề và việc làm cho mình 

và cộng đồng. Mặt khác, do sức ép của nhu cầu thị trường, hàm lượng khoa 

học và công nghệ ngày một tăng  cao trong quá trình thực hiện việc làm, thể 

hiện chất lượng việc làm đã thay đổi theo hướng giải phóng sức lao động và 

sáng tạo của người lao động.  

     Thứ tư, quá trình chuyển đổi việc làm của người lao động hiện nay đang 

diễn ra trên cả ba phương diện. Chuyển đổi về cấu trúc về thành phần và về 

chất lượng việc làm. Qúa trình chuyển đổi chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

trong đó ảnh hưởng rõ nét nhất là các nhóm yếu tố xã hội. Tuy nhiên, đang 

tồn tại những vấn đề đáng chú ý trong mối quan hệ giữa những yếu tố xã hội 

với chuyển đổi việc làm của người lao động. Quá trình chuyển đổi diễn ra 

chậm và vẫn còn mang tính tự phát, cụ thể như:  

     Đối với yếu tố giới tính, phân công lao động theo giới trong các nhóm 

việc làm ở nông thôn hiện nay vẫn còn mang nhiều tính tự nhiên. Nam giới 

vẫn giữ ưu thế trong những nhóm nghề có những yêu cầu đặc trưng về thể 

lực. Trong nhóm việc làm nông nghiệp, nữ giới luôn chiếm tỷ lệ cao hơn nam 

giới. Nam giới có xu hướng tiếp tục di động sang các nhóm nghề khác làm 

cho tỷ lệ nữ giới làm nông nghiệp ngày một cao hơn;  Đối với yêu tố thu 

nhập, thu nhập luôn đóng vai trò động cơ thúc đẩy người lao động tìm kiếm 

những việc làm cho thu ngày càng cao hơn. Hiện nay, đa số người lao động ở 

nông thôn có thu nhập ở mức trung bình. Trong đó nhóm trồng lúa, màu đa 

số là thu nhập dưới trung bình. Bởi vậy đây cũng  là nhóm có tỷ lệ chuyển 

sang các nhóm nghề khác cao nhất. Các nhóm phi nông nghiệp (trừ nhóm 

làm thuê) cho thu nhập cao nhưng hiện nay chiếm tỷ trọng còn thấp trong cơ 

cấu nghề nghiệp, việc làm;  Đối với yếu tố tuổi, yếu tố tuổi bao hàm ba 

phương diện, sức khỏe thể lực, độ nhanh nhạy linh hoạt và tri thức kinh 
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nghiệm sản xuất. Lứa tuổi hiện nay gắn liền với những nhóm việc làm đặc 

trưng rất rõ ràng.  Nhóm tuổi trẻ dưới 30 luôn có nhiều ưu thế về thể lực, tính 

linh hoạt và cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm. Tuy nhiên, họ đang 

gặp nhiều khó khăn trong khởi nghiệp và chuyển đổi việc làm bởi thiếu kinh 

nghiệm và vốn sản xuất. Nhóm người lao động cao tuổi do hạn chế về sức 

khỏe, khó thích ứng với những thay đổi của thị trường đặc biệt là những đòi 

hỏi về trình độ khoa học kỹ thuật, tin học mới, thường chuyển đổi nghề 

chậm; Đối với yếu tố khoa học và công nghệ, khoa học công nghệ đã là một 

thiết chế xã hội và đang trực tiếp tác động lên quá trình sản xuất. Một mặt 

người lao động vừa phải đầu tư kinh phí lớn mua sắm trang  bị các thiết bị 

công nghệ cho sản xuất.  Mặt khác phải không ngừng học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn kỹ thuật để khai thác sử dụng có hiệu quả các phương tiện 

đó. Những tiêu chuẩn mới về tổ chức lao động, giờ làm việc, độ chính xác 

của sản phẩm, độ chặt chẽ của quy trình vận hành sử dụng phương tiện kỹ 

thuật, công nghệ, những nguyên tắc thực hiện hợp đồng giao nhận sản phẩm 

buộc người lao động phải được đào tạo ở cấp độ mới nếu không, sẽ khó thích 

ứng với điều kiện làm việc mới; Đối với yếu tố gia đình, ở nông thôn hiện 

nay, mặc dù đã có nhiều thay đổi nhưng hộ gia đình vẫn là đơn vị sản xuất cơ 

bản. Qua hệ các thành viên trong gia đình dựa trên cơ sở huyết thống, thân 

hữu anh em ruột thịt. Sẵn có hệ giá trị cộng đồng thương người như thể 

thương thân, tương thân tương ái, hầu hết sự trợ giúp các nguồn lực vốn, đất 

đai, kinh nghiệm sản xuất, lao động vẫn còn mang tính duy cảm. Tính duy lý 

thiệt hơn theo cơ chế thị trường đã được đặt ra nhưng vẫn là thứ yếu. Đa số 

người lao động vẫn đang tự dựa vào các nguồn lực của bản thân mà chưa 

được gia đình, cộng đồng hỗ trợ các nguồn lực cần thiết.  Người lao động tự 

dựa vào sức mình với mặt bằng thu nhập thấp ở địa phương, các nguồn lực sẽ 

rất hạn chế; Với yếu tố trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiện nay đa số người 

lao động chưa được đào tạo về chuyên môn, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. 

Hình thức nâng cao tay nghề chủ yếu là tập huấn, bổ túc tại chỗ mà chưa qua 

đào tạo tại các trường chuyên nghiệp. Tỷ lệ lao động có trình độ tay nghề từ 

cao đẳng trở lên còn thấp.  Đây cũng là những khó khăn khiến quá trình 

chuyển đổi, mở rộng ngành nghề, việc làm của người lao động diễn ra chậm; 

Đối với yếu tố chính sách, trên thực tế, tất cả các yếu tố cơ bản cần thiết cho 
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phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động đều đã được nêu 

trong các nghị quyết của cơ quan quản lý địa phương. Tuy nhiên, đúng như 

đánh giá của địa phương cho rằng, hiện nay đang thiếu một chính sách phát 

triển kinh tế xã đồng bộ. Tính đồng bộ đang thiếu chính là các biện pháp cụ 

thể để đưa chính sách vào cuộc sống. Bởi vậy, chính sách vẫn còn mang tính 

lý thuyết nhiều hơn thực tiễn.  

    Với kết quả nghiên cứu đã đạt được, luận án cơ bản đã trả  lời được các 

câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Các giả thuyết nghiên cứu đã được chứng minh 

bằng số liệu định tính và định lượng cho thấy sự phù hợp với những phát hiện 

thực tiễn trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao 

động nông thôn hiện nay. Mặc dù vậy, do hạn chế về nguồn lực, thời gian và 

ngoại cảnh, luận án còn những hạn chế nhất định. Những hạn chế này có thể 

là hướng gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này nếu đề tài tiếp 

tục được mở rộng nghiên cứu. 

       Hạn chế thứ nhất thuộc phạm vi mẫu nghiên cứu. Để đảm bảo mô tả một 

cách rõ ràng cơ cấu cấu việc làm và những biến đổi của việc làm, trên một 

địa bàn phân bố dân cư khá phân tán, đề tài dự kiến sử dụng số lượng bảng 

hỏi đủ lớn để khảo sát. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát, đề 

tài luận án mới chỉ sử dụng dung lượng mẫu chọn ở mức tối thiểu dẫn đến 

mẫu thu được ở một số nhóm việc làm quá nhỏ không đủ để mô tả định 

lượng, phải mô tả định tính. Hạn chế thứ hai, đề tài luận án đã mô tả và phân 

tích sự chuyển đổi việc làm về cấu trúc, thành phần, quá trình mà chưa mô tả 

được quy mô và xu hướng mở rộng sản xuất của các hộ, các cơ sở sản xuất 

để tạo thêm nhiều vị chí việc làm mới cho người lao động. 

 

KHUYẾN NGHỊ  TƯ VẤN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 

- Đối với chính quyền địa phương 

- Đối với các cơ quan đoàn thế 

- Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất 

- Đối với người lao đông 
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