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XU HƢỚNG CHUYỂN ĐỔI CẤU TRÖC LAO ĐỘNG - NGHỀ NGHIỆP
Ở NÔNG THÔN NƢỚC TA VÀ NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT*

1. Đặt vấn đề
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn nƣớc ta diễn ra mạnh mẽ trong
giai đoạn gần đây. Đây là một xu thế tất yếu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nƣớc nói chung và khu vực nông thôn nói riêng nhằm thực hiện các mục tiêu
xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức sống cho ngƣời dân. Sự
chuyển dịch về kinh tế nói chung kéo theo sự chuyển dịch về cấu trúc lao động, nghề
nghiệp và ngƣợc lại. Đây là mối quan hệ có tác động hai chiều. Sự chuyển dịch cấu
trúc lao động-nghề nghiệp ở khu vực nông thôn có tác động tích cực đến đời sống
kinh tế xã hội, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những tác động không nhƣ mong muốn.
Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến quá trình chuyển dịch cấu trúc lao động-nghề nghiệp ở
khu vực này nhƣ trình độ học vấn, chuyển đổi đất đai, chính sách phát triển kinh tế -xã
hội, vốn xã hội v.v...
Bài viết sử dụng số liệu từ các cuộc điều tra về lao động, việc làm, nông thôn, nông
nghiệp và thủy sản, cũng nhƣ kết quả của một số nghiên cứu gần đây. Trên cơ sở cách
tiếp cận và phân tích xã hội học để tập trung làm rõ thực trạng, xu hƣớng chuyển đổi và
những yếu tố tác động, từ đó chỉ ra những vấn đề về mặt chính sách nhằm thúc đẩy quá
trình chuyển dịch theo hƣớng tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực đến đời sống xã
hội ở khu vực nông thôn.
2. Xu hướng chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề nghiệp ở khu vực nông thôn
và những yếu tố ảnh hưởng
2.1. Thực trạng và xu hướng chuyển dịch
Hiện nay, tổng số lao động đang làm việc trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc
dân là trên 47 triệu ngƣời, trong đó lao động đang làm việc trong nông thôn chiếm gần
70%, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 51%. Tính đến 2011, lao động trong lĩnh
vực nông, lâm, thủy sản chiếm 59,6%, giảm đáng kể so với mức 70,4% của năm 2006 và
79,6% của năm 2001; Tỷ trọng lao động công nghiệp, xây dựng lần lƣợt ở các năm 2011,
2006 và 2001 là 18,4%, 12,5% và 7,4%; tỷ lệ lao động dịch vụ là 20,5%, 15,9% và 11,9%
ở 3 năm tƣơng ứng1.
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ThS., Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Tổng cục Thống kê. 2011. Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011.
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Trong 10 năm từ 2001-2011, tỷ trọng lao động nông, lâm, thủy sản đã giảm 20%
từ khoảng 80% năm 2001 xuống khoảng 60% vào năm 2011, bình quân mỗi năm giảm
đƣợc 2%.
Tuy kết quả chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn những năm qua diễn ra còn
chậm và không đồng đều giữa các vùng và các địa phƣơng nhƣng cũng có điểm mới là xu
hƣớng hoạt động đa dạng ngành nghề của lao động ở khu vực nông thôn ngày càng tăng.
Trong tổng số ngƣời trong độ tuổi lao động thì số lao động chuyên tham gia hoạt
động nông nghiệp (thuần nông) có xu hƣớng giảm. Thay vào đó số ngƣời hoạt động
kết hợp với nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp phục vụ cho nông nghiệp ngày càng
tăng. Cụ thể, tỷ lệ lao động thuần nông giảm từ 68,2% (2002) xuống còn 46% (2011);
lao động nông nghiệp kiêm ngành nghề khác tăng từ 17,64% (2002) lên 32,1%
(2011)2.
Quá trình chuyển dịch là một tất yếu bởi nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mỗi hộ gia
đình ở hầu hết các địa phƣơng đã kiếm thêm đƣợc 30% thu nhập ngoài những nguồn thu
từ hoạt động nông nghiệp, góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống, thay đổi bộ mặt ở
khu vực nông thôn3. Theo Chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, số
lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm còn 30-40% vào 2015 và 30% vào 2020 thì xu
hƣớng chuyển dịch sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới ở khu vực nông thôn.
Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra các xu hƣớng của quá trình chuyển đổi cơ cấu lao
động-nghề nghiệp ở khu vực nông thôn.
a) Xu hƣớng đa dạng hóa việc làm/nghề nghiệp, tức là ngƣời dân ở khu vực nông
thôn tìm kiếm mọi việc làm có thể đƣợc để tạo ra các nguồn thu nhập cho gia đình. Chủ
yếu xu hƣớng này tập trung vào nhóm có trình độ học vấn thấp, trung bình, có sức khỏe,
không đƣợc đào tạo nghề.
b) Xu hƣớng chuyên môn hóa việc làm/nghề nghiệp, tức là đi sâu vào một nghề,
yêu cầu có trình độ tay nghề cao hơn, hiệu quả kinh tế mang lại cũng lớn hơn. Chủ yếu
tập trung vào nhóm có trình độ học vấn, đƣợc đào tạo nghề (chuyên sâu).
c) Xu hƣớng kết hợp giữa các loại việc làm với nhau, tạo thành nhóm nghề liên
hoàn hỗ trợ và phát huy hiệu quả lẫn nhau. Hình thành các khu vực dịch vụ, hợp tác các
nhóm sản xuất, mỗi ngƣời một khâu trong sản phẩm.
Một nghiên cứu của Viện Xã hội học (2008) đã chỉ ra rằng, nền tảng căn bản của
các xu hƣớng trong chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp-lao động vẫn là tƣ tƣởng trọng nông
nghiệp, lấy nông nghiệp làm gốc của cƣ dân nông thôn còn tồn tại khá đặc trƣng, tức là
các ngành nghề, lĩnh vực vẫn gắn với sản xuất nông nghiệp.
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Tổng cục Thống kê. 2002. Kết quả điều tra lao động, việc làm năm 2002.
Kết quả khảo sát hộ gia đình nông thôn tại 12 tỉnh năm 2012 do Viện Quản lý Kinh tế Trung ƣơng
(CIEM), Viện Chính sách Chiến lƣợc Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD), Viện Khoa học
Lao động và Xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội (MoLISA) và Nhóm Nghiên
cứu Kinh tế Phát triển (DERG) thực hiện.
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2.2. Những yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi
- Chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nông thôn thời gian qua đã dẫn đến cơ
cấu lao động trong các lĩnh vực ngành nghề có sự thay đổi rõ rệt. Chính sách phát triển
kinh tế của nhiều địa phƣơng đều hƣớng tới tăng đóng góp của các ngành kinh tế thuộc
lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Bên cạnh đó là các chính sách khôi phục và phát triển các
làng nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ, phát triển
dịch vụ nông nghiệp, chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện
chuyển dịch cơ cấu lao động4.
Cùng với sự ra đời của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhiều làng nghề
đƣợc khôi phục và phát triển đã thu hút đƣợc nhiều nguồn vốn trong dân cƣ, tạo đƣợc
việc làm tại chỗ cho hàng chục vạn lao động và đào tạo, bồi dƣỡng những lao động phổ
thông thành lao động có kỹ thuật. Đến năm 2011, khu vực nông thôn có 961 xã có làng
nghề, chiếm 11% tổng số xã (tỷ lệ tƣơng ứng của các năm 2001 và 2006 lần lƣợt là 6% và
8%). Số lƣợng làng nghề cũng tăng: năm 2011 có 1.322 làng nghề so với 1077 làng nghề
của năm 2006 và 710 làng nghề của năm 2001.
Trình độ chuyên môn của lao động nông thôn cũng từng bƣớc đƣợc nâng cao. Số
ngƣời trong độ tuổi lao động có khả năng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ
sơ cấp trở lên năm 2011 chiếm tỷ lệ 11,2% (năm 2006 chỉ đạt 8,2%). Trong đó, t rình
độ trung cấp lần lƣợt ở các năm 2011, 2006 là 4,3% và 3%; trình độ đại học là 2,2%
và 1,1%.
Sau ba năm triển khai chƣơng trình “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm
2020” đã hỗ trợ dạy nghề cho hơn 1 triệu lao động nông thôn, đạt 77% kế hoạch (20092012); đào tạo, bồi dƣỡng cho hơn 200.000 lƣợt cán bộ, công chức với tổng kinh phí hơn
4.778 tỷ đồng. Theo đó, một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề đã có việc làm
mới ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ… Nổi bật, một số lao động đã
thành lập doanh nghiệp, tổ hợp tác, giải quyết việc làm cho bản thân và các lao động
khác. Số ngƣời thoát nghèo, có thu nhập khá tăng lên, nhiều hộ làm giàu có thu nhập hàng
trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, khoảng 61% lao động nông thôn sau khi học nghề tiếp
tục làm nghề cũ nhƣng năng suất lao động đƣợc nâng lên, tiết kiệm đƣợc chi phí sản xuất
từ 5-20%, thu nhập tăng từ 10-30%5.
- Sức hút của quá trình đô thị hóa, khu vực ven đô tạo ra nhiều cơ hội có thu nhập
cho ngƣời dân khu vực nông thôn (World Bank, 2012), trong khi tình trạng thiếu việc làm
từ hoạt động sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ dẫn đến có nhu cầu sử dụng tối đa
thời gian “nông nhàn” để có thêm thu nhập.
- Yếu tố chuyển đổi đất đai cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về cơ cấu lao
4
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Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27-11-2009 của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề
cho lao động nông thôn đến năm 2020” đã mở ra hƣớng mới phát triển đào tạo lao động nông thôn, xây
dựng nông thôn mới.
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội về 3 năm triển khai đề án “Đào tạo nghề cho lao
động nông thôn đến năm 2020”.
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động-nghề nghiệp ở nông thôn Việt Nam. Theo thống kê, trong 5 năm, từ 2001-2005,
tổng diện tích đất nông nghiệp đã bị thu hồi để xây dựng các khu công nghiệp, đô thị và
kết cấu hạ tầng là 366,44 nghìn ha (chiếm 3,89% đất nông nghiệp đang sử dụng). Điều
này đƣợc tìm thấy trong kết quả nghiên cứu của Martin Ravallion và Dominique van de
Walle (2008)6 khi cho rằng hiện tƣợng không có đất hoặc chuyển đổi đất nông nghiệp ở
một số khu vực nhƣ Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng đã làm gia tăng
tình trạng lao động đƣợc trả lƣơng/trả công, tức là số lao động chuyển từ làm ruộng trồng
lúa trƣớc đây chuyển sang lĩnh vực nghề nghiệp khác do chuyển đổi đất đai đã tăng lên.
- Mạng lưới xã hội ở nông thôn: Đây là nhân tố vốn ít đƣợc quan tâm nhiều bởi khó
có thể đánh giá và lƣợng hóa khả năng tác động đến sự chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề
nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, ngƣời dân nông thôn đã tham gia
nhiều hơn vào các mạng lƣới xã hội bao gồm các tổ chức chính thức (Hội Nông dân, Hội
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…) và phi chính thức (hội nghề nghiệp, hội chung sở thích, hội
đồng hƣơng…). Chính sự tham gia này đã giúp cho ngƣời dân mở rộng các cơ hội việc
làm do các tổ chức giới thiệu hoặc các thành viên trong hội giới thiệu. Bên cạnh đó, các tổ
chức nhƣ Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đã giúp ngƣời nông dân tiếp cận với nguồn tín dụng
để phát triển nghề nghiệp, mở rộng cơ hội học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp (Carol
Newman, Finn Tarp và Lƣu Đức Khải, 2010)7. Ngoài ra, mạng lƣới xã hội có vai trò quan
trọng trong quá trình ngƣời dân di chuyển đến các nơi khác nhƣ cung cấp những thông tin
về cơ hội việc làm, nơi ở trọ, điều kiện sinh hoạt, các dịch vụ xã hội khác… (Đinh Quang
Hà, 2010)8.
- Chiến lược về sự lựa chọn hợp lý của các hộ gia đình: Cũng theo kết quả nghiên
cứu của Martin Ravallion và Dominique van de Walle (2008), khi các hộ gia đình ở nông
thôn đứng trƣớc nhu cầu tăng thu nhập, họ phải tính đến các yếu tố ràng buộc nhƣ dƣ thừa
lao động của hộ và thời gian lao động. Trong khi đó, để nâng cao thu nhập từ nông
nghiệp ngƣời dân buộc phải chuyên môn hóa hoạt động nông nghiệp ở mức cao (lựa chọn
mô hình, đầu tƣ, công nghệ, thị trƣờng…). Đây là hạn chế đối với ngƣời dân ở nông thôn
do họ không đƣợc đào tạo, học vấn, trình độ nhận thức còn thấp. Mặt khác, tham gia các
hoạt động phi nông nghiệp khác sẽ dễ dàng hơn khi thị trƣờng lao động sẵn sàng tiếp
nhận lao động ở các trình độ và năng lực khác nhau (đôi khi chỉ là sức khỏe, kỹ năng cơ
bản). Điều này buộc các phải có sự lựa chọn hợp lý để có đƣợc thu nhập tốt nhất. Do vậy,
các chính sách phát triển kinh tế ở nông thôn phải hƣớng đến đầu tƣ chuyên môn hóa
trong hoạt động nông nghiệp mới giúp ngƣời dân tăng thu nhập, giảm tình trạng dịch
chuyển sang các lĩnh vực khác mà không có sự đảm bảo, an toàn (lao động tự do, lao
động không chính thức).

6

7
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Martin Ravallion và Dominique van de Walle. 2009. Đất đai trong quá trình chuyển đổi. Cải cách và
nghèo đói ở nông thôn Việt Nam. Tài liệu của Ngân hàng Thế giới. Nxb. Văn hóa thông tin. Hà Nội.
Carol Newman, Finn Tarp và Lƣu Đức Khải. 2010. Vốn xã hội và hành vi tiết kiệm: Tác động của việc là
thành viên của hiệp hội đến tiết kiệm chính thức của hộ gia đình nông thôn Việt Nam.
Đinh Quang Hà. 2010. Vai trò của di dân nông thôn-đô thị đối với phát triển kinh tế hộ gia đình ở nông
thôn. Tạp chí Dân số và Phát triển, số 3 (180).
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3. Một số hàm ý chính sách
Việc chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề nghiệp diễn ra mạnh mẽ trong thời gian
vừa qua đã đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội và đời sống ở khu vực nông
thôn nhƣ tăng thu nhập, giải quyết tình trạng thiếu việc làm (lúc nông nhàn), cải thiện đời
sống cho ngƣời nông dân, bên cạnh đó cũng nảy sinh nhiều hệ lụy không mong muốn nhƣ
tình trạng bỏ đất, gia tăng tệ nạn xã hội, bất bình đẳng trong thu nhập.v.v. Chính vì lẽ đó,
nắm bắt đƣợc xu thế và kiểm soát các nhân tố ảnh hƣởng đến quá trình chuyển đổi trong
quá trình hoạch định chính sách là một yêu cầu bức thiết.
Dƣới đây là một số hàm ý về mặt chính sách xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong
quá trình chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề nghiệp ở khu vực nông thôn:
Một là, cần nhận thức đầy đủ về quá trình chuyển đổi, chấp nhận xu hƣớng chuyển
đổi nhƣ là một hiện tƣợng tất yếu trong bối cảnh chuyển đổi nói chung của đất nƣớc.
Theo đó, các chính sách cần đƣợc hoạch định trên cơ sở điều chỉnh, thích ứng với quá
trình chuyển đổi thực tế, đồng thời định hƣớng tạo dƣ luận xã hội tích cực, góp phần huy
động toàn lực lƣợng tham gia thực hiện các mục tiêu chính sách đề ra.
Hai là, xu hƣớng chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề nghiệp xã hội nông thôn theo
hƣớng chuyển từ hộ thuần nông, thu nhập từ nông nghiệp là chính sang hộ thu nhập từ
hoạt động phi nông là chính ngày càng nhiều. Trong phạm vi rộng hơn và lâu dài hơn,
yếu tố tác động mạnh mẽ này có lẽ sẽ đƣợc “dịch chuyển” sang yếu tố học vấn và năng
lực biết tính toán làm ăn (yếu tố dân trí). Do vậy, cần quan tâm hơn nữa đối với công
tác giáo dục và đào tạo cho khu vực nông thôn để nâng cao dân trí, qua đó nâng cao
năng suất lao động xã hội (thực hiện mục tiêu tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt
trên 50%).
Ba là, đối với lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, cần phải hƣớng đến mức độ
chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp qua đào tạo nghề, đầu tƣ và nâng cao trình độ sản
xuất, hỗ trợ các khâu sản xuất để ngƣời dân tăng thu nhập từ chính hoạt động sản xuất
nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lƣơng thực quốc gia.
Bốn là, có các chính sách huy động các nguồn vốn xã hội thông qua các mạng lƣới
xã hội chính thức và phi chính thức ở nông thôn để đảm bảo quá trình chuyển đổi cấu trúc
nghề nghiệp-lao động bền vững, những ngƣời tham gia là thành viên trong các mạng lƣới
xã hội đƣợc bảo vệ lợi ích, hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giảm thiểu các rủi ro về mặt kinh
tế, xã hội. Bên cạnh đó kiểm soát các yếu tố tác động đến quá trình chuyển đổi để giảm
thiểu các mặt hạn chế của chuyển đổi nhƣ chuyển đổi đất nông nghiệp sang phi nông
nghiệp, đô thị hóa quá mức, tình trạng di cƣ lao động tự do…
Năm là, hƣớng quá trình chuyển đổi cấu trúc nghề nghiệp-lao động dựa vào phát
triển sản xuất nông nghiệp thông qua phát triển các mô hình hợp tác liên kết trong nông
nghiệp, tăng cƣờng cơ giới hóa các khâu của quy trình sản xuất nông nghiệp; phát triển
công nghiệp chế biến, bảo quản, vận chuyển sau thu hoạch nhằm thực hiện cơ khí hoá
nông nghiệp và điện khí hoá nông thôn, đẩy mạnh công nghệ, ƣu tiên đầu tƣ cho lĩnh vực
giống cây trồng, vật nuôi tạo đột phá về năng suất, chất lƣợng và khả năng cạnh tranh của
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hàng hoá nông sản, phát triển thị trƣờng tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản; làm tốt công tác
nghiên cứu dự báo thông tin thị trƣờng cho nông dân và doanh nghiệp.
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