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Mẫu 1. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: “Thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại 

nông thôn” (nghiên cứu trường hợp tại xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc 

Dương, tỉnh Lâm Đồng). 

- Sinh viên thực hiện: Đặng Trần Duy 

- Lớp: XHK42        Khoa: XHH & CTXH         Năm thứ: 3        Số năm đào tạo: 4 

- Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đình Nghiệp 

2. Mục tiêu đề tài: 

2.1. Mục tiêu chung 

Tìm hiểu thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

nông thôn tại xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Tìm hiểu đặc điểm chung của lao động phi nông nghiệp trong mẫu điều tra tại 

xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

Tìm hiểu môi trường và điều kiện làm việc của lao động phi nông nghiệp tại xã 

Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

Tìm hiểu điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại xã Lát và Thị trấn 

Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

Tìm hiểu thuận lợi và khó khăn của lao động phi nông nghiệp tại xã Lát và Thị 

trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

4. Kết quả nghiên cứu: 

4.1. Đặc điểm chung của nhóm lao động được điều tra 

4.1.1. Đặc điểm nhân khẩu xã hội 
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4.1.2. Các loại hình việc làm 

4.2. Môi trường và điều kiện làm việc của lao động phi nông nghiệp 

4.2.1 Thu nhập của lao động 

4.2.2. Thời gian làm việc và điều kiện của lao động phi nông nghiệp 

4.2.3.  Hợp đồng lao động 

4.2.4 Các loại bảo hiểm của lao động phi nông nghiệp 

4.2.5 Yêu cầu về công việc của người lao động 

4.2.6 Mức độ hài lòng về công việc của lao động phi nông nghiệp 

4.3. Điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

4.3.1. Nhà ở của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn 

4.3.2. Những tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt của lao động phi nông nghiệp 

4.3.3. Phương tiện đi lại của lao động phi nông nghiệp 

4.3.4. Hoạt động giải trí giải trí 

4.3.5. Chăm sóc sức khỏe của lao động phi nông nghiệp 

4.3.6. Mức độ an toàn an ninh của môi trường sống xung quanh 

4.4. Thuận lợi và khó khăn về việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông 

nghiệp 

4.4.1 Thuận lợi và khó khăn về việc làm của lao động phi nông nghiệp 

4.4.2 Thuận lợi và khó khăn về điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

5. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và 

khả năng áp dụng của đề tài:  

5.1. Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội 

 Về khía cạnh kinh tế: Đóng góp về mặt kinh tế của đề tài đã tìm ra được những 

vướng mắc còn tồn đọng ở lao động phi nông nghiệp. Những khó khăn làm chậm 
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trong việc phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn hiện này. Từ đó đưa ra 

đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng đó. Thúc đẩy nghành phi nông nghiệp phát 

triển hơn tại nông thôn ổn định kinh tế cho người dân. 

 Về khía cạnh xã hội: Qua vào bài nghiên cứu trên chúng ta có thể thấy được 

tầm quan trọng của nghề PNN ngoài yếu tố về kinh tế phi nông nghiệp còn giúp các 

nghành nghề thủ công được lưu truyền đem lại giá trị văn hóa rất cao. Từ những loại 

hình PPN thủ công truyền thống có thể hình những loại hình du lịch mới như du lịch 

làng nghề, du lịch sinh thái kết hợp …. PNN cũng là thành tố góp phần vào việc phát 

triển, hiện đại hóa đất nước. 

5.2. Đóng góp về mặt giáo dục và đào tạo 

 Đề tài nghiên cứu liên quan đến nhiều kiến thức, lĩnh vực chuyên môn khác 

nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. Đề tài do sinh viên trực 

tiếp tham gia, tiếp cận công cụ, phương pháp nghiên cứu vì vậy sinh viên có cơ hội 

nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học hiện đại trong lĩnh vực Xã 

hội học, Nhân học, Giới, Nghèo đói, Dân tộc thiểu số,… Đề tài có ý nghĩa thiết thực 

trong việc góp phần thúc đẩy các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh 

viên. Báo cáo tổng kết của đề tài cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên, 

giảng viên, các nhà nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội nói chung và Xã hội học 

nói riêng của nhà trường. 

5.3. Khả năng áp dụng của đề tài 

 Có khả năng áp dụng vào thực tiễn. 

6. Công bố khoa học của sinh viên từ kết quả nghiên cứu của đề tài: 

                                                                                         Ngày 10 tháng 6 năm 2021 

  Sinh viên chịu trách nhiệm chính 

thực hiện đề tài 

(ký, họ và tên) 
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Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực 

hiện đề tài (phần này do người hướng dẫn ghi): 

 

 

 

 

                                                                                         Ngày 10 tháng 6 năm 2021 

Xác nhận của trường đại học 

                  (ký tên và đóng dấu) 

Người hướng dẫn 

(ký, họ và tên) 
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Mẫu 2. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN 

CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:  

Họ và tên: ĐẶNG TRẦN DUY 

Sinh ngày:              tháng            năm 1999 

Nơi sinh: 

Lớp: XHK42   Khóa: 42  Khoa: Xã hội học và Công tác xã hội 

Địa chỉ liên hệ: 42B - Khu Đồi Trà - Phường 8 - Thành phố Đà Lạt - Lâm Đồng 

Điện thoại: 0983540619    Email: 1810618@dlu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: 

* Năm thứ 1: 

    Ngành học: Xã hội học                                     Khoa: Xã hội học và công tác xã hội 

    Kết quả xếp loại học tập:  Trung bình 

    Sơ lược thành tích: 

* Năm thứ 2: 

    Ngành học: Xã hội học                                     Khoa: Xã hội học và công tác xã hội 

    Kết quả xếp loại học tập:  Trung bình 

    Sơ lược thành tích: 

                                                                                        Ngày 10 tháng 6 năm 2021  
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Nông thôn là một bộ phận không thể tách rời của đất nước chính vì thế việc 

phát triển nông thôn là một vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Một trong 

những mục tiêu quan trọng của phát triển nông thôn là lao động và việc làm cho lao 

động. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng bởi vì nông thôn chiếm 70% lực lượng lao 

động cả nước. Theo số liệu của (Tổng Cục Thống Kê, 2018) lực lượng lao động trung 

bình cả nước là 55,3 triệu người, tăng so với năm 2017 là 530 nghìn người (0,96%). 

Tại khu vực nông thôn có 37,8 triệu người chiếm 67,4% lao động cả nước, trong đó 

có 34,6% lao động nông nghiệp và 32,8% lao động phi nông nghiệp.  

Đối với lao động nông thôn đặc biệt là lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp 

việc làm là mối quan tâm hàng đầu của người lao động phi nông nghiệp bởi cuộc sống 

của bản thân và gia đình người lao động đều phụ thuộc rất lớn vào việc làm của họ, 

việc làm phi nông nghiệp tạo ra thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. Tính 

chung 09 tháng đầu năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động làm công 

hưởng lương ước tính là 6,71 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 5,9 triệu 

đồng/tháng. Xét theo trình độ lao động, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm 

công hưởng lương 09 tháng đầu năm 2019 của lao động có trình độ trên Đại học trở 

lên là 9,3 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; lao 

động chưa học xong Tiểu học là 5 triệu đồng/tháng; lao động chưa từng đi học là 4,2 

triệu/tháng (Tổng Cục Thống Kê, 2019). Đồng thời việc làm phi nông nghiệp cũng 

giải quyết được tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm ở nông thôn. Theo (Tổng Cục 

Thống Kê, 2018) tỉ lệ thất nghiệp ở nông thôn ước là 44,2%, tỉ lệ thiếu việc làm là 

83,9% (tương đương 612 nghìn người). Tuy nhiên cho đến nay vấn đề việc làm cho 

lao động phi nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, lao động phi nông nghiệp thường 

có đặc điểm là việc làm bấp bênh và thiếu ổn định, thu nhập thấp và thời gian làm 

việc dài. Họ thường không có hợp đồng lao động và khả năng được đóng bảo hiểm xã 

hội rất hạn chế, không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội. 

Ngoài ra, do lao động nông thôn với trình độ, kiến thức chuyên môn nghề 

nghiệp, khả năng ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ mới vào sản 

xuất còn hạn chế do vậy cơ hội tìm việc làm của phi nông nghiệp hết sức khó khăn 
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như hạn chế về kỹ năng nghề nghiệp và trình độ học vấn, lại ít có cơ hội đào tạo nghề 

nghiệp. Lao động trẻ mới đi làm thiếu kinh nghiệm, làm việc với máy móc còn nhiều 

bỡ ngỡ. Giá cả thị trường ngày càng tăng, mức lương công nhân tăng chậm so với 

mức tăng hàng hóa nên chi tiêu của người lao động bị thu hẹp ảnh hưởng tới chất 

lượng cuộc sống và tâm lý của người lao động. Theo (Tổng Cục Thống Kê, 2018) lực 

lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có chuyên môn kỹ thuật (gồm những người có bằng 

cấp/chứng chỉ từ 3 tháng trở lên) chiếm tỷ lệ 20,71%, tăng 2,22%. Tỷ lệ lao động có 

chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 20% lực lượng lao động và đây là tỷ lệ quá 

thấp đối với một đất nước đang đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt 

Nam. 

Bên cạnh vấn đề việc làm thì điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

cũng là một vấn đề được quan tâm, trên thực tế đời sống của người lao động còn 

nhiều khó khăn một số vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động chưa được 

giải quyết kịp thời. Cụ thể như tiền lương của người lao động còn thấp, mức lương tối 

thiểu chưa đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động. Theo (Viện Công 

Nhân Và Công Đoàn, 2018) tiền lương cơ bản trung bình (làm việc đủ giờ theo quy 

định) của người lao động là 4.480.000 đồng/ tháng, thu nhập trung bình (không kể tăng 

ca) là 5.453.000 đồng/tháng. Người lao động phải chi tiêu khá nhiều cho các nhu cầu thuê 

nhà ở, đi lại, chăm sóc y tế... chỉ có khoảng 16% công nhân lao động cho biết có khả 

năng tích lũy tiền lương, thu nhập. 

Mặc dù mức lương vẫn được điều chỉnh hàng năm, song tới nay lương tối thiểu 

vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Hầu hết công nhân 

lao động phải tăng ca, làm thêm giờ mà đời sống vẫn chật vật. Ngoài tiền lương cơ 

bản, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp còn nhận được tiền làm thêm 

giờ, các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác từ doanh nghiệp (Công Đoàn, 2017). 

Chính vì xuất phát từ những vấn đề trên việc nghiên cứu về vấn đề việc làm và 

điều kiện sống cuả lao động phi nông nghiệp rất cần thiết. Mặc dù đã có một số 

nghiên cứu đề cập đến việc làm phi nông nghiệp khu vực nông thôn khá nhiều như 

(Lê Thị Ánh, 2017), (Lê Trung Hiếu và Phạm Tiến Thành, 2018), (Trần Thị Minh 

Phương và Nguyễn Thị Minh Hiền, 2014), (Bùi Công Thức, 2019)... đề cập đến vấn 

đề việc làm như thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động nông thôn, việc nghiên 
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cứu việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Câu 

hỏi đặt ra là: Hiện nay, việc làm của lao động phi nông nghiệp như thế nào? Điều kiện 

sống của họ ra sao? Có những thuận lợi, khó khăn gì trong việc làm và điều kiện sống 

của lao động phi nông nghiệp? Để trả lời cho những câu hỏi trên đề tài “Thực trạng 

việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn” (nghiên cứu 

trường hợp tại Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) 

được thực hiện. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

2.1. Tình hình việc làm tại nông thôn  

Đối với bất kì nước nào trên thế giới thì các nghề phi nông nghiệp luôn đóng 

một vai trò cực kì quan trọng trong tiến trình phát triển nông thôn. Ở Việt Nam hiện 

nay diện tích canh tác nông nghiệp ngày càng giảm đi, cơ cấu lao động nông nghiệp 

thay đổi và tỉ lệ nông dân thất nghiệp đang có tỉ lệ tăng lên. Theo báo cáo lao động và 

việc làm của (Tổng Cục Thống Kê, 2018) tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn ước là 44,2%, 

tỉ lệ thiếu việc làm là 83,9% (tương đương 612 nghìn người). Từ vấn đề nêu trên các 

nghề phi nông nghiệp góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. 

Việc làm phi nông nghiệp là một lĩnh vực rộng lớn, gồm tất cả các ngành nghề 

ngoài nông nghiệp ở nông thôn. Cùng với sự hình thành và phát triển của cơ chế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước các loại hình ngành nghề ở nông thôn phát triển đã 

tạo nên sự phong phú, đa dạng về việc làm cho người lao động ở nông thôn. Hiện nay 

có nhiều loại hình công việc ngoài nông nghiệp ra đời và phát triển mạnh. Bên cạnh 

sự phát triển của ngành nghề truyền thống như sản xuất đồ gỗ, đồ gốm sứ, thêu ren, đồ 

thủ công mỹ nghệ, đan lát... nhiều ngành nghề chế biến nông, lâm, thủy sản mới xuất 

hiện như: sấy thóc, sơ chế và chế biến cà phê, chế biến hạt điều, chế biến rau củ. Hoạt 

đông gia công cơ khí xuất hiện và phục vụ sửa chữa đồ gia dụng, nông cụ, sửa chữa 

máy móc nông nghiệp, ngư nghiệp. Đặc biệt cùng với sự phát triển thuộc kinh tế hàng 

hóa, dịch vụ ở nông thôn cũng phát triển mạnh mẽ. Nhiều loại hình dịch vụ đời sống 

trước đây chỉ có ở thành thị nay đã có ở nông thôn. Nhiều việc làm trước đây bị xã hội 

coi rẻ và cấm đoán như: giúp việc, vệ sinh, dịch vụ ăn uống...thì nay đã được công 

nhận như một nghề. Tất cả những biến đổi đó đã tạo ra nhiều loại hình việc làm phong 

phú và đa dạng cho thị trưởng việc làm của người lao động nông thôn. việc làm phi 
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nông nghiệp ở nông thôn có vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông 

thôn (Nguyễn Minh Sang, 2017).  

Cùng với việc tạo ra nhiều việc làm thì ngành nghề nông thôn cũng đã làm tăng 

thu nhập và cải tiến đáng kể đời sống cư dân nông thôn. Các nghiên cứu thực nghiệm 

cũng chỉ ra, hoạt động phi nông nghiệp thực sự giúp các hộ gia đình đa dạng hóa thu 

nhập, từ đó tạo ra nguồn bổ sung để có thế tiếp tục các hoạt động nông nghiệp, tăng 

cường an ninh lương thực và làm tăng thu nhập (R.O Babatunde Và Qaim.M, 2010). 

Còn riêng khu vực nông thôn số hộ có nguồn thu nhập lớn nhất từ hoạt động nông 

nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng có xu hướng giảm. Tỉ trọng hộ có nguồn thu 

nhập từ nông nghiệp giảm từ 67,8% năm 2006 xuống còn 57,1% năm 2011 và 49% 

năm 2016. Tỉ trọng nhóm có nguồn thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp đều 

tăng, nhiều nhất từ hoạt động công nghiệp – xây dựng, chiếm tỉ trọng là 11,3% trong 

năm 2006; 17,3% năm 2011 và 22,7% năm 2016 (Tổng Cục Thống Kê, 2018).  

Các nghiên cứu trên đã cho thấy ngành nghề phi nông nghiệp tạo ra nhiều việc 

làm, tăng thu nhập cho người lao động, kể cả không thường xuyên, lao động thời vụ, 

lao động ngoài độ tuổi, cũng như tận dụng thời gian nông nhàn của nông dân. Không 

những thế việc phát triển nghề phi nông nghiệp còn kéo theo việc phát triển các ngành 

nghề phụ trợ và dịch vụ khác, giúp bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đáp ứng 

những tiêu chí của công cuộc xây dựng nông thôn mới hình việc làm của lao động phi 

nông nghiệp so với việc làm nông nghiệp thì việc làm phi nông nghiệp có nhiều thu 

nhập cao hơn nông nghiệp giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của lao động phi nông 

nghiệp. 

2.2. Thực trạng đời sống của các hộ gia đình tại nông thôn 

  Quá trình chuyển dịch cấu trúc đang diễn ra ở Viẹ ̂t Nam đã dẫn tới gia ta ̆ng vai 

trò của thu nhập phi no ̂ng nghiẹ ̂p, gồm cả thu nhạ ̂p từ tiền công làm thue ̂ và từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh phi nông nghiẹ ̂p. (C. Và Newman Kinghan, 2017) ghi nhạ ̂n 

thực tế là viẹ ̂c đa dạng hóa thu nhập của họ khỏi nông nghiẹ ̂p ở nông thôn Viẹ ̂t Nam, 

nhìn chung, giúp ta ̆ng phúc lợi. Điều này cũng thống nhất với các bằng chứng khác ở 

các nước đang phát triển cho thấy viẹ ̂c tham gia vào các hoạt động phi nông nghiẹ ̂p có 

tu ̛o ̛ng quan dưo ̛ng với thu nhạ ̂p và tài sản ở các vùng nông thôn (Barrett và cộng sự, 

2001; Bezu và cộng sự, 2012; Hoang và cộng sự, 2014; Lanjouw, 2001; Oostendorp 
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và cộng sự, 2009). Phi nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình gia tăng 

thu nhập cho hộ gia đình nông thôn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương tại khu vực nông thôn hiện nay. Có thể thấy kinh tế hộ gia đình đã trở thành 

một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, nhất là sau thời kì đổi mới, nhà nước đã tập 

trung nhiều hơn vào việc phát triển kinh tế hộ gia đình và coi đó như một đơn vị sản 

xuất độc lập. 

Những thay đổi về thể chế kinh tế trong những năm cuối thập kỷ 1980 và 

những năm tiếp theo đã đưa đến thay đổi tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội khu 

vực nông thôn. Sự phát triển của hoạt động nông nghiệp và sự gia tăng khối lượng sản 

phẩm thặng dư một mặt là tiền đề cho sự mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm 

nông nghiệp, và mặt khác cũng là nguồn tích lũy ban đầu cho các hoạt động phi nông 

nghiệp ra đời và phát triển. “Việc tham gia và mức độ tham gia vào bất kì hoạt động 

phi nông nghiệp nào cũng đều có tác động tích cực tới nâng cao mức sống hộ gia 

đình” (Trần Quang Tuyến, 2014). Chính vì đó mà hoạt động phi nông nghiệp thu hút 

được sự quan tâm của nhiều tác giả, cũng như các nghiên cứu về chủ đề này khá đa 

dạng. Bên cạnh đó, xu hướng của những người có thu nhập cao thường tham gia vào 

hoạt động phi nông nghiệp nhiều hơn, có thể thấy họ là những người có trình độ học 

vấn, điều kiện tài chính tốt hơn và có thời gian sinh sống tại địa phương lâu dài để 

tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp. Trình độ điều kiện cao là điều kiện căn 

bản để có nghề nghiệp ổn định và thu nhập đảm bảo. Đạt tới trình độ học vấn nhất 

định là tiêu chuẩn bắt buộc với lao động trong nền kinh tế công nghiệp và hậu công 

nghiệp. Như vậy, giáo dục sẽ ảnh hưởng tới nghề nghiệp, do đó tác động tới điều kiện 

sống của hộ gia đình.  Khi điều kiện của các hộ gia đình được nâng lên, thu nhập tăng 

cao, ngoài những chi tiêu phục vụ cho đời sống sinh hoạt của hộ gia đình họ sẽ chú 

trọng hơn đến các vấn đề như: giáo dục, sức khỏe, vui chơi, giải trí. 

Điều kiện sống của hộ gia đình phán ánh mức sống của hộ đó như thế nào. 

Điều kiện sống tốt hay không phụ thuộc vào thu nhập. Với sự thay đổi xã hội, điều 

kiện sống của các hộ gia đình tại khu vực nông thôn có sự thay đổi theo hướng tích 

cực. Theo kết quả khảo sát mức sống toàn quốc của (Tổng Cục Thống Kê, 2019) cho 

thấy thu nhập bình quân của lao động có việc làm quý I 2019 là 4,7 triệu đồng 1 

tháng, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 6 triệu đồng 1 
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tháng, những người có thâm niên công tác trở lên là 7,4 triệu đồng một tháng, thu 

nhập bình quân hưởng lương của các cấp các ngành đơn vị cao nhất là khoảng 11,2 

triệu đồng 1 tháng, nhóm lao động đơn giản là 4,2 triệu đồng một tháng. 

Hiện có 11,7% hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà/ căn hộ đi thuê/ mượn, 

Đặc biệt, tại các địa phương đông dân cư và tập trung nhiều khu công nghiệp, tỷ lệ hộ 

sống trong các ngôi nhà/ căn hộ đi thuê/ mượn cao hơn các địa phương khác, các hộ 

còn lại hầu hết là sống trong nhà riêng chiếm tỉ lệ cao hơn. Điều kiện ở và sinh hoạt 

của hộ dân cư cũng được cải thiện rõ rệt, có 99,4% hộ sử dụng điện lưới thắp sáng. Tỷ 

lệ hộ dân sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, hộ sử dụng nguồn nước máy ở khu vực 

nông thôn là 96,3%. Tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh (hố xí tự hoại và bán tự hoại) 

là 88,9%, tiện nghi sinh hoạt của hộ dân cư đã được cải thiện với 91,9% hộ có sử 

dụng ti vi; 91,7% hộ có sử dụng điện thoại (cố định, di động) hoặc máy tính bảng; 

30,7% hộ có sử dụng máy vi tính (bao gồm máy để bàn, laptop). Ngoài các thiết bị 

sinh hoạt nghe nhìn đã đề cập ở trên, các thiết bị phục vụ sinh hoạt cơ bản khác cũng 

được phần lớn hộ dân cư sử dụng và tăng đáng kể. Tăng cao nhất là tỷ lệ hộ sử dụng 

tủ lạnh tăng 80,5%); tiếp đến là tỷ lệ hộ sử dụng máy giặt tăng 52,2% và tỷ lệ hộ sử 

dụng điều hòa nhiệt độ tăng 31,4%... Đa số các hộ dân sử dụng phương tiện giao 

thông cá nhân có động cơ (mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện và ô tô) cho 

mục đích sinh hoạt của hộ, hầu hết lao động sử dụng xe máy là phương tiện phổ biến 

(88%) (Tổng Cục Thống Kê, 2019). 

         Theo (Võ Văn Tuấn và Lê Cảnh Dũng, 2015) nguồn thu nhập từ các hoạt động 

phi nông nghiệp của các hộ gia đình sử dụng vào mục đích mua sắm chung là nhiều 

nhất chiếm 24,49 %, tiếp theo đó sử dụng tới giáo dục chiếm 22,45%, và chăm sóc 

sức khỏe y tế 17,35% cho các thành viên trong gia đình. Từ đó cho thấy điều kiện 

sống tác động lớn tới đời sống kinh tế của hộ gia đình phi nông nghiệp tại nông thôn. 

Qua các nghiên cứu có thể thấy sự thay đổi về mức sống của lao động phi nông 

nghiệp. Đối với những lao động có trình độ, kỹ năng chuyên môn hơn thì tạo ra nguồn 

thu nhập ổn định hơn phục vụ cho cuộc sống của người lao động.    

       Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ phân tích về lao động nông thôn nhưng chưa 

phân tích cụ thể về lĩnh vực gì? Do đó đề tài được thực hiện để thấy rõ được đời sống 

của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu 

3.1. Mục tiêu chung 

Tìm hiểu thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

nông thôn tại Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

 - Tìm hiểu đặc điểm chung  của lao động phi nông nghiệp trong mẫu điều tra 

tại Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

- Tìm hiểu môi trường và điều kiện làm việc của lao động phi nông nghiệp tại 

Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

 - Tìm hiểu điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại Xã Lát và Thị trấn 

Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

 - Tìm hiểu thuận lợi và khó khăn của lao động phi nông nghiệp tại Xã Lát và 

Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu đề tài này là: “Việc làm và điều kiện sống của lao động 

phi nông nghiệp ở nông thôn. 

4.2. Khách thể nghiên cứu 

Những lao động làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp có thời gian làm việc 

từ 1 năm trở lên tại Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng. 

4.3. Phạm vi nghiên cứu 

      - Phạm vi không gian: Tại Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh 

Lâm Đồng  

      - Phạm vi thời gian: Đề tài được thực hiện với lao động có thời gian làm việc 1 

năm trở lên. 

         Số liệu thứ cấp được thu thập từ năm 2015 đến năm 2019. 

      - Phạm vi nội dung: Việc làm là một chủ thể tương đối rộng bao gồm các nội dung 

như tình trạng thiếu việc làm, trình độ lao động, chất lượng việc làm, thu nhập của lao 

động. Điều kiện sống được đề cập đến 5 góc độ: Sự thuận tiện cơ bản, an toàn/ an 

ninh, sức khỏe, tiện nghi, năng lực. Tuy nhiên do điều kiện và thời gian có hạn đề tài 
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nghiên cứu việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn chỉ 

tập chung phân tích các nội dung như: Đặc điểm chung của lao động phi nông nghiệp, 

môi trường và điều kiện làm việc, điều kiện sống (giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giải 

trí....), thuận lợi và khó khăn của lao động phi nông nghiệp. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Trước đây xã Lát và Thị trấn Lạc Dương là một xã thuần nông chủ yếu là làm 

nông nghiệp, ngoài làm nông nghiệp còn có một số ngành nghề phi nông nghiệp 

truyền thống như làm mộc, thêu thùa. Những ngành nghề này đã xuất hiện từ trước 

năm 1995, cùng với sự phát triển theo thời gian xã bắt đầu xuất hiện và phát triển 

thêm các loại hình ngành nghề phi nông nghiệp mới như kinh doanh, buôn bán, các 

ngành dịch vụ, ngoài ra còn xuất hiện thêm các công ty, doanh nghiệp... Với nhiều 

ngành nghề đa dạng đã tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp giải quyết được khá 

nhiều lực lượng lao động tại địa phương. Qua các năm thì những ngành nghề phi nông 

nghiệp phát triển mạnh, thu nhập của người lao động ổn định so với việc làm nông 

nghiệp trước kia. Như vậy, có thể thấy xã Lát và Thị trấn Lạc Dương đang có sự 

chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Từ đó, xã Lát và Thị trấn Lạc Dương 

được chọn làm địa điểm để thực hiện đề tài thực trạng việc làm và điều kiện sống của 

lao động phi nông nghiệp để làm rõ hơn về vấn đề trên. 

5.2. Phương pháp thu thông tin 

5.2.1. Thu thập thông tin thứ cấp 

Tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến việc làm, môi trường làm việc, 

điều kiện sống của lao động và các hộ gia đình thông qua các bài báo cáo, bài viết 

khoa học các nghiên cứu luận văn, các số liệu thống kê từ sách báo, tạp chí, internet để 

phục vụ cho mục tiêu của đề tài. Đồng thời tiến hành thu thập số liệu liên quan đến 

việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp từ UBND Xã Lát và Thị trấn 

Lạc Dương. 

5.2.2. Thu thập thông tin sơ cấp 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: 

Chọn ngẫu nhiên 60 mẫu lao động phi nông nghiệp (30 lao động nam và 30 lao 

động nữ) có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên để tiến hành thu thập thông tin. Nội 
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dung thu thập thông tin bao gồm các câu hỏi về đặc điểm chung của lao động, môi 

trường và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu: 

Để hiểu rõ hơn về thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông 

nghiệp đề tài thực hiện 08 phỏng vấn sâu cụ thể: 

+ 02 phỏng vấn sâu cán bộ xã phụ trách về việc làm để hiểu rõ hơn về tình hình 

chung của lao động phi nông nghiệp tại địa bàn xã. 

+ 02 phỏng vấn đối với chủ sử dụng lao động phi nông nghiệp để tìm hiểu xem 

điều kiện làm việc và chất lượng làm việc của lao động phi nông nghiệp tại địa bàn 

xã. 

+ 04 phỏng vấn sâu đối với lao động đang tham gia hoạt động phi nông nghiệp 

(02 lao động nam và 02 lao động nữ) có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên để tìm 

hiểu cụ thể hơn về điều kiện việc làm cũng như môi trường làm việc và điều kiện sống 

của họ.  

5.3. Xử lý và phân tích thông tin 

     Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các thông tin:  

- Thông tin định tính: phân tích dựa trên biên bản phỏng vấn sâu và báo cáo thực 

địa. 

- Thông tin định lượng: phân tích dựa trên số liệu điều tra, số liệu thu thập được 

thông qua bằng bảng câu hỏi. 

6. Cơ cấu của đề tài 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, đề tài nghiên cứu được chia làm 5 chương 

như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 

Chương 2: Đặc điểm chung của nhóm lao động được điều tra 

Chương 3: Môi trường và điều kiện làm việc của lao động phi nông nghiệp 

Chương 4: Điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

Chương 5: Thuận lợi và khó khăn về việc làm và điều kiện sống của lao động 

phi nông nghiệp. 
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CHƯƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Hệ thống khái niệm sử dụng trong nghiên cứu 

Khái niệm việc làm 

Theo chương II điều 9 của Bộ luật Lao động 2019, “Việc làm là hoạt động tạo ra 

thu nhập mà không bị pháp luật cấm” (Bộ Lao Động, 2019). 

Khái niệm điều kiện sống 

Theo (Đoàn Nghiên Cứu Jica, 2009) điều kiện sống được đánh giá bằng các 

yếu tố: 

Thuận tiện: sự thuận tiện cơ bản cần thiết cho người dân để tham gia vào các 

hoạt động hàng ngày và tiếp cận với các thông tin. 

An toàn/ an ninh: an toàn tránh khỏi các rủi ro hoặc tình trạng khẩn cấp/tai nạn 

và bảo vệ cuộc sống, tài sản khỏi các tai họa và tội phạm. 

Sức khỏe: tiếp cận với dịch vụ y tế cơ bản, tăng khả năng chống lại bệnh tật, 

ốm đau và có sức khỏe tốt hơn. 

Tiện nghi: là những tiện ích cơ bản cho yếu tố xã hội và văn hóa cũng như môi 

trường thuận lợi. 

Năng lực: là tài sản và khả năng nâng cao năng lực (tài chính) của người dân. 

Khái niệm lao động phi nông nghiệp  

Có thể hiểu lao động là hoạt động có ý thức của con người, đó là quá trình con 

người sử dụng công cụ lao động tác động lên đối tượng lao động cải biến nó tạo ra sản 

phẩm để thỏa mãn nhu cầu của mình và xã hội. Lao động nông thôn là toàn bộ những 

lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất của những người lao động nông thôn. Do đó 

lao động nông thôn bao gồm: Lao động trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp 

nông thôn, dịch vụ nông thôn… (Dương Ngọc Thành và Nguyễn Minh Hiếu, 2014). 

Phi nông nghiệp đề cập đến những hoạt động mà không phải là nông nghiệp, 

lâm nghiệp và ngư nghiệp. Các hoạt động phi nông nghiệp bao gồm sản xuất, thương 

mại, xây dựng, giao thông vận tải, truyền thông dịch vụ (Trần Văn Lâm, 2013). 

Từ hai khái niệm trên có thể thấy lao động phi nông nghiệp là lao động sản 

xuất tạo ra của cải vật, vật chất từ các hoạt động phi nông nghiệp như: sản xuất, 

thương mại, xây dựng, giao thông vận tải, truyền thông dịch vụ. 
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Khái niệm nông thôn  

Nông thôn là một phân hệ xã hội đặc thù với những đặc trưng cơ bản, mà chủ 

thể đại diện là những người nông dân, gắn chặt với những hoạt động truyền thống là 

sản xuất nông nghiệp. Bao gồm những tụ điểm quần cư thường có quy mô nhỏ về số 

lượng, mật độ dân cư thấp, ở nông thôn có môi trường tự nhiên ưu trội. Nông thôn có 

một lối sống đặc thù, lối sống nông thôn, có tính cố kết cộng đồng cao, cung cấp ứng 

xử nặng nề tục lệ nhiều hơn là tính pháp lý. Văn hóa nông thôn, một loại hình văn hóa 

đặc thù mang đậm nét dân gian, nét truyền thống dân tộc (Tống Văn Chung, 2001). 

1.2. Khung phân tích 
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1.3. Lý thuyết sử dụng trong nghiên cứu 

1.3.1 Lý thuyết cấu trúc - chức năng 

Thuyết cấu trúc - chức năng có nguồn gốc từ truyền thống khoa học xã hội 

Pháp và truyền thống khoa học Anh. Các nhà xã hội học tiêu biểu gắn với thuyết này 

phải kể đến E.Durkheim, T.Pasons, Robert Merton. 

Thuyết cấu trúc chức năng nhấn mạnh tính liên kết chặt chẽ của các bộ phận 

cấu thành một chỉnh thể trong xã hội, trong đó các thể đều có chức năng nhất định, 

góp phần đảm bảo sự tồn tại của chỉnh thể đó với tư cách là một cấu trúc tương đối ổn 

định và bền vững trong xã hội. Bên cạnh đó vận dụng khái niệm chức năng vào vấn 

đề nghiên cứu các nhu cầu và các chức năng tâm lý của cá nhân trong xã hội. Một xã 

hội tồn tại, phát triển được là do bộ phận cấu thành của nó hoạt động nhịp nhàng với 

nhau để đảm bảo sự cân bằng chung của cả cấu trúc, bất kì sự kiện, hiện tượng xã hội 

đều hướng vào việc phân tích các thành phần cấu thành nên hiện tượng, vấn đề đó, 

xem chúng có mối liên hệ với nhau như thế nào và đặc biệt xem xét quan hệ của 

chúng với nhu cầu chung của sự tồn tại, phát triển của hiện tượng, vấn đề đó. Thuyết 

chức năng trong xã hội cho rằng muốn giải thích sự tồn tại và vận hành của xã hội cần 

phải phân tích cấu trúc - chức năng của nó tức là chỉ ra các thành phần và cơ chế hoạt 

động của chúng. Các luận điểm cơ bản của thuyết cấu trúc - chức năng đều nhấn 

mạnh tính cân bằng, ổn định và khả năng thích nghi với cấu trúc (Lê Ngọc Hùng, 

2008).  

Thuyết cấu trúc chức năng trong đề tài này được vận dụng để phân tích việc 

làm và điều kiện sống của lao động. Trong đó, việc làm của lao động phi nông nghiệp 

dưới góc độ của thuyết cấu trúc chức năng thì việc làm là một tổng thể, được tạo 

thành từ các yếu tố như: Thu nhập, điều kiện việc làm, học vấn, kỹ năng của người lao 

động. Các bộ phận này vận hành và phát triển nhằm duy trì sự ổn định về mức sống 

thì tiêu chí học vấn được xem là thành tố quan trọng giúp duy trì ổn định mức sống. 

Khi học vấn cao cá nhân sẽ có khả năng tìm những công việc tốt với mức thu nhập 

cao và kéo theo nó là sự gia tăng về tài sản, chi tiêu và nhu cầu từ đó giúp bộ mặt 

nông thôn ngày càng phát triển theo đúng định hướng và kì vọng của xã hội. Đồng 

thời đời sống vật chất của lao động phi nông nghiệp cũng là một tổng thể bao gồm: 

Thu nhập, chi tiêu, nhà ở, tiện nghi sinh hoạt có liên quan đến mật thiết đến việc làm 
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của họ. 

1.3.2. Lý thuyết nhu cầu của Maslow 

Nhu cầu thể hiện sự đòi hỏi của cơ thể sống đối với môi trường bên ngoài thể 

hiện thành những ứng xử tìm kiếm, nếu không thì thiếu những điều kiện tồn tại và 

phát triển. 

Maslow là người đầu tiên đưa ra hệ thống các nhu cầu của con người. Thuyết 

về thang phân cấp nhu cầu của ông được chia thành 5 bậc: từ nhu cầu vật chất đến nhu 

cầu hoàn thiện và phát huy tiềm năng của bản thân. 

Nhu cầu về thể chất, sinh lý: nhu cầu về đồ ăn, nước uống, không khí, nhu cầu 

về tình dục… Nhu cầu này được xem là nhu cầu cơ bản nhất trong 5 nhóm nhu cầu 

theo sự phân định của A.Maslow. 

 Nhu cầu an toàn: Con người cần có một môi trường sống an toàn, sức khỏe để 

bảo đảm sự tồn tại của họ. Họ cần có nhà ở để tránh mưa, tránh nắng. Họ cần được 

khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe. Họ cần được sống trong môi trường được 

đảm bảo về an ninh để tính mạng của họ không bị đe dọa. Họ cần có môi trường sinh 

hoạt, vận động để không gây thương tích… 

Nhu cầu tình cảm xã hội: A.Maslow coi đó là nhu cầu thuộc về nhóm xã hội 

của con người, sự mong muốn được quan tâm của các thành viên trong nhóm xã hội 

(gia đình, người thân, bạn bè…). Sức mạnh của họ sẽ được nhân lên, sự tự tin cũng 

được tăng cường khi họ là thành viên của các nhóm bởi điều đó khẳng định vai trò, vị 

trí của họ trong xã hội. Sự đơn độc, không gia đình, không có nhóm xã hội nào để cá 

nhân thuộc về đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển tâm lý và quan hệ xã hội 

của cá nhân. 

 Nhu cầu được tôn trọng: Con người luôn cần được đối xử bình đẳng, được 

lắng nghe và không bị coi thường. Dù đó là ai, trẻ em hay người lớn, người lành lặn hay 

người bị khuyết tật, người giàu hay người nghèo tất cả họ đều có nhu cầu được coi trọng, 

được ghi nhận về sự hiện diện cũng như chính kiến của cá nhân. Con người có trở nên tự 

tin hay không, thể hiện được sức mạnh của mình hay không đó là một phần do họ được 

đối xử bình đẳng hay không khi còn nhỏ. 

  Nhu cầu được hoàn thiện và phát triển: Đó là nhu cầu được đến trường, được 

nghiên cứu, lao động sáng tạo… để phát triển toàn diện. Nhu cầu này được A.Maslow 
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cho là nhu cầu quan trọng, song chúng được xếp ở bậc thang cuối cùng bởi nó chỉ 

được đề cập tới khi những nhu cầu cơ bản ở các bậc thang nền tảng đã được đáp ứng 

(Đỗ Thị Minh, 2012). 

Sử dụng lý thuyết này vào đề tài việc làm và điều kiện sống của lao động phi 

nông nghiệp tại nông thôn để chỉ ra rằng: Nhu cầu việc làm của con người cũng là 

một nhu cầu được hình thành trải qua quá trình phát triển của bản thân mỗi con người 

đó. Sự phát triển từ bản thân, mỗi cá nhân từ nhỏ cho tới khi trưởng thành đều thông 

qua quá trình xã hội hóa, sự tiếp nhận tri thức từ gia đình, nhà trường và xã hội đều sẽ 

tạo nên những nhu cầu riêng về việc làm. Khi việc làm có chất lượng tốt sẽ đáp ứng 

được nhu cầu và điều kiện sống của mỗi cá nhân lao động trong việc tìm kiếm việc 

làm phi nông nghiệp. 

1.3.3. Lý thuyết về việc làm của J.M.Keynes 

Theo Keynes, vấn đề quan trọng nhất, nguy hiểm nhất đối với chủ nghĩa tư bản 

là khối lượng thất nghiệp và việc làm. Vì vậy, vị trí trung tâm trong lý thuyết kinh tế 

của ông là "lý thuyết việc làm". Lý thuyết này đã mở ra một chương mới trong tiến 

trình phát triển lý luận kinh tế, cả về chức năng tư tưởng lẫn thực tiễn. Trong đó phải 

kể đến lý thuyết kinh tế vĩ mô, về hệ thống điều tiết của nhà nước. 

Theo ông, tình trạng thất nghiệp kéo dài do thiếu hụt một số nhân hữu 

hiệu, mức cầu bảo đảm lợi nhuận cho các nhà đầu tư, sỡ dĩ có tình trạng này là 

do: 

Khuynh hướng tiết kiệm ngày càng gia tăng, nó mang tính chất tâm lý, biểu 

hiện trong từng cá nhân, tổ chức xã hội và ngay cả trong các doanh nghiệp. Khuynh 

hướng tiết kiệm được biểu hiện như sau: Khi sản xuất tăng lên thì thu nhập tăng lên, 

thu nhập chia làm hai bộ phận là tiêu dùng và tiết kiệm (để dự phòng cho tương lai). 

Khi thu nhập tăng thì bộ phận tiêu dùng có thể tăng tuyệt đối và giảm tương đối. 

Khuynh hướng tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân làm cho cầu tiêu dùng cá nhân tăng 

chậm hơn là cung. Cầu đầu tư cũng có khả năng tăng chậm hơn do cầu tiêu dùng tăng 

chậm, lãi suất ngân hàng thường cố định ở mức tương đối cao trong khi tỷ suất lợi 

nhuận có xu hướng giảm sút. Vì thế tổng cầu giảm sút so với tổng cung. 

Tuy nhiên, trong thời đại của J.M.Keynes đã có thay đổi lớn trong tính chất và 

vai trò của cầu, giá cả không còn là cơ chế lý tưởng xác lập cân bằng giữa cung và 
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cầu. Cầu luôn luôn tụt lại so với cung do người ta có xu hướng “muốn tiêu dùng một 

phần thu nhập ít hơn dần khi thu nhập thực tế tăng”. Do đó phát sinh “cầu bị gác lại”, 

cung trở nên thừa và điều này tạo điều kiện giảm đầu tư vào sản xuất, tức là thất 

nghiệp và khủng hoảng xuất hiện. 

Để chống suy thoái và thất nghiệp, ông đề ra giải pháp là tăng mức cầu, vì tổng 

cầu tăng ảnh hưởng đến tổng cung sẽ làm giảm suy thoái và thất nghiệp. Cách làm 

tăng tổng cầu là cần có sự can thiệp của nhà nước bằng cách sử dụng công cụ tài khóa 

là chủ yếu (thuế, chi ngân sách). Theo J.M.Keynes, phần chi của chính phủ là công cụ 

chính yếu bởi vì khi chi tiêu, Chính phủ tăng chi tiêu làm kích thích mang tính dây 

chuyển để làm tăng tổng cầu nói chung. Sự tăng tổng cầu tác động đến tổng cung 

cũng theo một tác động dây chuyền (Phan Huy Đường và Bùi Đức Tùng, 2011). 

  Áp dụng lí thuyết vào nghiên cứu coi việc làm là một bộ phận quan trọng của 

đời sống cá nhân lao động. Không chỉ vậy việc làm cũng được coi là yếu tố mang tính 

ổn định. Với lao động phi nông nghiệp việc làm có thu nhập tốt, môi trường, điều kiện 

việc làm phù hợp sẽ tạo động lực thúc đẩy lao động sáng tạo và phát triển toàn diện. 

Thu nhập tốt từ công việc đó sẽ giúp lao động có cơ hội chăm lo cho cuộc sống và cải 

thiện điều kiện sống. 
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CHƯƠNG 2: 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐIỀU TRA 

2.1. Đặc điểm nhân khẩu xã hội 

2.1.1. Cơ cấu tuổi của lao động điều tra 

Đối với bất kì khu vực nào, nếu lực lượng lao động có cơ cấu độ tuổi tương đối 

trẻ (20-30) thì đó chính là cơ hội để phát triển kinh tế xã hội vì đó là độ tuổi sung sức 

về sức khỏe, có khả năng đảm nhận được nhiều công việc đồng thời nhanh nhạy trong 

việc tiếp thu cái mới. Ngược lại, khi lực lượng lao động ở độ tuổi già (50 tuổi trở lên) 

thì lao động khó có thể nắm bắt công việc một cách tốt nhất và sức khỏe cũng đã suy 

giảm đáng kể. 

Bảng 2. 1. Tỷ lệ lao động theo độ tuổi 

Độ tuổi Nam (n=30) Nữ (n=30) Tổng (n=60) 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

20-30 6 20.0 9 30.0 15 25.0 

31-50 18 60.0 17 56.7 35 58.3 

51-65 6 20.0 4 13.3 10 16.7 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021. 

 Theo số liệu khảo sát cho thấy nhóm lao động nam có độ tuổi từ 31-50 tham 

gia vào các hoạt động phi nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất (60.0%), lao động nam 

trong độ tuổi từ 20-30 và 51-65 đều tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp là như 

nhau chiếm 20,0%. Đối với nhóm lao động nữ thì có tới 56,7% lao động tham gia vào 

các hoạt động phi nông nghiệp, nhóm lao động nữ có độ tuổi từ 20-30 tham gia vào 

các hoạt động phi nông nghiệp chiếm 30,0% cao hơn gấp đôi so với nhóm lao động 

nữ có độ tuổi từ 51-65 (13,3%) (Bảng 2.1). 

 Từ đó cho thấy cả nhóm lao động nam và lao động nữ trong độ tuổi từ 31-50 

tuổi chiếm tỉ lệ cao. Những người lao động trong độ tuổi này đều đã tích lũy được 

kinh nghiệm với một thời gian nhất định và công việc của họ đang dần ổn định. Tuy 

nhiên, số lao động nam trong độ tuổi này tham gia vào hoạt động phi nông nghiệp 

nhiều hơn lao động nữ bởi lao động nam có sức khỏe và có nhiều thời gian hơn lao 
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động nữ, lao động nữ còn vướng bận các công việc gia đình. Số lao động từ 20-30 là 

lứa tuổi của thanh niên mới gia nhập vào thị trường lao động, lao động nữ trong độ 

tuổi này chiếm tỉ lệ cao hơn 10% so với nhóm nam (Bảng 2.1) nhóm lao động nữ ở độ 

tuổi này có tính chịu khó hơn lao động nam dễ thích ứng với công việc và gắn bó lâu 

hơn lao động nam, hầu hết cả đối tượng đều nằm trong nhóm lao động trẻ tuổi do đó 

họ cần phải học hỏi nhiều về công việc. Ngoài ra, tỉ lệ lao động từ 51-60 đa phần họ là 

những lao động gần qua độ tuổi lao động, họ thường làm những công việc mang tính 

thời vụ không cố định. Lao động nam do có sức khỏe nên thời gian làm việc sẽ lâu 

hơn nữ nên trong độ tuổi này lao động nam chiếm tỉ lệ cao hơn lao động nữ. Nhìn 

chung cơ cấu độ tuổi của nhóm lao động khảo sát nằm trong độ tuổi lao động, người 

lao động ở độ tuổi già thấp (xem bảng 2.1). Đây là cơ sở để địa phương phát triển 

mạnh các thế mạnh của ngành nghề phi nông nghiệp tại địa phương. 

2.1.2. Trình độ học vấn của lao động  

Trình độ học vấn là một trong những yếu tố quyết định việc làm, thu nhập của 

người lao động. Trình độ học vấn của người lao động càng cao họ càng có cơ hội làm 

việc trong các lĩnh vực có thu nhập cao, đảm bảo nhu cầu cuộc sống của bản thân và 

gia đình. Đồng thời, dựa vào trình độ học vấn người lao động có thể lựa chọn cho 

mình những công việc, ngành nghề phù hợp với mình. 

Bảng 2. 2. Trình độ học vấn của lao động phi nông nghiệp 

 

Trình độ học vấn 

Nam Nữ Tổng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Không biết chữ 1 3.4 1 3.4 2 3.3 

Tốt nghiệp tiểu học 2 6.6 4 13.4 6 10.0 

Tốt nghiệp THCS 10 33.3 7 23.3 17 28.3 

Tốt nghiệp THPT 13 43.4 8 26.3 21 35.0 

Tốt nghiệp sơ cấp và TC nghề 1 3.4 7 23.3 8 13.3 

Tốt nghiệp đại học 3 10.0 2 6.6 5 8.3 

Tốt nghiệp sau đại học 0 0.0 1 3.4 1 1.7 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021. 

Theo số liệu khảo sát cho thấy cả lao động nam và lao động nữ đều có trình độ 

tốt nghiệp THPT trở xuống chiếm phần lớn 35,0% (bảng 2.2) nhưng đối với nhóm lao 
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động nam có trình độ tốt nghiệp THPT cao hơn lao động nữ bởi ở nông thôn hầu hết 

nam giới thường được ưu tiên được đi học nhiều hơn lao động nữ. Trình độ học vấn 

của lao động thấp sẽ là một rào cản lớn cho việc tìm kiếm việc làm của lao động khi 

diễn ra sự chuyển đổi nghề nghiệp. Người lao động có trình độ thấp thường chỉ có cơ 

hội tiếp cận với những công việc đơn giản không yêu cầu về trình độ kỹ thuật cao như 

các công việc: lao động phổ thông đơn giản, làm thuê. 

Hộp 1: Trình độ học vấn của lao động phi nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

    Bên cạnh đó, lao động được hỏi có trình độ tốt nghiệp THCS thì ở hai đối tượng 

nam và đối tượng nữ thì lao động nam có trình độ học vấn tốt nghiệp THCS chiếm tỉ 

lệ cao hơn so với lao động nữ, với trình độ học vấn thấp như vậy thì việc tìm kiếm các 

công việc phù hợp với thu nhập cao là hoàn toàn không thể đáp ứng được vì hầu hết 

các công việc có thu nhập cao đều yêu cầu trình độ học vấn cao. Số lao động có trình 

độ tốt nghiệp đại học và sau đại học hầu hết là làm việc trong các cơ quan, đoàn thể, 

công nhân viên chức nhà nước. Khi họ có trình độ học vấn cao như vậy thì họ thường 

có cơ hội lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình. Tuy nhiên, đây cũng 

không phải yếu tố duy nhất quyết định việc làm của người lao động, bối cảnh hiện nay 

để có công việc như mong muốn người lao động đi kèm với trình độ cần phải có tay 

nghề lâu năm thậm trí cần đến vai trò của mạng lưới xã hội. Bên cạnh đó lao động tốt 

nghiệp tiểu học ở hai đối tượng nam và nữ thì đối tượng nữ chiếm tỉ lệ cao hơn do hầu 

hết nam sẽ được ưu tiên cho đi học và trình độ sẽ cao hơn. Tỉ lệ không biết chữ ở hai 

đối tượng nam và nữ là như nhau chiếm tỉ lệ thấp hầu hết là những người lớn tuổi có 

độ tuổi trong khoảng 58-65 tuổi do điều kiện kinh tế trước đây còn khó khăn vẫn còn 

một số ít gia đình không có điều kiện cho con đi học nên những lao động này chỉ làm 

những công việc tay chân, lao động đơn giản. 

Hiện nay số lượng lao động nhiều lắm, nhưng về phi nông nghiệp thì chiếm 

khoảng 30% tổng số lao động của địa phương, lao động ở địa phương có trình độ học 

vấn từ THPT trở xuống, số ít lao động có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thì sẽ có 

nhiều lựa chọn trong công việc. 

PVS cán bộ xã, nam 50 tuổi 
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2.1.3. Tình trạng hôn nhân 

Hôn nhân có thể tác động tích cực đến người lao động. Một mặt những người 

sau khi kết hôn thường gắn bó với gia đình nên họ luôn mong muốn duy trì công việc 

có độ ổn định, ít thay đổi để có điều kiện chăm sóc gia đình. Mặt khác, nhu cầu phát 

triển kinh tế cho gia đình lại là động lực để người lao động tìm kiếm những công việc 

khác nhau, tạo ra nguồn thu nhập đa dạng góp phần nâng cao mức sống gia đình. Vì 

vậy, khi chưa có gia đình những người lao động trẻ tuổi có thể thử sức mình trong 

nhiều loại công việc khác nhau để tìm công việc phù hợp với bản thân. 

Xét về cơ cấu hôn nhân trong tổng số 60 mẫu được điều tra có đến 93,3% lao 

động đã kết hôn tuy nhiên vẫn có 6,7% người lao động được điều tra là họ vẫn chưa 

kết hôn (Bảng 2.3). 

Bảng 2.3. Tình trạng hôn nhân 

Tình trạng hôn nhân 

Nam Nữ Tổng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Đang có vợ chồng 26 86.7 30 100.0 56 93.3 

Chưa có vợ chồng 4 13.3 0 0.0 4 6.7 

Ly hôn/ly thân 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Góa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021. 

 Theo số liệu khảo sát hầu hết cả hai đối tượng lao động nam và nữ đều đang có 

gia đình. Số lao động nữ có gia đình chiếm tỉ lệ 100% cao hơn so với lao động nam 

86.7%, hầu hết ở nông thôn tỉ lệ nữ kết hôn và lập gia đình sớm hơn. Còn lại 13,3% 

lao động nam chưa có gia đình bởi lao động nam thường chú trọng vào ổn định công 

việc nên nam giới thường kết hôn muộn hơn nữ giới. Và không có tình trạng ly hôn, 

ly thân hay góa. 
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 Hầu hết các lao động phi nông nghiệp tại địa phương đều đã có gia đình 

chiếm tỉ lệ cao. Số ít còn chưa có gia đình chiếm tỉ lệ thấp tập trung ở nhóm đối 

tượng nam và ở hai nhóm đối tượng này không có tình trạng ly hôn, ly thân và góa. 

2.2. Các loại hình việc làm 

 Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương là hai đơn vị chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Bên 

cạnh đó cũng có khá nhiều các hoạt động phi nông nghiệp đang phát triển với nhiều 

hình thức khác nhau, chủ yếu có các nghề như: công nhân, viên chức, dịch vụ buôn 

bán, lao động tự do. Với những trình độ, suy nghĩ của mỗi người là khác nhau nên lí 

do tham gia vào từng ngành nghề, số lượng khác nhau. Tại xã các hoạt động phi nông 

nghiệp chủ yếu là các hoạt động buôn bán, kinh doanh, dịch vụ. 

Bảng 2. 4. Lao động tham gia vào các ngành nghề phi nông nghiệp 

Loại hình nghề nghiệp 
Nam Nữ Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Công nhân 4 13.4 11 36.7 15 25.0 

Buôn bán (kinh doanh, 

dịch vụ...) 
10 33.3 11 36.7 21 35.0 

Lao động phổ thông 

đơn giản (bốc vác, xe 

ôm...) 

6 20.0 2 6.6 8 13.3 

Viên chức nhà nước 1 3.3 3 10.0 4 6.7 

Khác (mộc, hàn xì…) 9 30.0 3 10.0 12 20.0 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021. 

 Sự chênh lệch về số lượng tham gia các nhóm hoạt động phi nông nghiệp của 

lao động dẫn đến sự phân chia cơ cấu lao động không đồng đều giữa các nhóm nghề 

(Bảng 2.4). 

       Hầu hết các lao động nữ làm các nghề như công nhân - viên chức, buôn bán, kinh 

doanh chiếm tỷ lệ cao hơn lao động nam bởi lao động nữ không có sức khỏe, tính chịu 

đựng cao và có xu hướng tìm các công việc mang tính ổn định, mức lương phù hợp 

nên sẽ làm trong các cơ quan nhà nước, nhà máy, xí nghiệp hoặc buôn bán kinh doanh 
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tại nhà. Đối với lao động nam do có sức khỏe dẻo dai, sức bền, thời gian rảnh rỗi 

nhiều hơn lao động nữ nên tỷ lệ lao động nam làm các công việc như bốc vác, xe ôm, 

mộc, hàn xì… là nhiều hơn. 

  Từ đó có thể thấy nhóm nghề phi nông nghiệp phổ biến nhất tại địa bàn là dịch 

vụ buôn bán chiếm khoảng 35,0% có sự tham gia gần như là đồng đều giữa hai đối 

tượng nam và nữ (Bảng 2.4). Địa bàn Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương có một số doanh 

nghiệp được xây dựng đáp ứng khoảng 15% việc làm tại địa bàn nhưng hầu hết tuyển 

lao động nữ nên số lao động nữ đi làm công nhân tại địa phương này chiếm tỷ lệ cao 

hơn lao động nam. Nhóm nghề khác ở đấy bao gồm những người làm mộc, nhôm 

kính… chiếm 20% tỉ lệ lao động tham gia vào hoạt động thì lao động nam tham gia 

nhiều hơn. Ngoài ra còn có những lao động phổ thông là những người làm công việc 

tay chân như thợ xây, bốc vác, xe ôm chiếm 13,3% chủ yếu là lao động nam, khi thực 

hiện điều tra được biết lí do lao động ở đây đều không muốn làm việc trong môi 

trường gò bó, muốn làm những công việc thoải mái về thời gian rảnh có thể làm bận 

có thể nghỉ mà không bị áp lực trong công việc. Đa số các lao động còn lại đang sinh 

sống tại địa phương là giáo viên, bộ đội, cán bộ hành chính… Chiếm tỉ lệ thấp nhất 

trong các ngành nghề tại địa phương. 

   Với loại hình nghề nghiệp là công nhân thì nữ giới chiếm (36.7%) cao hơn 

nam giới (13.4%) bởi nữ giới sẽ làm các công việc không nặng nhọc hay ảnh hưởng 

nhiều đến sức khỏe họ có thể chịu được thời gian gò bó hơn nam giới. Về buôn bán 

kinh doanh thì nữ giới chiếm (37.6%) cao hơn nam giới (33.3%) cũng không chênh 

lệch nhau khá nhiều. Với các nghề lao động phổ thông như bốc vác, xe ôm… chủ yếu 

là nam giới bởi họ có sức khỏe và chịu được môi trường làm việc nặng nhọc hay chịu 

được nắng mưa nên tỉ lệ nam giới làm nghề này là (20.0%) cao hơn nữ giới (6.6%). 

Lao động làm trong nhóm nghề công chức nhà nước ở nữ giới lại chiếm (10.0%) tỉ lệ 

này cao hơn nam giới (3.3%). Ngoài ra còn một số ngành nghề khác như làm mộc, 

hàn xì… thì mam giới tham gia nhiều hơn nữ giới (nam chiếm 30.0%, nữ chiếm 

10.0%) bởi các công việc này thường nặng nhọc và chịu nhiều bụi và tiếng ồn nên đa 

phần nam giới sẽ tham gia nhiều hơn nữ giới. 

Trước đây xã Lát và thị trấn Lạc Dương là một xã thuần nông nên 90% lao 

động đều làm nông nghiệp, ngoài nông nghiệp còn có một số ngành nghề phi nông 
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nghiệp truyền thống như thêu thùa, đan lát. Cùng với sự công nghiệp hóa hiện đại hóa 

đang ngày càng diễn ra mạnh thì hiện nay ở Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương xuất hiện 

nhiều ngành nghề phi nông nghiệp và rất phát triển với những nhóm nghề khác nhau 

như: buôn bán - dịch vụ, công nhân - viên chức và những nhóm nghề tự do khác… 

Với địa hình và trục đường giao thông thuận tiện nên dọc tuyến đường chính chủ yếu 

tập trung các ngành nghề buôn bán dich vụ. Hầu hết các lao động trước đây tham gia 

vào các hoạt động nông nghiệp tại địa phương đều chuyển sang các ngành nghề phi 

nông nghiệp họ cho rằng các việc làm nông nghiệp không đem lại thu nhập cao, muốn 

cải thiện đời sống thì họ bắt buộc phải tìm kiếm các công việc có thu nhập cao hơn và 

giúp cải thiện đời sống. Nhờ xuất hiện nhiều loại hình hoạt động phi nông nghiệp nên 

việc lựa chọn ngành nghề của lao động rất đa dạng, phong phú. Lao động có việc làm 

ổn định thì sẽ góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương. 

  Tóm lại, thấy được các ngành nghề phi nông nghiệp tại địa phương rất đa dạng 

nhiều ngành nghề khác nhau với số lượng tham gia vào các ngành nghề cũng khác 

nhau phụ thuộc vào độ tuổi, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân của cả hai đối 

tượng nam và nữ. Bên cạnh đó, còn thấy được quá trình hình thành việc làm phi nông 

nghiệp tại địa phương và các cách tiếp cận việc làm của lao động phi nông nghiệp tại 

địa phương. 

2.3. Tiểu kết 

Khi nhóm tiến hành nghiên cứu tại đây đã thấy rằng ngoài các ngành nông 

nghiệp thuần nông thì các ngành nghề phi nông nghiệp cũng đa dạng các ngành nghề 

khác nhau, đã đáp ứng phần lớn nhu cầu việc làm của người dân nơi đây, phân bố vào 

nhiều độ tuổi, trình độ học vấn khác nhau của người lao động. Bên cạnh đó, tuy nhóm 

lao động trong độ tuổi từ 31 - 50 tuổi chiếm tỉ lệ khá cao, hầu hết đều đã tích lũy được 

nhiều kinh nghiệm nhưng chúng ta cũng cần có cơ chế để thu hút nhóm lao động trẻ 

từ 20 - 30 tuổi bởi vì đây là nhóm lao động có sức khỏe, nhanh nhẹn, nhạy bén, linh 

hoạt trong việc tiếp thu cái mới và tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế xã hội hơn 

góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động nhóm ngành 

nghề phi nông nghiệp. 
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CHƯƠNG 3: 

MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA 

LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP 

3.1. Thu nhập của lao động 

Ngành nghề phi nông nghiệp mang lại những tác động tích cực đến thu nhập 

của người lao động. Thu nhập này giúp cá nhân chi trả cho các hoạt động sinh hoạt 

hàng ngày và nâng cao mức sống gia đình. Có thể nói thu nhập của các cá nhân từ 

những việc làm phi nông nghiệp đã đóng góp phần nhiều vào thu nhập chung của gia 

đình tùy vào các công việc, nghề nghiệp phi nông nghiệp khác nhau mà thu nhập có 

sự phân hóa, chênh lệch.  

Bảng 3. 1. Thu nhập trung bình/ tháng của lao động phi nông nghiệp 

Thu nhập 
Nam Nữ Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Dưới 2 triệu 3 10.0 1 3.3 4 6.7 

Từ 2 triệu đến 

dưới 4 triệu 
1 3.3 2 6.7 3 5.0 

Từ 4 triệu đến 

dưới 6 triệu 
6 20.0 14 46.7 20 33.3 

Từ 6 triệu đến 

dưới 8 triệu 
7 23.3 9 30.0 16 26.7 

Từ 8 triệu trở lên 13 43.4 4 13.3 17 28.3 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: số liệu điều tra thực tế 2021. 

Số liệu điều tra tại bảng 3.1 cho thấy, đối với nhóm nam hầu hết lao động có 

mức thu nhập từ 8 triệu trở lên là cao nhất chiếm 43.4%, đa số những lao động này 

làm các công việc như công nhân, viên chức nhà nước, buôn bán kinh doanh quy mô 

lớn. Ở mức thu nhập này so với khu vực nông thôn khá là cao, với thu nhập này giúp 

người lao động cải thiện đời sống. Số lao động có mức thu nhập từ 6 đến dưới 8 triệu 

chiếm 23,3%  là thu nhập của công nhân làm trong các nhà máy, xí nghiệp tai địa bàn 

xã và khu vực lân cận, các thợ làm việc trong các xưởng nhôm kính và xưởng mộc, 
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với mức thu nhập này ở nông thôn thì tốt hơn nhiều so với việc làm từ nông nghiệp. 

Mức thu  nhập thấp nhất là dưới 2 triệu chiếm 10%, là các lao động đã qua độ tuổi lao 

động tự buôn bán nhỏ tại nhà như mở hàng tạp hóa, quán nước. 

Xét về lao động nữ mức thu nhập cao nhất là từ 4 đến dưới 6 triệu (46,7%) đó 

là những lao động làm trong các khu công nghiệp, viên chức nhà nước, với mức thu 

nhập này đủ để đảm bảo cuộc sống và chi tiêu hàng ngày. Mức thu nhập từ 6 đến dưới 

8 triệu chiếm 30%, những lao động này thuộc nhóm công chức viên chức nhà nước và 

mở hàng tạp hóa, buôn bán kinh doanh với mức thu nhập này của cá nhân tương đối 

ổn định và đủ để trang trải cuộc sống của họ và gia đình. Còn những lao động có thu 

nhập từ 2 triệu đến dưới 4 triệu chiếm tỉ lệ thấp (6.7%) chủ yếu làm các công việc 

chân tay như phụ hồ... 

Theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ, quy 

định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên 

hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao 

động theo hợp đồng lao động cụ thể như sau: Mức 4.420.000 đồng/ tháng, áp dụng đối 

với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; mức 3.920.000 đồng/ tháng, áp 

dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; mức 3.430.000 đồng/ 

tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; mức 

3.070.000 đồng/ tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng IV; Xã 

Lát và Thị trấn Lạc Dương với đa số người lao động phi nông nghiệp có mức thu nhập 

từ 4 triệu đến dưới 6 triệu là cao hơn mức thu nhập của vùng, vì vậy với mức thu nhập 

này giúp cuộc sống của người lao động cải thiện hơn, người dân có thể đầu tư, sắm 

sửa trang thiết bị trong gia đình, sức khỏe các thành viên trong gia đình được chăm 

sóc tốt hơn qua đó có thể thấy được với mức thu nhập như vậy đời sống người lao 

động đã ổn định hơn rất nhiều.  

Hộp 2:  Thu nhập của cá nhân từ việc làm phi nông nghiệp tương đối ổn định 

 

 

 

 

Qua bảng 3.1 cho thấy đối với nam thì mức thu nhập từ 8 triệu trở lên chiếm tỷ 

Với công việc như vậy thì thu nhập của cô khá ổn định, lương giáo viên thì 

tầm 6 triệu/ tháng, bên cạnh đó cô cũng dạy thêm ở ngoài thu nhập cũng tăng 

thêm được một chút. 

Pvs, nữ, 45 tuổi, giáo viên 
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lệ cao nhất, còn đối với nữ mức thu nhập từ 4 triệu đến dưới 6 triệu chiếm tỷ lệ cao 

điều đó cho thấy mức thu nhập của nam cao hơn mức thu nhập nhập của nữ. Qua đó 

có thể nhận thấy nam có mức thu nhập cao như vậy là do nam thường làm những công 

việc nặng và có thu nhập cao. Với nhóm nữ có mức thu nhập thấp chiếm đa số trong 

các công việc không được trả lương (các công việc gia đình như nấu ăn, giặt giũ, 

chăm sóc con cái...) hoặc các công việc có thu nhập thấp (như bán hàng, dịch vụ,...), 

cùng với đó trách nhiệm gia đình khiến phụ nữ phải cân bằng quỹ thời gian cho công 

việc và gia đình, thường thì phụ nữ phải dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhiều 

hơn nam giới nên có xu hướng tìm kiếm các công việc có tính linh hoạt nhưng có thu 

nhập thấp. Trách nhiệm gia đình cũng hạn chế khả năng và cơ hội hưởng lợi từ thị 

trường việc làm của phụ nữ. 

Thu nhập từ việc làm phi nông nghiệp có những tác động tích cực đến đời 

sống, kinh tế của người lao động, tuy nhiên từ những công việc khác nhau mức độ 

đánh giá thu nhập từ công việc sẽ khác nhau. 

Bảng 3. 2. Đánh giá về thu nhập từ công việc 

Đánh giá về thu nhập 

từ công việc 

Nam Nữ Tổng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Tương xứng với công 

sức của mình 
23 76.7 27 90.0 50 83.3 

Chưa tương xứng với 

công sức của mình 
7 23.3 3 10.0 10 16.7 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

Về đánh giá mức thu nhập từ công việc, khi tìm hiểu về mức độ tương xứng 

của việc làm với thu nhập, nhiều lao động phi nông nghiệp cho là mức thu nhập như 

vậy tương xứng với sức lao động mình bỏ ra. Theo khảo sát thấy lao động nam chiếm 

76.7% cho rằng với mức thu nhập như vậy là tương xứng, còn dối với lao động nữ 

chiếm 83.3%  thu nhập tương xứng với công sức của mình. Vì hầu như các lao động 

đều có thu nhập từ 4 triệu trở lên (xem bảng 3.1), đa số các lao động đều làm những 
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công việc phù hợp với sức khỏe và năng lực của bản thân. Còn lao động cho rằng thu 

nhập chưa tương xứng với công sức lao động của mình trong đó nam chiếm 23.3%, 

nữ chiếm 10% vì chủ yếu môi trường làm việc của họ là ở ngoài trời, thu nhập không 

được cao nên họ cho là chưa tương xứng với sức lao động của mình bỏ ra. 

Tuy nhiên, khi so sánh thu nhập với chi tiêu của các lao động phi nông nghiệp, 

đa số họ cho rằng mức thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp mang lại đều vừa 

đủ cho chi tiêu. 

Bảng 3. 3. So sánh mức thu nhập với chi tiêu 

So sánh thu nhập với 

chi tiêu 

Nam Nữ Tổng 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Thu nhập cao hơn chi 

tiêu 
5 16.7 0 0.0 5 8.3 

Thu nhập vừa đủ 18 60.0 20 66.7 38 63.3 

Thu nhập thấp hơn 

chi tiêu 
7 23.3 10 33.3 17 28.3 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

  Trong 60 mẫu điều tra thực tế hầu như lao động ở đây đều nói thu nhập vừa 

đủ với chi tiêu, trong đó lao động nam chiếm 60% và lao động nữ chiếm 66.7%. 

Với mức thu nhập vừa đủ với chi tiêu là những lao động có mức thu nhập từ 4 đến 

dưới 6 triệu đồng, điều đó có thể thấy sự ổn định trong thu nhập từ các hoạt động 

phi nông nghiệp đã mang lại cho họ có một mức thu nhập vừa đủ để trang trải, chi 

trả cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. 

Mặc dù đa số lao động cho rằng thu nhập hiện tại vừa đủ so với chi tiêu, nhưng 

có một tỷ lệ lao động cho rằng  với thu nhập như vậy thì vẫn thấp hơn so với chi tiêu. 

Tỷ lệ nam chiếm 23,3% chủ yếu làm các nghề tự do nên thu nhập họ thấp và do nhu 

cầu đời sống bây giờ cao hơn trước kia nên thu nhập không đáp ứng được việc chi trả 

cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày.  Đối với lao động nữ tỷ lệ thu nhập thấp hơn 

chi tiêu chiếm 33.3% , ngoài việc phải chi trả cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày 



 

 

 

40 

 

một số lao động còn phải chi trả cho hoạt động giáo dục, học tập của con cái. Việc thu 

nhập thấp hơn chi tiêu khiến cho đời sống của bản thân lao động và gia đình họ gặp 

khó khăn (Hộp 3). 

Hộp 3: Thu nhập thấp hơn chi tiêu 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra còn một số bộ phận người lao động nam có mức thu nhập cao hơn chi 

tiêu chiếm tỷ lệ (16.7%), hầu như họ là những người làm trong lĩnh vực nhà nước và 

thường là những người buôn bán kinh doanh lớn. Với mức thu nhập như vậy đã cải 

thiện được mức sống của người lao động, ngoài ra họ có thêm khoản tiết kiệm và đầu 

tư vào việc làm ăn, mở rộng kinh doanh. Từ những tìm hiểu của nhóm có thể thấy so 

với hoạt động nông nghiệp thuần túy các hoạt động phi đông nghiệp đã và đang mang 

lại nguồn thu nhập khá cao và ổn định, cải thiện được mức sống, có thêm tiền đầu tư 

cho con em học tập,chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. 

Từ đó cho thấy thu nhập thấp hơn chi tiêu sẽ dẫn đến tình trạng địa phương sẽ 

phải có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, bên cạnh đó thu nhập thấp sẽ ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người lao động như không đủ chi tiêu cho các hoạt động 

sinh hoạt hằng ngày và mua sắm các vật dụng cần thiết để phục vụ cho sinh hoạt gia 

đình của họ. 

3.2. Thời gian làm việc của lao động phi nông nghiệp 

 Đối với người lao động thì thời gian làm việc hợp lý là yếu tố duy trì sức khỏe 

của họ. Thời giờ làm việc là độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao 

động theo quy định của pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo hợp đồng 

lao động. 

Theo Bộ luật lao động, thời gian làm việc của người lao động tính bình quân 8 

giờ/ ngày nhằm đảm bảo sức khỏe và cường độ công việc hợp lý cho người lao động. 

Chị cũng cảm thấy với mức thu nhập như vậy thì thấp hơn so với chi tiêu vì 

còn phải nuôi 2 con ăn học xong việc chi tiêu trong gia đình cũng rất nhiều. Mức 

thu nhập của chị là 6 triệu đồng trên một tháng mức thu nhập khá thấp so với chi 

tiêu, nhưng với mức thu nhập như vậy thì chị thấy sống ở khu vực nông thôn thu 

nhập vậy cũng tốt hơn nhiều so với những công việc chân tay, những công việc 

làm nông khác. 

PVS nữ, 33 tuổi, thợ thêu 
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Nhìn chung, giữa lao động nam và lao động nữ trong thời gian làm việc dưới 8 giờ, 8 

giờ và trên 8 giờ không có sự chênh lệch lớn. 

Bảng 3. 4. Thời gian làm việc của lao động/ ngày 

Thời gian làm 

việc trung bình 

một ngày 

Nam Nữ Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Dưới 8 giờ  3 10.0 1 3.3 4 6.7 

 8 giờ 13 43.3 15 50.0 28 46.7 

Trên 8 giờ 14 46.7 14 46.7 28 46.7 

Tổng  30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021. 

Kết quả điều tra cho thấy thời gian làm việc trên 8 giờ/ ngày của nam và nữ 

đều chiếm 46.7% lao động có thời gian làm việc trên 8 giờ là những lao động làm các 

công việc buôn bán - dịch vụ hàng hóa, công nhân. Thời gian làm việc của những 

người làm dịch vụ - buôn bán thì thường không cố định bởi những công việc này làm 

tại nhà nên thời gian mở cửa đều từ sáng sớm đến khi hết khách. 

Còn những lao động làm việc trong thời gian 8 giờ, đối với nam chiếm 43.3% 

còn lao động nữ chiếm 50.0%  chủ yếu là công chức, viên chức nhà nước. Với chế độ 

làm việc như vậy người lao động có thời gian rảnh họ còn làm thêm những công việc 

khác như bán hàng online, dạy thêm, chăm con... 

Hộp 4. Thời gian rảnh của lao động phi chính thức 

           Ngoài những thời gian cho công việc, cho gia đình cô cũng tham gia các hoạt 

động xã hội. Cô thường xuyên tham gia các cuộc thi chạy bộ của trường. Khi tham 

gia các hoạt động như vậy cô cảm thấy rất vui, thoải mái được gặp mọi người trò 

chuyện, mở rộng các quan hệ xã hội. 

PVS, nữ 45 tuổi, giáo viên cấp 2 

 Ngoài ra tỷ lệ lao động làm việc với thời gian dưới 8 giờ chiếm tỷ lệ thấp nhất (lao 

động nam chiếm 10.0% và lao động nữ chiếm 3.3%), thường là những công việc có tính 

chất thời vụ, công việc ít, và làm việc trong môi trường độc hại. 

 Bên cạnh đó tỉ lệ lao động làm việc trên 8 giờ của nam và nữ là như nhau 
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chiếm (46.7%) cho thấy họ phải làm việc mất nhiều thời gian trong ngày, làm việc 

nhiều giờ trong ngày khiến họ cảm thấy căng thẳng và gò bó về mặt thời gian và 

không thoải mái, không có thời gian tham gia các hoạt động khác và họ cũng bị ảnh 

hưởng về mặt sức khỏe. 

Ngoài thời gian làm việc của lao động phi nông nghiệp, khi tìm hiểu về hoạt động 

một ngày giữa nhóm nam và nhóm nữ có sự chia sẻ giữa các thành viên trong gia 

đình, với các công việc như nấu ăn, đi chợ, đi làm nhưng nó vẫn còn phụ thuộc nhiều 

yếu tố như nghề nghiệp, tính chất công việc. 

3.3. Hợp đồng lao động 

Theo điều 15 của Luật lao động năm 2012 thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa 

người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lượng và điều kiện làm 

việc cũng như quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quá trình lao động. Hợp đồng lao 

động giúp cho người lao động được đảm bảo quyền lợi của mình khi tham gia quan hệ 

mua bán sức lao động, đồng thời còn tạo nên sự ổn định cho quá trình làm việc cho 

người lao động. 

Bảng 3. 5. Hợp đồng lao động của lao động phi nông nghiệp 

Hợp đồng lao 

động 

Nam Nữ Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Có hợp đồng 5 16.7 14 46.7 19 31.7 

Không hợp đồng 25 83.3 15 53.3 41 68.3 

Tổng 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Nguồn: số liệu điều tra thực tế 2021 

 Theo kết quả khảo sát chỉ 31,7% người lao động phi nông nghiệp kí kết hợp 

đồng lao động và đó đều là hợp đồng có thời hạn lao động nam chiếm 16.7% tỷ lệ 

nam có hợp đồng lao động ít hơn nữ và lao động nữ chiếm 46.7, đó là những người 

làm việc trong lĩnh vực nhà nước và một số ít công nhân làm việc trong doanh nghiệp. 

Hợp đồng lao động là sự thể hiện ý chí của người lao động và người sử dụng lao động 

trong việc mua bán sức lao động. Trong hợp đồng lao động có sự thỏa thuận về việc 

làm, điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền 

lương, trợ cấp, phụ cấp, các loại bảo hiểm.... 



 

 

 

43 

 

  Trong khi có đến 68,3% người lao động trả lời không kí hợp đồng lao động. Về 

lý do không kí kết hợp đồng lao động thì họ cho biết phần lớn là tự làm chủ và người 

sử dụng lao động không kí. 

Bảng 3. 6. Lý do không kí hợp đồng lao động 

Lý do không kí hợp 

đồng 

Nam Nữ Tổng(n=41) 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Không có nhu cầu 5 12.2 0 0.0 5 12.2 

Chỉ là lao động thời vụ 2 4.9 2 4.9 4 9.7 

Người sử dụng lao 

động không kí 
7 17.1 2 4.9 9 22.0 

Tự làm chủ 10 24.4 10 24.4 20 48.8 

Khác 1 2.4 2 4.9 3 7.3 

Tổng 25 61 16 39 41 100.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

 Việc kí hợp đồng lao động có tầm ảnh hưởng đối với người lao động vì dựa 

trên cơ sở của hợp đồng người lao động sẽ được hưởng một số quyền lợi như bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Điều này cho thấy trách nhiệm của 

chủ sử dụng lao động khi nhận lao động vào làm việc, trong đó nhóm nam có tỷ lệ 

không kí hợp đồng (17.1%) cao hơn nhóm nữ (4.9%) lợi dụng sự thiếu hiểu biết của 

người lao động với việc kí kết hợp đồng lao động, một số chủ sử dụng lao động tận 

dụng và bỏ qua những quyền lợi đối với người lao động mà đáng ra họ được hưởng .  

 Ngoài ra hơn 48.8% (lao động nam là 24,4% và lao động nữ là 24.4%) người 

không kí hợp đồng lao động chủ yếu là tự làm chủ các cửa hàng buôn bán, kinh doanh 

- dịch vụ. “Vì tự làm chủ nên bác không cần phải kí loại hợp đồng lao động nào cả 

(PVS, nam, 45 tuổi)”. 

Lao động không có nhu cầu kí hợp đồng chiếm 12.2%, hầu hết là các lao động 

nam. Họ cho biết không có nhu cầu bởi tính chất công việc khá là tự do và có một số 

ít là anh em họ hàng nên họ không cần kí hợp đồng.  

Nhìn chung người lao động phi nông nghiệp tham gia khảo sát rất ít người có 
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hợp đồng lao động. Do đa số lao động họ tự làm chủ nên việc kí kết hợp đồng là 

không cần thiết, ngoài ra một số người lao động không có nhu cầu kí hợp đồng. Còn 

đối với người sử dụng lao động không kí hợp đồng thì người lao động cần tự ý thức 

được điều này và đòi hỏi quyền lợi của mình bắt đầu từ việc tham gia ký kết hợp 

đồng. Các doanh nghiệp cũng cần phải chú ý để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công 

nhân làm việc tại doanh nghiệp của mình. 

3.4. Các loại bảo hiểm của lao động phi nông nghiệp 

 Bảo hiểm là biện pháp chia sẻ rủi ro, các biến cố bảo hiểm bảo đảm cho qua trình 

tái sản xuất và đời sống của xã hội được diễn ra bình thường, bảo hiểm được xem như 

một cách thức chuyển giao rủi ro của một người sang cộng đồng. Mua bảo hiểm thực 

chất là mua sự an tâm, là đổi lấy sự không chắc chắn có khả năng xảy ra thiệt hại bằng 

sự chắc chắn thông qua việc bù đắp bằng tài chính. 

Bảng 3. 7. Tỷ lệ tham gia các loại bảo hiểm của lao động phi nông nghiệp 

Loại bảo hiểm 
Nam (n=30) Nữ (n=30) Tổng (n=60) 

Lượt chọn % Lượt chọn % Lượt chọn % 

Bảo hiểm xã hội 5 16.7 11 36.7 16 26.7 

Bảo hiểm y tế 23 76.7 29 96.7 52 86.7 

Bảo hiểm thất 

nghiệp 
1 3.3 3 10.0 4 6.7 

Khác 7 23.3 2 6.7 9 15.0 

Không có loại bảo 

hiểm nào 
2 6.7 1 3.3 3 5.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

Đa số người lao động phi nông nghiệp đều tham gia bảo hiểm y tế (86,7%). 

Đây là loại bảo hiểm phổ biến nhất vì người mua bảo hiểm y tế sẽ được chi trả một 

phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa 

bệnh. Bảo hiểm y tế tạo điều kiện cho bệnh nhân được khám và điều trị nếu không 

may xảy ra tai nạn ốm đau dù không đủ số tiền trang trải số chi phí khám chữa bệnh 

thực tế cho cơ quan y tế. 

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho 
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người lao động  khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già... trên cơ sở đóng vào quỹ bảo 

hiểm xã hội. Theo điều tra, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội chiếm 26,7% đây là 

những lao động có hợp đồng lao động hoặc làm việc trong các cơ quan nhà nước và 

một số công nhân làm việc trong các doanh nghiệp nên họ được đảm bảo quyền lợi 

của mình. Qua tìm hiểu nhận thấy tỷ lệ nữ tham gia bảo hiểm xã hội nhiều hơn nam 

(nữ 36.7% và nam 16.7%) vì nữ làm việc trong các lĩnh vực như doanh nghiệp, công 

chức, viên chức nhà nước nhiều hơn nam và có kí hợp đồng lao động trong hợp động 

có những quyền lợi được hưởng như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp... các khoản bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

Bảo hiểm thất nghiệp là loại bảo hiểm đảm bảo những quyền lợi mà người lao 

động khi tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng khi thất nghiệp và trong thời gian 

người lao động chưa kiếm được việc làm, các chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ hỗ trợ 

một phần thu nhập tạo cơ hội cho người lao động học nghề và tìm kiếm công việc 

mới. Số lao động có bảo hiểm thất nghiệp chiếm số ít (6,7%) đây là một số lao động 

làm các nghề như công nhân làm trong doanh nghiệp và công nhân viên chức nhà 

nước. 

 Ngoài ra có 15% người lao động tham gia vào loại bảo hiểm khác như bảo 

hiểm nhân thọ, bảo hiểm quân đội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hộ nghèo. Lao động 

này là những lao động đã nghỉ hưu hoặc đóng thêm bảo hiểm. 

Hộp 5: Sự tham gia bảo hiểm y tế của lao động phi nông nghiệp 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vào năm 2015 khi đang đi làm công trình ở Đà Lạt khi đang quét sơn tường trên 

giàn giáo thì vô tình bác bị trượt chân ngã xuống gẫy chân do hoàn cảnh gia đình nên 

bác về nhà và chỉ đắp thuốc nhưng mãi không khỏi nên sau đó bác đi khám ở Sài Gòn thì 

phát hiện mình bị gãy hoàn toàn và không có khả năng phục hồi nữa và sau đấy vài 

tháng khi chỉ ở nhà không đi làm thêm công việc khác bác không muốn trút hết gánh 

nặng lên vợ bác đã bàn với vợ mở quán tạp hóa vào năm 2017 khi đó sau khi điều trị thì 

bác có thể đi khập khễnh và dùng nạng. Chi phí điều trị khá là nhiều nhờ có bảo hiểm y 

tế nên gia đình bác đã bớt được chút gánh nặng ngoài ra bác không tham gia loại bảo 

hiểm nào cả. 

PVS, Nam 45 tuổi, bán tạp hóa 
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Qua khảo sát có thể thấy hầu hết các lao động phi nông nghiệp đều tham gia 

các loại bảo hiểm khác nhau để bảo vệ người lao động khi gặp những rủi ro, giúp 

người lao động yên tâm làm việc. 

3.5. Yêu cầu về công việc của người lao động 

 Đối với mỗi công việc thì sẽ có các yêu cầu khác nhau trong đó bao gồm các yêu 

cầu về kinh nghiệm và chuyên môn. Kinh nghiệm là những tri thức là sự am hiểu của 

mỗi con người thu thập thông qua những hoạt động thực tiễn từ đó vận dụng vào công 

việc. Trình độ chuyên môn chính là khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ 

tham gia hiểu quả và nhất quán theo thời gian và trong môi trường làm việc. Khi 

người lao động có đủ kinh nghiệm và chuyên môn họ sẽ dễ dàng thực hiện tốt công 

việc của mình. 

Bảng 3. 8. Yêu cầu đối với công việc hiện tại của lao động phi nông nghiệp 

Yêu cầu công việc 
Nam Nữ 

Số lượng % Số lượng % 

Kinh nghiệm Có 25 83.3 13 43.3 

không 5 16.7 17 56.7 

Chuyên môn Có 26 86.7 11 36.7 

không 4 13.3 19 63.3 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

 Qua số liệu điều tra ở bảng 3.8 công việc của người lao động có nhiều yêu cầu 

khác nhau như: yêu cầu về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn,... về kinh nghiệm có 

(lao động nam 83.3% và lao động nữ 43.3%) người lao động cho biết, công việc của 

họ đang làm yêu cầu phải có kinh nghiệm, đó là một tiêu chí tuyển dụng đối với một 

số nhóm nghề như công chức, viên chức hay làm chủ kinh doanh hoặc công nhân tại 

các doanh nghiệp, các xưởng mộc, khung nhôm kính... cũng cần phải có kinh nghiệm 

thì mới có thể làm tốt công việc đó.  

Bên cạnh đó một số công việc cũng đòi hỏi về chuyên môn khá cao chiếm (lao 

động nam chiếm 86,7%  và lao động nữ là 36.7%) đó là những lao động làm việc tại 

các cơ quan nhà nước, đây là những người có trình độ đại học, cao đẳng và nhờ yêu 

cầu về trình độ, bằng cấp, họ có được công việc phù hợp với mong muốn bản thân. 
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Đối với những người có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn là yếu tố thuận lợi 

để người lao động dễ dàng tìm kiếm các công việc phù hợp với năng lực của bản thân 

và có được vị trí tốt nhất, ngoài ra người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao 

giúp người lao động hoàn thành tốt công việc và nhờ đó mức thu nhập cũng cao hơn. 

3.6. Mức độ hài lòng về công việc của lao động phi nông nghiệp 

Sự hài lòng trong công việc là mức độ tích cực của cảm xúc hoặc thái độ mà cá 

nhân có được đối với công việc đang làm. Khi đã hài lòng với công việc thì sẽ gắn bó 

và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, tùy vào các công việc khác nhau mức 

độ hài lòng của mỗi lao động là khác nhau. 

Bảng 3. 9. Mức độ hài lòng về công việc 

Mức độ hài lòng 

với công việc 

Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Nam  (n=30) 5 16.7 20 66.7 5 16.7 

Nữ  (n=30) 1 3.3 25 83.3 4 13.3 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

 Khi tìm hiểu về mức độ hài lòng của lao động hoạt động sản xuất phi nông 

nghiệp, đa số các lao động đều đưa ra ý kiến hài lòng với công việc của mình đang 

làm, lao động nam chiếm 66.7% họ cho rằng công việc hiện tại khá là tốt và mức thu 

nhập ổn nên họ cảm thấy như vậy là hài lòng .Với lao động nữ chiếm 83.3% hài lòng 

vì những công việc này đem lại mức thu nhập khá ổn định giúp họ cải thiện được mức 

sống, có thêm chi phí để đầu tư cho con cái học tập và chăm sóc sức khỏe cho các 

thành viên trong gia đình. Những việc làm phi nông nghiệp đã và đang giải quyết 

công ăn việc làm cho một phần các lao động có nhiều thời gian rảnh rỗi ngoài ra còn 

tăng thêm thu nhập cho người lao động giúp họ có thêm thu nhập để tri trả cho hoạt 

động sống hằng ngày 

Hộp 6: Hài lòng với công việc hiện tại 

 

 

 

 

Chị khá hài lòng với công việc hiện tại và nhờ có công việc trên kinh tế gia đình 

cũng được cải thiện hơn trước, nhà chị lúc đầu chỉ có một xe máy để chồng đi làm, 

nhưng do nhu cầu và tính chất công việc của chị nên đợt vừa rồi chị đã mua thêm một 

xe máy nữa, nói chung làm việc này thu nhập cũng tương đối ổn. 

PVS, nữ 30 tuổi, công nhân 

 Bác khá hài lòng với công việc này, nhờ có công việc này thì bác có thêm thu 

nhập, có thêm tiền đi chợ. 

PVS, nam 47 tuổi, thợ ảnh 
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Trong tổng số 60 mẫu điều tra có một số ít lao động không hài lòng với công 

việc hiện tại (nam chiếm 16.7 %, nữ chiếm 13.3%) do thu nhập từ công việc thấp, môi 

trường làm việc không phù hợp, công việc không ổn định nên họ bắt buộc phải lựa 

chọn các công việc không mong muốn để tạo ra thu nhập trang trải cuộc sống. 

Nhìn chung, có sự khác nhau giữa giữa hai đối tượng nam và nữ về thu nhập từ 

công việc, thời gian làm việc, môi trường và điều kiện làm việc của từng loại hình 

việc làm. Từ việc làm phi nông nghiệp có thể cho thấy cuộc sống của người lao động 

có từng bước thay đổi, mức sống cũng như nhu cầu sống cao hơn, xây dựng nông thôn 

mới, góp phần phát triển mọi mặt đời sống và xã hội của địa phương. 

3.7. Tiểu kết 

Thông qua kết quả thu thập được trong nghiên cứu, về vấn đề môi trường và 

điều kiện sống của lao động phi nông nghiệptại xã Lát và thị trấn Lạc Dương cho thấy 

ngành nghề phi nông nghiệp đã mang lại cho người dân mức thu nhập khá cao (hơn 

mức lương tối thiểu theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của 

Chính phủ). Với mức thu nhập như vậy đa số người dân hài lòng và có mức đánh giá 

vừa đủ so với chi tiêu. Bên cạnh đó công việc của họ kéo dài chủ yếu trong 8 giờ mỗi 

ngày (ngoại trừ các công việc buôn bán hàng hóa, dịch vụ,..) và nam thường sẽ có các 

công việc có thời gian làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên có tới 31,7% người lao động phi 

nông nghiệp tại đây không có hợp đồng lao động, với lý do lớn nhất là họ tự mở của 

hàng buôn bán, dịch vụ nên những lao động phi nông nghiệp không thực sự cần thiết 

phải có hợp đồng lao động. Bên cạnh đó người dân tại vùng này phần lớn đều tham 

gia bảo hiểm y tế (86,7%) và chỉ có 26,7% người lao động có bảo hiểm xã hội khi đây 

chủ yếu là những người làm việc trong cơ quan nhà nước và một số công nhân doanh 

nghiệp, các loại bảo hiểm khác ít được người dân sử dụng. Về yêu cầu trình độ học 

vấn tại nơi làm việc cũng được các cơ quan, doanh nghiệp đánh giá cao, họ sẽ được 

mức thu nhập cao hơn nếu trình độ học vấn của họ cao hơn. Đa số lao động phi nông 

nghiệp hài lòng với mức thu nhập của họ. Tuy có sự khác nhau giữa nam và nữ trong 

công việc, thời gian làm việc, môi trường và điều kiện làm việc nhưng công việc đã 

mang đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống của họ, giúp họ cải thiện đời sống và chất 

lượng cuộc sống. 
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CHƯƠNG 4: 

ĐIỀU KIỆN SỐNG CỦA LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP 

4.1. Nhà ở của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn 

Mỗi cá nhân lao động đều có mức thu nhập khác nhau vì vậy nhu cầu và sở 

thích về nhà ở của mỗi người cũng khác nhau. Từ đó lao động sẽ lựa chọn được loại 

hình nhà ở phù hợp với mình để sinh sống. 

Biểu đồ 4. 1. Biểu đồ thể hiện nhà ở của lao động phi nông nghiệp 

 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

Theo số liệu khảo sát cho thấy cả hai đối tượng nam và nữ đều sống ở nhà trọ/ 

chung cư và nhà bán kiên cố, loại nhà trọ/ chung cư thì được nam giới sống nhiều hơn 

nữ giới. Còn ở loại nhà từ bán kiên cố trở lên thì hầu hết mức độ sống của hai đối 

tượng này tỷ lệ sấp xỉ ngang nhau vì đa số lao động ở địa phương là những lao động 

có thu nhập ở mức từ 4 đến dưới 6 triệu đồng/ tháng nên 2 loại nhà này được lao động 

lựa chọn để sinh sống nhiều nhất. Với mức thu nhập cao hơn thì lao động sống loại 

nhà kiên cố. Loại nhà biệt thự thì thường là những lao động có mức thu nhập ổn định 

và cao hơn so với chi tiêu họ không phải chi trả quá nhiều cho các nhu cầu của cuộc 

sống, tiện nghi gia đình của họ nên họ lựa chọn loại nhà này để sinh sống (Biểu đồ 

4.1) 

Từ đó có thể thấy với mức thu nhập của các thành viên trong gia đình thì lao 

động sẽ lựa chọn sống ở loại nhà sao cho phù hợp đối với họ. Bởi thu nhập cũng có 

tác động đến lựa chọn loại hình nhà ở của lao động phi nông nghiệp. 
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4.2. Những tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt của lao động phi nông nghiệp 

Sau khi tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp cuộc sống của người dân 

ở xã Lát và thị trấn Lạc Dương đã có nhiều những thay đổi, thu nhập của lao động 

tăng lên ổn định hơn kéo theo đó nhu cầu của bản thân và gia đình cũng tăng theo. Để 

đáp ứng được các nhu cầu đó thì người dân sẽ sắm sửa các tiện nghi cho sinh hoạt 

phục vụ nhu cầu của bản thân cá nhân và gia đình, nâng cấp và sửa chữa nhà cửa. 

Bảng 4. 1. Các tiện nghi trong sinh hoạt gia đình 

Các tiện nghi sinh 

hoạt 

Nam Nữ Tổng 

Lượt 

chọn 
% 

Lượt 

chọn 
% 

Lượt 

chọn 
% 

Ti vi 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Tủ lạnh 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Máy giặt 20 66.7 25 83.3 45 75.0 

Lò vi sóng 17 56.7 21 70.0 38 63.3 

Điện thoại thông minh 19 63.3 24 80.0 43 71.7 

Điện thoại thông 

thường 
11 36.7 6 20.0 17 28.8 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

  Theo kết quả tại bảng 4.2 hầu hết 100% các gia đình ở cả hai đối tượng nam 

và nữ đều có ti vi và tủ lạnh để phục vụ cho sinh hoạt vì giá cả của 2 loại tiện nghi này 

không quá cao so với mức thu nhập của người lao động và nó cũng cần thiết cho sinh 

hoạt của người dân. Khi lựa chọn máy giặt được lao động nam lựa chọn ít hơn chiếm 

(66.7%) so với lao động nữ vì hầu hết việc giặt giũ thường do phụ nữ làm nhiều hơn 

cho nên họ sẽ sắm sửa tiện nghi để phục vụ cho gia đình và đáp ứng cho nhu cầu bản 

thân. Khi chọn lò vi sóng để phục vụ cho các hoạt động gia đình thì các gia đình lao 

động nữ sẽ sử dụng nhiều hơn (70.0%) so với gia đình các lao động nam (56.7%) bởi 

vì hầu hết các công việc bếp núc, nấu ăn gần như là phụ nữ nấu. Bên cạnh đó, ở hai 

đối tượng nam và nữ thì tỉ lệ lao động nữ sử dụng điện thoại thông minh lên tới 

(80.0%) nhiều hơn lao động nam (63.3%) đa phần người sử dụng điện thoại thông 

minh đa phần là đều kết nối internet vì ngoài liên lạc người dân còn coi đó là 
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phương tiện để giải trí trong thời gian rảnh rỗi, mặc dù điện thoại thông minh có 

giá cả cao hơn nhưng để phục vụ cho công việc và nhu cầu của bản thân nên người 

lao động sẽ lựa chọn sao cho phù hợp. Còn lại những người sử dụng điện thoại di 

động thông thường thì tỉ lệ lao động nam sử dụng nhiều hơn (36.7%) lao động nữ 

chỉ chiếm (20.0%) hầu hết là những người lớn tuổi chỉ sử dụng điện thoại để liên 

lạc với người thân, bạn bè không có nhu cầu sử dụng các chức năng của điện thoại 

thông minh. 

Hộp 7: Tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta có thể thấy hầu hết các gia đình đều sử dụng các phương tiện phục vụ cho 

sinh hoạt, nhiều gia đình từ khi tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp đã tích 

góp được tiền để sắm sửa đước các tiện nghi trong gia đình, cuộc sống của gia đình 

khấm khá hơn. Các lao động khi được hỏi đến thì họ cảm thấy phấn khích làm cho họ 

có động lực để làm việc một cách thoải mái không phải lo nghĩ nhiều. So với trước 

kia làm nông nghiệp, chăn nuôi, vất vả đủ thứ số tiền ít ỏi không đủ trang trải cuộc 

sống. Một số lao động khi được hỏi tuy công việc phi nông nghiệp hơi bận rộn nhưng 

đổi lại nó mang lại cho gia đình sự ổn định làm thay đổi cuộc sống. Có thêm thu nhập 

nên đầu tư mua sắm các thiết bị trong gia đình cũng nhiều hơn, đời sống gia đình 

được nâng lên rõ rệt. 

4.3. Phương tiện đi lại của lao động phi nông nghiệp 

 Phương tiện đi lại là một vật dụng thiết yếu không thể thiếu của mỗi người nhất 

là với những người có công việc đòi hỏi sự thuận tiện nhất trong di chuyển và đi lại. 

Với mỗi loại công việc và nhu cầu của người lao động họ sẽ lựa chọn những loại 

phương tiện phù hợp với mình. 

Mặc dù không góp phần xây dựng ngôi nhà nhưng gần như các trang thiết bị trong gia 

đình đều do chị mua và gần như là có đầy đủ các tiện nghi phù hợp cho gia đình. 

                                 PVS, nữ 32 tuổi 

Từ khi cô bắt đầu chuyển sang nghề này gia đình cô đã thay đổi hơn trước. Về thu 

nhập thì ổn định, luôn có đồng ra vào hàng ngày, đồ dùng trang thiết bị nhà cửa thì 

được sắm hầu như là đủ, không như trước chỉ chỉ đủ ăn lại còn vất vả hơn. 

                 PVS, nữ 46 tuổi 
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Bảng 4. 2. Phương tiện đi lại của lao động phi nông nghiệp 

Phương 

tiện đi lại 

Nam Nữ Tổng 

Lượt chọn % Lượt chọn % Lượt chọn % 

Đi bộ 3 10.0 0 0.0 3 5.0 

Xe đạp 1 3.3 2 6.7 3 5.0 

Xe máy 23 76.6 28 93.3 51 85.0 

Ô tô 3 10.0 0 0.0 3 5.0 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

Theo bảng số liệu cho thấy phương tiện đi lại chủ yếu của cả hai đối tượng 

nam và nữ là xe máy chiếm 85,0% vì xe máy là phương tiện đi lại phổ biến của người 

dân giúp họ dễ dàng di chuyển đi lại cho nên xe máy là phương tiện được ưa chuộng 

nhất tại đây. Đối với lao động nữ tỉ lệ lao động sử dụng xe máy là phương tiện đi lại 

chủ yếu chiếm (93.3%) nam chiếm tỉ lệ thấp hơn (76.7%) bởi phụ nữ chủ yếu đi lại 

bằng xe máy còn nam giới họ còn sử dụng các phương tiện khác như ô tô nam giới 

chiếm 10.0% bởi họ còn phục vụ cho công việc của mình còn nữ giới không không sử 

dụng loại phương tiện này. Đối với loại phương tiện xe đạp 3.3% nam giới sử dụng 

loại phương tiện này ít hơn so với nữ giới 6.7%. Những người không sử dụng phương 

tiện đi lại mà họ đi bộ ở nam giới chiếm 10.0% còn nữ giới hầu hết đều có phương 

tiện đi lại. 

 Qua đó cho thấy các lao động sử dụng phương tiện đi lại chủ yếu là xe máy. 

Số ít sử dụng ô tô để di chuyển bởi họ còn sử dụng cho công việc của mình. Những 

lao động sử dụng phương tiện đi lại là xe đạp thường là những lao động làm gần nhà 

nên việc di chuyển đi lại bằng các phương tiện khác là không cần thiết. Ngoài ra còn 

một số lao động không sử dụng phương tiện đi lại mà họ lựa chọn đi bộ thì thường là 

những lao động làm việc tại nhà không cần sử dụng đến phương tiện di chuyển như 

các lao động làm tại nhà hoặc các công việc gần nhà, họ còn đi bộ để vừa rèn luyện 

sức khỏe và vừa an toàn. 

4.4. Hoạt động giải trí giải trí 

Khi có thời gian rảnh dỗi thì người lao động sẽ tìm đến các phương tiện giải trí 

cho mình để giảm bớt những căng thẳng và áp lực của công việc sau những giờ làm 
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việc bận rộn. Tùy theo mức độ rảnh rỗi và sở thích của mỗi người sẽ lựa chọn những 

loại hình giải trí khác nhau. 

Bảng 4. 3. Các loại hình giải trí của lao động 

Phương tiện 

giải trí 

Nam 

(n=30) 

Nữ 

(n=30) 

Tổng 

(n=60) 

Lượt chọn % Lượt chọn % Lượt chọn % 

Xem tivi 20 66.7 26 86.7 46 76.7 

Đọc sách báo 11 36.7 9 30.0 20 33.3 

Du lịch với 

bạn bè 
3 10.0 4 13.3 7.0 11.7 

Xem tin tức 15 50.0 17 56.7 32.0 53.3 

Nguồn: Số liệu điều tra thực tế 2021 

 Đa phần cả lao động nam và nữ lựa chọn xem ti vi để giải trí lên đến 76,7% vì 

ti vi là loại phương tiện gần gũi nhất hầu hết các gia đình đều có để cập nhật tin tức 

thời sự hằng ngày tỉ lệ lao động nữ (86.7%) chiếm tỉ lệ cao hơn lao động nam (66.7%) 

bởi cả hai đối tượng có thể xem vào lúc ăn cơm cùng gia đình, lúc rảnh rỗi.  

Một số khác thì xem tin tức trên điện thoại ở hai đối tượng này là (53.3%) ở 

đối tượng nam và nữ có tỷ lệ sấp sỉ nhau nữ chiếm (56.7%) nam chiếm (50.0%) vì hầu 

hết các lao động đều sử dụng điện thoại thông minh nên việc xem tin tức thì có thể 

mọi lúc mọi nơi ngoài ra xem tin tức giúp lao động để giảm bớt áp lực công việc và 

cập nhật thêm những tin tức hằng ngày. 

 Bên cạnh đó người dân cũng đọc sách báo để tìm hiểu thêm những kiến thức 

cho họ thường những người đọc sách báo là những người lớn tuổi, tỉ lệ này ở cả nam 

và nữ là (33.3%) và lao động nam chiếm tỉ lệ cao hơn (36.7%) vì hầu hết lao động 

nam có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn lao động nữ (30.0%). 

 Số ít người chọn đi du lịch (11.7%) trong đó nam chiếm 10% và nữ chiếm 

13,3% vì họ không có thời gian và hơn nữa chi phí tốn kém chỉ phù hợp với những gia 

đình có thu nhập cao hơn mức chi tiêu của họ thì mới có dư giả để đi du lịch. 

Như vậy có thể thấy số lượng lao động và nữ tham gia vào các loại hình giải trí 

là khác nhau bởi cũng tùy thuộc vào thời gian rảnh rỗi của mỗi người và sở thích riêng 
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của họ nên họ chọn các loai hình giải trí là khác nhau. Ngoài ra họ còn tham gia vào 

các hoạt loại hình thể thao để nâng cao sức khỏe và rèn luyện bản thân họ. 

Khi tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao sẽ giúp lao động rèn luyện 

sức khỏe, giảm stress trong công việc. Từ lợi ích đem lại của các hoạt động thể thao 

và theo sở thích, sức khỏe của mỗi người sẽ lựa chọn những loại hình thể thao phù 

hợp với họ. 

Bảng 4. 4. Loại hình thể thao có sự tham gia của lao động phi nông nghiệp 

Loại hình thể thao 

Nam Nữ Tổng 

Lượt chọn % Lượt chọn % 
Lượt 

chọn 
% 

Cầu lông 4 13.3 1 3.3 5 8.3 

Bóng chuyền 1 3.3 4 13.3 5 8.3 

Bóng đá 11 36.7 1 3.3 12 20.0 

Tập dưỡng sinh 3 10.0 4 13.3 7 11.6 

Khác ( Chạy bộ, đi xe 

đạp, tập gym) 
1 3.3 6 20.0 7 11.6 

Không tham gia 10 33.3 14 46.7 24 40.0 

Nguồn: số liệu điều tra thực tế 2021 

Hầu hết các người dân làm các ngành nghề phi nông nghiệp thời gian rảnh rỗi 

khá là ít, thường là không có thời gian rảnh nên ít tham gia vào các hoạt động thể thao 

để rèn luyện sức khỏe một số thì do không thích tham gia các hoạt động thể dục thể 

thao. Theo đó có thể thấy tỉ lệ lao động tham gia đá bóng chiếm tỉ lệ là 40,0% trong 

đó tỷ lệ nam chiếm 36.7% và nữ chiếm 3.3% bởi nam giới thường có sức khỏe nên sẽ 

tham gia vào môn thể thao vận động nhiều hơn nữ giới. Nữ giới sẽ tham gia vào các 

hoạt động như bóng chuyền vì chơi môn thể thao này phù hợp hơn so với nữ giới 

chiếm 13.3% cao hơn so với nam 3.3%. Ngoài ra địa phương còn có mở các lớp tập 

dưỡng sinh nhưng hầu như đối tượng tham gia là những người lớn tuổi trong đó cả hai 

đối tượng đều tham gia do yêu cầu về sức khỏe nên họ không tham gia các hoạt động 

khác được. Bên cạnh đó một số người dân còn tham gia các hoạt động thể thao khác 

như đi bộ để rèn luyện sức khỏe, hay những người trẻ tuổi thì tập gym. Ngoài ra, còn 



 

 

 

55 

 

có các lao động tham gia vào câu lạc bộ thơ để tinh thần được thoải mái trong thời 

gian rảnh rỗi. 

Như vậy có thể thấy mỗi lao động sẽ lựa chọn loại hình thể thao phù hợp với 

sở thích, sức khỏe và thể lực của mình. Lao động nam sẽ tham gia vào các hoạt động 

thể thao nhiều hơn nữ giới vì họ có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn nữ giới và không phải 

lo cho các công việc gia đình như nữ giới. 

4.5. Chăm sóc sức khỏe của lao động phi nông nghiệp 

Hầu hết các lao động đều quan tâm và chú trọng đến sức khỏe của mình. Có 

sức khỏe tốt đồng nghĩa với việc họ sẽ làm tốt được công việc của mình và tham gia 

các hoạt động thường ngày đem hiệu quả cao cùng với đó họ sẽ tham gia vào các hoạt 

động đoàn thể một cách tích cực. 

Bảng 4. 5. Cách xử lý khi gặp bệnh 

  

Cách xử lý 

 

Nam 

(n =30) 

Nữ 

(n=30) 

Tổng 

(n=60) 

 

 

Ốm 

thông 

thường 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

Đến trạm y tế 10 33.3 10 33.3 20 33.3 

Tự mua thuốc 16 53.3 20 66.7 26 60.0 

Tự khỏi 2 6.7 0 0 2 3.3 

Khác (đi thẳng 

tuyến trên) 
2 6.7 0 0 2 3.3 

 

 

Ốm dài 

ngày 

Trạm xá 5 16.7 1 3.3 6 10.0 

Trung tâm y tế 2 10 4 13.3 6 10.0 

Bệnh viện huyện 20 66.7 22 73.3 42 70.0 

Khác (đi thẳng 

tuyến trên) 
3 10.0 3 10.0 6 10.0 

Nguồn số liệu điều tra thực tế 2021 

Theo số liệu khảo sát cho thấy người dân khi gặp phải các bệnh thông thường 
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như ốm sốt, cảm cúm thông thường thì có đến 60% người dân là tự mua thuốc uống. 

Trong đó lao động nữ tự mua thuốc, đến trạm y tế khám chiếm tỷ lệ cao hơn lao động 

nam (Bảng 4.6) do nam giới có sức khỏe nên sẽ chủ quan khi gặp các bệnh nhẹ vì hầu 

hết bệnh sẽ tự khỏi, một số người dân đến thẳng trạm y tế theo bảo hiểm để khám 

hoặc sử dụng các dịch vụ y tế khác như dịch vụ y tế tại nhà vì những người này họ 

chú trọng quan tâm đến sức khỏe của mình. 

Hộp 8: Cách xử lý khi gặp các bệnh thông thường. 

 

 

 

 

 

 

 

Còn đối với lao động khi gặp bệnh nặng hơn uống thuốc dài ngày mà không 

khỏi thì đa phần họ thường đến thẳng bệnh viện huyện để khám và điều trị tỷ lệ này ở 

hai đối tượng nam là 66.7% và nữ là 73.7% (Bảng 4.6) cho thấy họ đều quan tâm tới 

sức khỏe của bản thân mình. Còn đối với những người lựa chọn khám chữa bệnh dài 

ngày ở trạm xá, trung tâm y tế thì thường là bệnh đấy không đáng ngại. Còn lại một số 

người dân khi họ cảm thấy ốm đau dài ngày mà uống thuốc không khỏi thì họ lên 

thẳng tuyến trên khám và điều trị để đảm bảo sức khỏe của mình bởi họ không tin 

tưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương.  

Như vậy có thể thấy hầu hết các lao động đều quan tâm tới sức khỏe của bản 

thân mình. Đối với lao động nữ họ sẽ chú trọng tới sức khỏe nhiều hơn lao động nam. 

Khi gặp phải các bệnh đau ốm liên quan tới sức khỏe thì lao động nữ sẽ lựa chọn tới 

những nơi có uy tín hoặc sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhiều hơn so với lao động 

nam thì có sức khỏe tốt hơn nên đa phần lựa chọn tự khỏi hoặc mua thuốc uống và 

thường không hay chú trọng đến sức khỏe của mình.   

4.6. Mức độ an toàn an ninh của môi trường sống xung quanh 

An toàn an ninh luôn là vấn đề được người dân chú trọng và quan tâm bởi 

nó liên quan đến mức độ an tàn xung quanh môi trường sống của người dân. Một 

           Trước đây bác hay chạy bộ tập thể thao nên sức khỏe khá tốt không hay ốm đau 

bệnh tật gì nếu cảm cúm thông thường thì bác mua thuốc uống là khỏi luôn. Còn rất ít 

khi ốm nặng. 

                                PVS, nam 45 tuổi 
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khu vực có an ninh tốt thì người dân mới yên tâm sinh sống và lao động sản xuất. 

Bảng 4. 6. Mức độ an toàn an ninh của môi trường sống xung quanh 

Mức độ an 

toàn an ninh 

Nam Nữ Tổng 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Rất tốt 10 33.3 4 13.3 14 23.3 

Tốt 19 63.3 25 83.3 44 73.3 

Không tốt 1 3.3 1 3.3 2 3.3 

               Nguồn số liệu điều tra thực tế 2021 

Qua điều khảo sát thấy được mức độ an toàn an ninh tại địa phương này khá là 

tốt. Hầu hết khi được hỏi về an ninh ở quanh khu vực mà người dân đang sinh sống 

thì họ đều đánh giá là ở đây an ninh tốt “Nhà bác ở mặt đường nên gần như an ninh 

khu vực nhà bác rất tốt bác sống tại đây 25 năm rồi mà chưa trường hợp trộm cắp 

hay mất trật tự an ninh cả” PVS, nam 45 tuổi. Có đến 83.3% lao động nữ đánh giá 

mức độ an toàn an ninh quanh khu vực họ sinh sống là tốt và lao động nam chiếm 

63.3% vì ở khu vực này không xảy ra các tình trạng trộm cướp, hay mất trật tự an 

ninh. Bên cạnh đó lao động nữ (13.3%) lao động nam (33.3%) đánh giá mức độ an 

toàn an ninh quanh khu vực họ đang sinh sống là rất tốt vì họ thấy rằng địa phương, 

chính quyền xã luôn quan tâm tới an toàn an ninh. Số ít người cho rằng không tốt ở 

hai đối tượng này chiếm tỉ lệ thấp lao động nam (3.3%) lao động nữ (3.3%) là bởi vì 

một số người chưa có ý thức giữ gìn trật tự an toàn an ninh trong làng, xóm. 

 Như vậy có thể thấy người dân đánh giá mức độ an toàn, an ninh ở khu vực này 

tốt, không hay xảy ra mất trật tự an ninh khu vực hay trộm cắp. Bên cạnh đó cũng có 

một số lao động đánh giá an toàn, an ninh khu vực này là rất tốt bởi họ cảm thấy an tâm 

khi sinh sống ở đây. Ngoài ra, số ít còn lại cho rằng mức độ an toàn, an ninh là không 

tốt bởi họ chưa cảm thấy thực sự an toàn khi sống ở đây. 

4.7. Tiểu kết 

Những lao động phi nông nghiệp thường có điều kiện gia đình thường tốt hơn 

những lao động nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian làm việc của lao động phi nông 

nghiệp chiếm hầu hết thời gian trong ngày. Vì vậy, lao động phi nông nghiệp thường ít 
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có thời gian để chăm sóc và giải trí cho bản thân mình và gia đình. Những lao động phi 

nông nghiệp đa phần sẽ quan tâm đến sức khỏe của cá nhân đến bản và thường sẽ lựa 

chọn những cơ sở y tế tuyến trên để nhận được dịch vụ tốt và an toàn hơn. Việc làm phi 

nông nghệp có thế giúp cho người lao động phi nông nghiệp giải quyết hầu hết những 

nhu cầu cơ bản của gia đình mình. Kéo theo những yếu tố về y tế, an ninh, chính trị 

được ổn định. Do đó, phi nông nghiệp là phương án tốt để phát triển đời sống kinh tế 

xã hội cho cho người dân. 
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CHƯƠNG 5: 

THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN VỀ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN SỐNG 

CỦA LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP 

5.1. Thuận lợi và khó khăn về việc làm của lao động phi nông nghiệp 

5.1.1 Thuận lợi về việc làm 

 Thuận lợi là những điều kiện, phương tiện giúp người lao động hoàn thành 

công việc một cách tốt nhất, với một sự cố gắng không quá sức. Qua thảo luận nhóm 

về việc làm giữa hai đối tượng nam và nữ hầu hết khi được hỏi về thuận lợi của việc 

làm mà các lao động có được là: Khách quen, mặt bằng, phương tiện đi lại, kinh 

nghiệm, thu nhập ổn định. 

Tại địa phương có thể thấy được việc làm phi nông nghiệp mà lao động tham 

gia có tính ổn định là cao bởi địa phận Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương nằm giáp ranh 

với Thành phố Đà Lạt nên người dân có cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh 

doanh, buôn bán - dịch vụ… Theo đánh giá của những người tham gia phỏng vấn, 

tính ổn định là yếu tố thuận lợi nhất bởi công việc ổn định thì sẽ tạo ra việc làm 

thường xuyên và đem lại thu nhập ổn định cho họ “Theo tôi thì công việc ổn định sẽ 

tạo ra thu nhập và phục vụ cho sinh hoạt của gia đình và các nhu cầu của cá nhân” 

(PVS, Nam, 44 tuổi).  Yếu tố kinh nghiệm được coi là yếu tố thứ hai với những người 

có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng của bản 

thân bởi khi họ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề họ yêu thích thì việc lựa 

chọn công việc của họ sẽ dễ dàng “Công việc của bác cần học hỏi nhiều và tích lũy 

kinh nghiệm thì tay nghề mới cao” (PVS, Nam, 51 tuổi). Ngoài ra thì yếu tố khách 

quen cũng đem lại thuận lợi bởi lượng khách quen sẽ giúp họ tiêu thụ được nguồn 

hàng mà họ buôn bán và đây là yếu tố thuận lợi thứ tư vì khách quen sẽ giúp ổn định 

nguồn hàng hay dịch vụ mag họ đang kinh doanh “Bác cũng làm việc này lâu rồi nên 

lượng khách quen cũng khá tương đối. Với những khách đã từng đến ăn và tin tưởng 

thì sẽ giới thiệu thêm những người khác đến chỗ bác” (PVN, Nam, 44 tuổi). Mặt bằng 

cũng đem lại thuận lợi cho người dân bởi họ buôn bán kinh doanh hay làm việc tại 

nhà sẽ không mất tiền thuê mặt bằng, giảm bớt được chi phí đầu tư và sử dụng nguồn 

chi phí đó cho các công việc khác “Mặt bằng với bác là thuận lợi bởi xưởng mộc nhà 

bác mở tại nhà không phải mất chi phí thuê mặt bằng để làm việc” (PVS, Nam, 43 
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tuổi). 

5.1.2. Khó khăn và cách giải quyết khó khăn về việc làm 

Bên cạnh những thuận lợi về việc làm thì người lao động cũng gặp phải một số 

khó khăn nhất định, những khó khăn đó ảnh hưởng trực tiếp hay dán tiếp đến công 

việc của người lao động. Theo kết quả điều tra thực tế cho thấy những khó khăn về 

việc làm: vốn, sức khỏe, môi trường và điều kiện việc làm, chính sách hỗ trợ, thiết bị 

hỗ trợ.  

Qua kết quả điều tra thực tế cho thấy khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải trong 

việc làm phi nông nghiệp tại nông thôn là vốn bởi nếu không có vốn công việc sẽ 

không thể phát triển và ổn định được. Vì không có vốn thì công việc sẽ rất khó khăn 

do một số lao động có nhu cầu phát triển thêm các loại hình sản xuất nhưng do thiếu 

vốn đầu tư nên khiến các lao động gặp khó khăn trong việc phát triển, mở rộng quy 

mô và loại hình các hoạt động phi nông nghiệp mà họ đang làm. “Bác bán phân bón 

cũng đã lâu, bác cũng gặp khó khăn về vốn khi nhập các loại phân bón và thuốc bảo 

vệ thực vật để bán” (PVN, Nữ, 40 tuổi). Với khó khăn này họ giải quyết bằng cách 

vay vốn từ gia đình bạn bè và người thân vì sẽ không phải trả lãi hàng tháng và có thể 

linh hoạt trả góp dần dần và vay vốn từ chính sách hỗ trợ của nhà nước.  

Khó khăn thứ hai của người lao động gặp phải là sức khỏe khi người lao động 

không có một sức khỏe tốt thì sẽ khó khăn trong tìm kiếm việc làm và khó để hoàn 

thành tốt công việc “Bác thì làm mộc cho nên nếu không có sức khỏe thì bác sẽ không 

bê, di chuyển gỗ được” ( PVS, Nam, 43 tuổi). Để có một sức khoẻ tốt người dân cần 

chú trọng hơn đến sức khoẻ của mình, thường xuyên đi khám sức khoẻ định kì, hạn 

chế làm các công việc nặng nhọc, hoặc ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

Ngoài ra, các thiết bị hỗ trợ cũng là khó khăn thứ tư của lao động phi nông 

nghiệp, nếu như họ không có thiết bị hỗ trợ công việc như thợ mộc không có máy bào 

hoặc thiếu các công cụ chạm khắc thì không thể làm được công việc của mình và thời 

gian hoàn thành công việc lâu “Bác làm công việc này luôn phải sắm đủ các dụng cụ 

phục vụ cho công việc. Nếu không có máy móc thì không thể làm được và công việc trở 

nên khó khăn hơn” (PVS, Nam, 43 tuổi). Để giải quyết vấn đề này thì người lao động 

phải đầu tư trang thiết bị phù hợp với từng loại hình công việc sao cho phù hợp để thuận 

tiện cho công việc của họ.  
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Về chính sách hỗ trợ cho các lao động phi nông nghiệp cũng là khó khăn của 

lao động phi nông nghiệp bởi tại địa phương chưa có nhiều biện pháp hỗ trợ cho lao 

động phi nông nghiệp “Cơ bản cũng chưa có chính sách gì hỗ trợ về phi nông 

nghiệp” ( PVS, Nam, 50 tuổi). “Nhà nước chưa có nhiều các chính sách hỗ trợ cho 

các hộ làm phi nông nghiệp như chúng tôi” (PVN, nữ 35 tuổi). Từ đó nhà nước cần có 

thêm các chính sách hỗ trợ cho lao động làm phi nông nghiệp để lao động phi nông 

nghiệp dễ dàng phát triển công việc của họ hơn. 

 Bên cạnh đó, khách hàng cũng là một trong số khó khăn của lao động phi nông 

nghiệp vì khi buôn bán - kinh doanh khách hàng luôn là yếu tố quan trọng, nếu không 

có khách hàng thì hoạt động buôn bán - kinh doanh sẽ không được thuận lợi: “Tại 

thôn hiện nay thì có nhiều người buôn bán, hàng quán ngày càng nhiều nên cạnh 

tranh nhiều lắm. Ai cũng muốn mình bán được nhiều hàng, hàng quán ngày càng mở 

ra nhiều nên lợi nhuận cũng chả có bao nhiêu, người nào bán rẻ thì người ta đến mua 

nhiều hơn” (PVN, nữ, 55 tuổi). Từ khó khăn trên họ giải quyết bằng cách như tạo mối 

quan hệ với khách hàng để có được nhiều khách quen cho cửa hàng, tạo mối quan hệ 

để có nhiều việc làm tạo thêm thu nhập.  

Khó khăn nữa là sức khỏe do nữ thường có sức khỏe yếu nên chỉ làm các công 

việc nhẹ nhàng như mở quán ăn, buôn bán tạp hóa các công việc này cũng phải thức 

dậy từ sớm để dọn hàng chuẩn bị đồ nên cũng cần có một sức khỏe ổn định để làm 

việc “Tôi làm nghề bán hàng ăn sáng thức khuya dậy sớm cũng ảnh hưởng đến sức 

khỏe chứ” (PVN, Nữ, 55 tuổi). Để khắc phục khó khăn này họ cho rằng cần cải thiện 

giờ giấc để nâng cao bảo vệ sức khỏe, kết hợp với tập thể dục thể thao, ngoài ra cần 

thường xuyên khám sức khỏe định kì để đảm bảo sức khỏe. 

5.2. Thuận lợi và khó khăn về điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp 

5.2.1. Thuận lợi về điều kiện sống 

Việc làm phi nông nghiệp đem lại thu nhập ổn định cho lao động kéo theo đó 

nhu cầu của mỗi người dân thay đổi. Từ những thay đổi đó người dân bắt đầu chú 

trọng hơn về điều kiện sống của gia đình và bản thân. 

Hầu hết người được phỏng vấn đều cho rằng yếu tố an ninh là yếu tố thuận lợi 

nhất, khi được hỏi thì họ cho biết tại địa phương tình trạng an ninh rất là tốt chưa xảy 

ra các tình trạng mất trật tự an toàn an ninh khu vực hay không xảy ra trộm cắp. 
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Phương tiện đi lại là yếu tố thứ hai mà người dân cho rằng đó là thuận lợi bởi việc đi 

lại của người dân không quá khó khăn, các công việc cũng không yêu cầu phương tiện 

đi lại quá phức tạp một số công việc cũng không đòi hỏi phương tiên đi lại của người 

dân. Tiện nghi sinh hoạt được coi coi là yếu tố thuận tiện thứ ba bởi người dân có thu 

nhập ổn định thì sẽ dư dả để mua sắm các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt trong gia 

đình đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu của bản thân và gia đình họ. Cuối cùng người dân 

đánh giá sức khỏe là yếu tố thuận lợi thứ tư bởi các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe 

cho người dân tại địa phương đáp ứng được các yêu cầu của người dân về khám chữa 

bệnh. 

Hầu hết khi tham gia vào các ngành nghề phi nông nghiệp đời sống của lao 

động phi nông nghiệp được nâng lên đáng kể. Xã Lát và thị trấn Lạc Dương là địa 

phương mà tình trạng an toàn an ninh ở đây luôn được đảm bảo, hầu như không xảy 

ra trộm cắp, các tệ nạn xã hội. Khi được hỏi đến tình trạng an toàn an ninh thì hầu hết 

người trả lời đều đánh giá cao và coi đó là yếu tố thuận lợi nhất về điều kiện sống của 

người dân nơi đây. Tiếp theo đó nhờ vào thu nhập từ các ngành nghề phi nông nghiệp 

sẽ đảm bảo cho chi tiêu và phục vụ cho sinh hoạt, mua sắm các tiện nghi trong gia 

đình và thu nhập cao sẽ giúp cho việc đầu tư vào phương tiện đi lại của lao động để 

đáp ứng cho công việc của họ.  

5.2.2. Khó khăn về điều kiện sống 

Ngoài những thuận lợi về điều kiện sống thì người lao động cũng gặp một số 

khó khăn về sức khỏe, thời gian làm việc gò bó, thu nhập, năng lực. 

Theo kết quả phỏng vấn có thể thấy được sức khỏe là yếu tố mà lao động coi là 

khó khăn nhất bởi vì họ cho rằng nếu sức khỏe không đảm bảo thì sẽ không tham gia 

vào các hoạt động phi nông nghiệp nếu không có sức khỏe thì sẽ làm việc không có 

năng suất và làm việc không hiệu quả. 

 Thu nhập là yếu tố khó khăn thứ hai bởi thu nhập của người dân thấp hơn mức 

chi tiêu thì họ không có đủ dư dả để mua sắm các trang thiết bị trong gia đình và phục 

vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của họ nên họ đánh giá thu nhập là khó khăn hai 

đối với họ “Nhà cô nằm ở ngay tuyến đường chính nhưng nhiều lúc thu nhập cũng 

không ổn định lắm. Vì hiện nay dọc tuyến đường cũng mở nhiều quán ăn sáng nên 

nhiều lúc quán cô cũng ít khách. Mà có khách chủ yếu là người quen” (PVS, Nữ, 55 
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tuổi). Bởi mức thu nhập thấp hơn chi tiêu như vậy thì vấn đề tiếp cận các dịch vụ y tế 

của người dân chưa được đầy đủ, một số chi phí cho việc tiếp cận các dịch vụ y tế khá 

là cao mà hầu như người dân tại địa phương khi gặp vấn đề về sức khỏe đi khám chữa 

bệnh gần như là bảo hiểm y tế chi trả cho nên sức khỏe là yếu tố khó khăn thứ hai của 

họ “ Thu nhập của cô không ổn định cho nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn là 

chưa có nên thường là khi có bệnh chỉ sử dụng theo bảo hiểm y tế” (PVS, Nữ, 40 

tuổi).   
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KẾT LUẬN 

Nghiên cứu thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông 

nghiệp tại nông thôn trên địa bàn Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương cho thấy xét về đặc 

điểm nhân khẩu của lao động được điều tra thì đa số cả lao động nam và nữ đều có 

trình độ tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp THCS. Bên cạnh đó số lao động tốt nghiệp sơ 

cấp trung cấp nghề và số lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học ở cả hai đối tượng 

này là khá thấp. Trình độ học vấn là yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận việc làm và 

mức thu nhập của nguời lao động. Về độ tuổi thì cả hai đối tượng lao động chủ yếu 

tập trung ở độ tuổi từ 31-50 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất và đây là lực lượng lao động chủ 

yếu tại địa phương. Với lao động nam thì độ tuổi từ 20-30 thấp hơn so với nữ và nam 

ở độ tuổi từ 51-65 lại chiếm tỉ lệ cao hơn nữ bởi nam giới có sức khỏe hơn nữ giới và 

thời gian làm viêc lâu hơn nữ giới. 

Đa số lao động trên địa bàn khảo sát đang có việc làm, việc làm của lao động 

phi nông nghiệp khá đa dạng bao gồm các ngành nghề như: buôn bán, kinh doanh - 

dịch vụ, công nhân, viên chức… Trong đó nghề nghiệp mà lao động tham gia chủ yếu 

là tự làm chủ mở cửa hàng để hoạt động kinh doanh dịch vụ - buôn bán. Do đa số lao 

động tự làm chủ nên không có hợp đồng về lao động một số khác với những lao động 

làm công nhân viên chức thì họ được kí hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ 

phụ cấp cơ bản của người lao động và được hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế.  Đối với lao động nữ thì mức thu nhập trung bình từ 4 - dưới 6 triệu đồng/ 

tháng bởi họ làm các công việc kinh doanh buôn bán hay công việc nhẹ nhàng phù 

hợp với sức khỏe hay đi làm tại các doanh nghiệp. Còn với lao động nam thì mức thu 

nhập cao hơn nữ giới, thu nhập bình quân trên 6 triệu một tháng bởi họ làm được các 

công việc nặng nhọc hay các công việc có yêu cầu cao hơn nữ giới. Từ các hoạt động 

phi nông nông nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của 

người lao động và họ cảm thấy mức thu nhập như vậy khá là tương xứng với công sức 

họ bỏ ra, bên cạnh đó vẫn còn nhiều lao động có mức lương khá thấp trong khi giá cả 

thị trường ngày càng tăng cao. Hầu như người lao động đều tương đối hài lòng với 

công việc hiện tại của họ, tuy nhiên vẫn có một số bộ phận lao động không hài lòng 

và có mong muốn thay đổi công việc.  

Theo khảo sát về điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp thấy được, loại 
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nhà mà đối tượng nam đang ở chủ yếu là nhà cấp 4 và nhà 2 tầng. Với đầy đủ các loại 

tiện nghi trong gia đình để phục vụ cho sinh hoạt. Phương tiện đi lại của họ hầu hết là 

xe máy do xe máy là phương tiện phổ biến để lao động có thể sử dụng dễ dàng. Thời 

gian rảnh rỗi họ thường xem ti vi và đọc tin tức để giải trí ngoài ra với nam họ còn 

dành thời gian để chơi các môn thể thao như cầu lông, bóng đá để rèn luyện sức khỏe 

của mình. Với nữ họ cũng tham gia các hoạt động thể thao để cải thiện, nâng cao sức 

khỏe của mình như tập dưỡng sinh, đi bộ và chơi bóng chuyền. Khi bị ốm đau các 

bệnh thông thường họ sẽ tự mua thuốc hoặc đến trạm y tế khám, nếu bị đau ốm dài 

ngày họ đến thẳng các bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị. Khi điều tra được biết 

hầu hết lao động đều đánh giá mức độ an toàn an ninh quanh khu vực họ sinh sống là 

tốt, họ có thể yên tâm sinh sống và làm việc. 

Đối với việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp đều gặp phải 

những thuận lợi và khó khăn nhất định. Về việc làm người lao động có một số thuận 

lợi nhất định, đối với nam như mặt bằng có sẵn, kinh nghiệm đã được qua đào tạo hay 

thu nhập từ công việc tương đối ổn định giúp lao động dễ dàng hơn trong công việc 

của mình. Với nữ họ cũng có những thuận lợi nhất định như họ có một số khách quen, 

mặt bằng cũng có sẵn, phương tiện đi giúp họ dễ dàng khi làm việc, nhiều công việc 

họ cũng đã có kinh nghiệm, thu nhập từ công việc ổn đinh. Bên cạnh những thuận lợi 

thì vẫn còn tồn tại những khó khăn như nam một số lao động không có sức khỏe tốt, 

địa phương chưa có các chính sách hỗ trợ cho lao động tham gia vào hoạt động phi 

nông nghiệp, thiết bị hỗ trợ trong công việc chưa đầy đủ. Nữ cũng gặp một số khó 

khăn như sức khỏe, môi trường làm việc không ổn định, chưa có các chính sách nhà 

nước hỗ trợ về cho việc làm phi nông nghiệp. Ngoài ra điều kiện sống cũng có những 

thuận lợi như an ninh khu vực luôn được đảm bảo cho người dân sinh sống, phương 

tiện đi lại của người dân và các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt trong gia đình. Tuy 

nhiên những khó khăn của điều kiện sống mà họ gặp phải cũng không ít về sức khỏe 

của họ. 

Thực trạng việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp trên địa 

bàn Xã Lát và Thị trấn Lạc Dương có nhiều ngành nghề phi nông nghiệp đa dạng, 

chính vì vậy địa phương cần các chính sách hỗ trợ, sự quan tâm tới lao động phi nông 

nghiệp nhằm giúp đỡ họ phát triển hoạt động phi nông nghiệp của mình để cải thiện 
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và nâng cao đời sống của người lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, từ những nhận 

định nhóm nghiên cứu thấy rằng, giữa hai đối tượng nam và nữ tại địa phương còn 

nhiều vấn đề cần quan tâm: Đối với nhóm lao động nam hầu hết họ có sức khỏe nên 

chủ yếu họ quan tâm hơn đến vốn, các thiết bị hỗ trợ trong công việc, môi trường và 

điều kiện làm việc và các chính sách hỗ trợ việc làm phi nông nghiệp. Đối với nhóm 

lao động nữ là nhóm yếu thế nên họ chú trọng đến sức khỏe nhiều hơn so với lao động 

nam. Ngoài ra lao động nữ còn quan tâm tới môi trường sống và điều kiện việc làm và 

các chính sách hỗ trợ để phát triển các hoạt động phi nông nghiệp. 
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PHỤ LỤC 1: 

BẢNG HỎI 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Mã số phiếu 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT   

             

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Kính chào ông/ bà! 

Chúng tôi là nhóm sinh viên đến từ Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, 

Trường Đại học Đà Lạt. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài “Thực trạng 

việc làm và điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn” (nghiên 

cứu trường hợp tại Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). 

Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự công tác, giúp đỡ của ông/ bà đối với cuộc 

nghiên cứu này. Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin ông/ bà cung cấp sẽ được ghi 

chép chính xác, được giữ bí mật và chỉ để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, sẽ 

không chia sẻ dưới bất kì hình thức nào. 

Xin chân thành cảm ơn ông/ bà! 

Phỏng vấn viên: …………………………………………………………….…….…… 

Thời gian phỏng vấn: …………………………………………………………….……. 

Địa điểm phỏng vấn: ………………………………………………………….………. 

A. Đặc điểm chung chung của lao động phi nông nghiệp ở nông thôn 

A1. Giới tính:  1. Nam   2. Nữ 

3. Khác (ghi rõ): 

…………………………………………... 

A2. Năm sinh: …………………….  

A3. Dân tộc: …………………… 
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A4. Trình độ học vấn: 1. Không đi học  2. Tiểu học 

3. THCS   4. THPT 

5. Trung cấp   6. CĐ/ĐH trở lên 

A5. Tình trạng hôn nhân: 1. Chưa kết hôn                   2. Đã kết hôn 

3. Đã ly hôn/ ly thân  4. Góa 

A6. Trình độ chuyên môn:  1. Lao động phổ thông        2. Công nhân kỹ thuật 

3. Trung học nghề  4. CĐ/ ĐH 

A7. Loại hình nghề nghiệp: 

1. Công nhân 

2. Nông dân 

3. Buôn bán (kinh doanh, dịch vụ…) 

4. Lao động phổ thông đơn giản (bốc vác, xe ôm…) 

5. Nghề khác (ghi rõ): …………………………………………………………….……. 

 

B. Môi trường và điều kiện làm việc của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn 

B1. Ước tính trung bình thu nhập từ công việc hiện tại của ông/ bà? 

1. Dưới 2 triệu     2. Từ 2 triệu đến dưới 4 triệu 

3. Từ 4 đến dưới 6 triệu    4. Từ 6 đến dưới 8 triệu 

5. Từ 8 triệu trở lên 

B2. Đánh giá của ông/ bà về thu nhập từ công việc? 

1. Tương xứng với công sức của mình 

2. Chưa tương xứng với công sức của mình 

 



 

 

 

71 

 

B3. So sánh thu nhập với chi tiêu của ông/ bà? 

1. Thu nhập cao hơn chi tiêu  

2. Thu nhập vừa đủ 

3. Thu nhập thấp hơn chi tiêu 

B4. Tính chất công việc của ông/ bà như thế nào? 

1. Ổn định/ thường xuyên 

2. Không ổn định/ không thường xuyên 

B5. Thời gian làm việc trung bình 1 ngày của ông/ bà? 

1. Dưới 8 giờ 

2. 8 giờ 

3. Trên 8 giờ 

B6. Môi trường làm việc hiện tại của ông /bà? 

Nơi làm việc 1. Ngoài trời                                   2. Trong nhà, xưởng 

Không gian làm việc 1. Nhiều tiếng ồn                            2. Nhiều bụi 

3. Có hóa chất/ khí độc hại             4. Nóng bức 

5. Thiếu ánh sáng                            6. Mát mẻ/ thoáng đãng 

7. Khác (ghi rõ): ……………………………………………. 

Bảo hộ lao động 1. Có                                                2. Không 

3. Không cần thiết 
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B7. Với công việc hiện tại ông/ bà có hợp kí hợp đồng lao động không? 

1. Có hợp đồng    (trả lời tiếp câu B7.1) 

2. Không có hợp đồng   (trả lời tiếp câu B7.2) 

B7.1. Nếu có thì kí loại hợp đồng nào? 

1. Hợp đồng có thời hạn 

2. Hợp đồng không xác định thời hạn 

B7.2. Nếu không hợp đồng xin cho biết lí do? 

1. Không có nhu cầu 

2. Chỉ là lao động thời vụ 

3. Người sử dụng lao động không kí 

4. Tự làm chủ 

5. Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… 

B8. Nơi làm việc của ông/ bà hiện tại được hưởng các chế độ nào sau đây? 

(chọn nhiều đáp án) 

1. Phụ cấp ngoài lương 

2. Thưởng lễ, tết 

3. Khám sức khỏe định kỳ 

4. Tổ chức tham quan/ du lịch 

5. Thăm hỏi khi ốm đau 

6. Hỗ trợ chi phí ma chay, cưới xin 

7. Không được hưởng 

88. Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… 
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B9. Ông/ bà đã từng bị tại nạn lao động chưa? 

1. Có   Nếu có thì mấy lần: ………………………………….………… 

2. Không 

B10. Ông/ bà tham gia những loại bảo hiểm nào? 

(chọn nhiều đáp án) 

1. Bảo hiểm xã hội 

2. Bảo hiểm y tế 

3. Bảo hiểm thất nghiệp 

4. Không có loại bảo hiểm nào 

88. Khác (ghi rõ): …………………………………………………………...…………. 

C. Điều kiện sống của lao động phi nông nghiệp tại nông thôn 

C1. Ông/ bà đang ở loại nhà nào? 

1. Nhà trọ/ chung cư 

2. Nhà bán kiến cố 

3. Nhà kiên cố 

4. Nhà biệt thự 

5. Loại nhà khác: ………………………………………………………………………. 

C2. Nhà ông/ bà có những tiện nghi nào để phục vụ cho sinh hoạt? 

(chọn nhiều đáp án) 

1. Ti vi     2. Tủ lạnh 

3. Máy giặt     4. Điều hòa 

5. Lò vi song 

88. Khác: ……………………………………………………………………….……… 
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C3. Loại điện thoại di động ông/ bà sử dụng là gì? 

(có thể chọn cả 2 đáp án) 

1. Điện thoại thông minh 

2. Điện thoại di động thông thường (bàn phím, đen trắng) 

C4. Phương tiện đi lại ông/ bà sử dụng là gì? 

(có thể chọn nhiều đáp án) 

1. Đi bộ 

2. Xe đạp 

3. Xe máy 

4. Ô tô 

88. Khác (ghi rõ): ………………………………………………….………………… 

C5. Khi có thời gian rảnh rỗi ông/ bà thường giải trí bằng hình thức nào? 

(chọn nhiều đáp án) 

1. Xem tivi     2. Đọc sách, báo 

3. Đi du lịch với bạn bè   4. Xem tin tức 

88. Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… 

C6. Ông bà có chơi loại hình thể thao nào sau đây? 

(chọn nhiều đáp án) 

1. Cầu long     2. Bóng chuyền 

3. Bóng đá     4. Tập dưỡng sinh 

5. Không tham gia 

88. Khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… 



 

 

 

75 

 

C7. Khi bị đau ốm (bệnh thông thường) ông/ bà thường xử lý như thế nào? 

1. Đến trạm y tế khám 

2. Tự mua thuốc 

3. Tự khỏi 

88. Khác (ghi rõ): ………………………………………………………..………… 

C8. Khi đau ốm dài ngày ông/ bà có đi khám bác sĩ không? 

1. Có    

2. Không  Nếu không thì tại sao? (ghi rõ): ...................................................... 

C9. Nếu có thì khám ở đâu? 

1. Trạm xá 

2. Trung tâm y tế 

3. Bệnh viện huyện 

88. Khác (ghi rõ): …………………………………………………………….………. 

C10. Ông/ bà tiếp cận với những dịch vụ y tế cơ bản nào sau đây? 

1. Khám ngoại trú 

2. Điều trị nội trú 

3. Dịch vụ cấp cứu y tế và trực cấp cứu 

4. Khám điều trị theo dõi định kì 

5. Khám phòng ngừa 

6. Điều trị điều dưỡng 

88. Khác (ghi rõ): …………………………………………..………………………… 
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C11. Ông/bà hãy đánh giá về các nhân tố ở địa phương ông/ bà đang sinh sống? 

 

Xin cảm ơn thời gian và sự hợp tác của ông bà!  

Nhân tố Rất 

không tốt 

Không tốt Bình 

thường 

Tốt Rất tốt 

1. Y tế      

2. Giáo dục      

3. An ninh và  Pháp luật      

4. Truyền thông      

5. Điều kiện di chuyển      
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PHỤ LỤC 2: 

GỢI Ý PHỎNG VẤN SÂU 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU NGƯỜI LAO ĐỘNG 

I. Thông tin chung 

Người thực hiện phỏng vấn: 

Người được phỏng vấn: 

Giới tính: 

Tuổi: 

Trình độ học vấn: 

Nghề nghiệp: 

Địa điểm: 

Thời gian: 

II. Nội dung 

1. Ông (bà) cho cháu hỏi hiện ông (bà) đang làm công việc gì? Trước khi làm công 

việc này ông (bà) có làm công việc khác không? Tại sao? 

2. Ông (bà) mất bao nhiêu lâu để tìm được công việc hiện tại? Có mối quan hệ nào hỗ 

trợ tìm công việc không? Tại sao? 

3.  Thu nhập trung bình của ông / bà là bao nhiêu? So với chỉ tiêu đưa ra có muốn cải 

thiện thu nhập không? Tại sao? So vưới thu nhaajo như vậy có đảm bảo được cuộc 

sống hiện tại không? Tại sao? 

4. Ông (bà) làm việc trong môi trường như thế nào? (ở ngoài trời hay trong nhà) tại 

sao? 

5. Công việc của ông (bà) có đòi hỏi kinh nghiệm không? Tại sao? 

6. Công việc hiện tại của ông (bà) có hợp đồng lao động không? Tại sao?  

7. Công việc của ông (bà) đang làm gặp những khó khăn gì? Khó khăn nào là khó 

khăn nhất? Tại sao? 

8. Ông (bà) có hài lòng với công việc hiện tại không? Ngoài công việc hiện tại ông 

(bà) có làm thêm công việc nào khác không? Tại sao? 

9. Ông bà đang ở loại nhà nào? 

10. Ông bà có những tiện nghi nào phục vụ cho sinh hoạt 
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11. Loại điện thoại ông đang sửu dụng là gì? 

12. Phương tiện đi lại ông bà sử dụng là gì? 

13. Khi có thời gian rảnh dỗi ông bà thường giải trí bằng hình thức nào? 

14. Ông bà chơi loại hình thể thao nào? 

15. Khi đau ốm ông bà thường xử lý như thế nào? 

16. Ông bà đánh giá như thế nào về mức độ an toàn an ninh về, môi trường sống xung 

quanh? 

 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU CHO CÁN BỘ XÃ 

I. Thông tin chung 

Người thực hiện phỏng vấn: 

Người được phỏng vấn: 

Giới tính: 

Tuổi: 

Chức vụ: 

Địa điểm: 

Thời gian: 

II. Nội dung 

1. Xin cho cháu biết những loại hình nghề nghiệp chính ở địa phương là gì?  

2. Ông (bà) xin cho cháu biết những ngành nghề phi nông nghiệp ở địa phương là 

những ngành nghề nào? 

3. Số lượng lao động phi nông nghiệp ở địa phương mình là bao nhiêu và chiếm bao 

nhiêu phần trăm?  

4. Ông (bà) cho cháu hỏi lao động phi nông nghiệp tập trung ở độ tuổi nào? Tại sao? 

5. Nếu xét về giới tính ông (bà) thấy giới nào là nhiều hơn? Tại sao? 

6. Ông (bà) có thể ước tính thu nhập của lao động phi nông nghiệp là bao nhiêu 

không? Và so với lao động từ nông nghiệp thì thu nhập nào cao hơn? 

7. Ông (bà) có thể cho cháu biết xu hướng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở 

địa phương như thế nào?  

8. Ông (bà) có thể cho cháu biết xã có những chính sách gì hỗ trợ phi nông nghiệp 

không? Hiệu quả của những chính sách này? 
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9. Ông (bà) có thể cho cháu biết xã đã có những chính sách nào để khuyến khích hộ 

chuyển đổi từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp không? Tại sao? 

10. Theo ông (bà) những khó khăn mà ngành nghề phi nông nghiệp như thế nào? Khó 

khăn nào lớn nhất? Tại sao? 

 

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU CHỦ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

I. Thông tin chung 

Người thực hiện phỏng vấn: 

Người được phỏng vấn: 

Giới tính: 

Tuổi: 

Trình độ học vấn: 

Nghề nghiệp: 

Địa điểm: 

Thời gian: 

II. Nội dung 

1. Loại hình kinh doanh của ông/ bà là gì? 

2. Có bao nhiêu lao động đang tham gia? 

3. Điều kiện để tuyển dụng của ông/ bà như thế nào? Tại sao? 

4. Thu nhập cho 1 lao động là bao nhiêu? So với những nơi khác thì thu nhập như thế 

nào? 

5. Lao động thường tập trung ở độ tuổi nào? Tại sao? 

6. Trình độ học vấn ra sao? 

7. Có chế độ phụ cấp phúc lợi gì không? Nếu có kể ra? Nếu không thì tại sao? 

8. Trung bình thời gian làm việc của lao động là bao nhiêu? 

9. Có hợp đồng lao động không? Nếu có thì tại sao? Nếu không thì tại sao? 

10. Kinh doanh này có những thuận lợi gì? Khó khăn gì? 
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11. Ông/ bà có muốn mở rộng loại hình kinh doanh này không? Nếu có tại sao? Nếu 

không tại sao? 

12. Ông bà có đánh giá như thế nào về xu hướng phát triển nghề phi nông nghiệp ở 

địa phương? 


