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1. V à i nét về đô th ị hoá, công nghiệp hoá và lao động nông thôn nước ỉa 
hiện nay

L ì .  về công nghiệp hoả, đô th ị hoả

Đô th ị hoá là quá trình dang diễn ra nhanh trên toàn thế giới Năm 1990, chi 
cỏ 10% dân số thế giới sống ở các khu vực đô th ị, nhưng đến năm 2000 tỷ lệ này 
dã tăng lên khoảng 50%. Dự bảo dến năm 2025, dân số đô thị có thể lên mức 5 
tỷ người (Koolhas và cộng sự, 2001:3). Tính đến 1/4/2009, V iệ t Nam có 29,6% 
dân số sống ở khu vực đô th ị so với 23,7% vào năm 1999. Trong thời kỳ 1999
2009, dân số dô th ị dâ tăng khá nhanh với tỷ lệ bình quân 3,4%, trong khi ở khu 
vực nông thôn tỷ  lộ tăng dân sổ chỉ có 0,4%. Vùng Đông Nam Bộ là nơi có mức 

độ đô th ị hoá cao nhất, với dân số thành thj chiểm tới 57,1% (năm 1999 là 
55,1%), Đồng bầng sông Hồng cũng có mức dô th j hoá tương đối cao với 29,2% 
dân sô đô thị (năm 1999 là 21,1%). {Ban chi dạo Tồng điều tra dân số và nhà ở 
Trung ương, 2010).

Sau hem 20 năm đổi mới, quá trình dô thị hóa ở việt Nam dã diền ra mạnh mẽ. 
Theo số liệu thống kẽ của Cục Phát triển đô thị (Rộ Xây dựng, 2010) từ 63 tinh 
thành phồ, hệ thông dô thị quốc gia dang có sự chuyển biến tích cực về lượng và 
chât. Nếu như nám 1990 cả nước có khoảng 500 đô thị, đến năm 2000 con số này 
len tói 649, năm 2003 là 656 dô thị. Cuối năm 2010, mạng lưới dô thị nước ta có 
755 dô thị, trong dó có 02 đô thị dặc hiệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí M inh, 10 
đô thị loại I, 12 dô thị loại II, 47 dô thị loại I I I,  50 dô thị loại IV  và 634 đô thị loại 
V. Dồng thời chất lượng sống ở đô thị cùng được cài thiện rõ rệt, diện tích nhà ở 
hình quân dầu người cuối những nSm 90 của the kỷ X X  chi dạt trung bình trên dưởi 
2-3 m: 'người, nay đã tăng lỏn từ 15 đến 20 m:/người trả lên.

* PGS.TS. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giời, Dân số, Mói trường và Các vấn đề xã hội - 
Trường Dại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia í là Nội.
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Theo các chuyên gia nghiên cứu về dô thị, tốc độ đô thị hóa nhanh là do ( i)  sự 
tăng trường của các ngành sản xuất và dịch vụ ở các khu đô thị nhờ sự thủc đẩy của 
cảc chính sách cải cách kinh tế, ( i i)  dỏng di cư quy mô lớn của dân cư lừ các khu 
vực nông thôn do các chính sách thông thoáng hơn đổi với vấn đề di cư, ( i i i)  thị 
tniờng bất động sản phát ưiển mạnh nhờ kết quả cùa quả trình cải cách hệ thồng 
luật dịnh liên quan đến vấn dề quản lý đất đai. Đó là một loạt các cải cách, dổi mới 
chính sảch dược tiến hành tù những năm đầu thập niên 90 sau thời kỳ Đổi M ới, thòi 
kỳ mô đầu cho cảc bước chuyển biến và tăng trường mạnh mẽ của nền kinh tế, tăng 
dân số và kích thích đô thị hóa tại các thành phổ lán cùa V iệ t Nam.

Khải niệm công nghiệp hoá, đô thị hoả các vùng ngoại v i thể hiện mộl tiên 
Irình chuyển dịch cơ cấu kinh tể theo hướng công nghiệp, dịch vụ cùa khu vực ngoại vi 
trong mối quan hệ với khu vực trung tâm, gồm các đặc trưng cơ bản như: Tiến trình 
dịch chuyển cơ cấu kinh tế, chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp; 
Tỳ ữọng lao động công nghiệp trên 20% và tiếp tục tăng lên; Tăng trưởng nhanh 
của dân số và đô thị hoá; Đất đai chuyển từ phục vụ sản xuất nông nghiệp sang 
công nghiệp, kéo theo hiện tượng tăng giá đất (Douglas Webster. 2002).

Theo quy luật phát triển, công nghiệp hoá kéo theo dô thị hoá, nhưng ở nước 

ta hai hiện tượng này phát triển song hành. Tính dán hết năm 2009, cả nước dã có 
249 khu công nghiệp được thành lập với tổng điện tích dất tự nhiên 63.173 ha, diện 

tích đất công nghiệp có thể cho thuê dạt khoảng 38.858 ha, chiếm 61,5% tổng diện 

tích đất tự nhiên. Trong đó, 162 khu công nghiệp đã di vào hoạt dộng với tổng diện 
tích đất tự nhiên 38.804 ha và 74 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bủ giải 
phóng mặt bàng và xây dựng cơ bản với tổng diện tích dất tự nhiên 14.792 ha. Các 
khu công nghiệp phân bố ở 61 tỉnh, thành phố trên cả nước; tỷ lệ lấp dầy diện tích 
dất công nghiệp các khu công nghiệp dã vận hành đạt íỷ  lệ lấp đầy khoảng 48% 

(Hoàng Bá Thịnh, 2010)

1.2. về lao động nông thôn hiện nay

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2010, dân số trung binh cả nuớc ước 

tính 86,93 triệu người, tảng 1,05% so với năm 2009, hao gồm dân sổ nam 42,97 triệu 
nguòi, chiếm 49,4% tồng dân sổ cả nước, tăng 1,09%; dân số nữ 43,96 triệu người, 

chiếm 50,6%, tủng ]% . Trong tổng dân sổ cả nước năm 2010, dân số khu vực thành thị 

là 26,01 triệu người, chiếm 29,9% tổng dân số, tăng 2,04% so với năm trước; dân sổ 

khu vực nông Ihôrí là 60,92 triộu người, chỉám 70,1%, tăng (J,63%. Tỷ lệ giới tính cùa 

dân số năm 2010 ờ múc 97,7 nam trcn 100 nữ (năm 2009 tỷ lệ này là 97,6/100).

Năm 2010, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 50,51 triệu người, lăng 2,6K% 

so với năm 2009, trong đó lực lượng lan động Irong dộ tuổi lao động là 46,21 triệu
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người, tăng 2,12%. Tỳ ]ệ dân số cả nước 15 tuồi trỏ lên tham gia lực lượng lao dộng 
lảng từ 76,5% nàm 2009 lên 77,3% năm 2010. Tỷ lệ lao dộng khu vực nông, lâm 
ngliiộp và thủy sản giảm lừ 51,9% năm 2009 xuống 48,2% năm 2010; khu vực công 
nghigp và xây dựng tăng từ 21,6% lên 22,4%; khu vực dịch vụ tăng từ 26,5% lên 

29,4%. Sảu tháng dầu năm 201 I. lực lirợng lao động từ 15 tuổi trở lên cùa cả nước 
ưỏc tính dạt 50,4 triệu người, tăng 33,2 nghìn nẹười so với lực lượng lao dộng trung 
hình năm 2010, trong dó nam !à gần 26 triệu người, tăng 72,4 nghìn người; nữ là 
24,5 triệu người, giảm 39,2 nghìn người.

Lao dộng dang làm việc cua cả nước trong sáu tháng đàu năm 201 ] ước lính 
đạt 49,2 triệu người, tăng 171 nghìn người so với bình quân năm 2010, trong đó 

48,6% làm việc trong khu vục nông, lâm nghiệp và thuỳ sản; 21,2% làm việc trong 

khu vục công nghiệp, xây dựng và 30,2% làm việc trong khu vực dịch vụ.

Tỳ lệ thất nghiộp năm 2010 cùa lao dộng trong độ tuổi là 2,88%, trong dó khu 

vực Ihành thị là 4,43%. khu vực nông ứiôn là 2,27% (Nàm 2009 các tỷ lệ tương ứng là: 

2,9%; 4,6%; 2,25%). Tỷ ]ệ thiếu viộc làm năm 2010 của lao động trong dộ tuổi là 

4,50%, trong dó khu vực thành thj lả 2,04%, khu vực nông thôn là 5,47% (Năm 2009 

các tỷ lệ lương ứng là: 5,61%; 3,33%; 6,51%).

Sáu tháng dầu năm 2011, tỷ lệ thắt nghiệp của iao dộng trong độ tuổi ước tính 

là 2,58%, trong dó khu vực thành thị 3,96%; khu vực nông thôn 2,02%. Tỳ lệ thiếu 

viộc làm cùa lao dộng trong dộ tuồi ước tính 3,9%, trong đó khu vực thành lhj 
2,15% và khu vực nông thôn 4,6%. (wvav.gso.gov.vn)

2. Biến dải cơ cấu lao dộng, việc làm

2.1. Việc làm nông, lâm, ngư nghiệp

Khi dề cập đến biến dổi cơ cấu việc làm, nghề nghiệp ở nông thôn V iệ t Nam 
irong quá trình công nghiệp hoá, dô thị hoá, trước liên cần xem xét sự thay đổi cơ 
câu nghề nghiệp trong lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp {sau đây gọi tắt là nông 

nghiệp). Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, vảo thời kỳ năm 2005 -201 ], số lao 

dộng trong dộ tuổi lao dộng của các hộ gia dinh nông thôn làm việc trong các lĩnh 
vực có sự biến đổi như sau (bàng 1).

Bảng I cho thấy có sự bién dổi rõ rệt về số lao động trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Các hộ gia đình nông thôn nảm 2005 có từ 2 lao dộng làm nông nghiệp 

trở lên ihì đén năm 201 1 déu giảm dân, với niức giảm tù  1,3% dcn 2%, diều này 

dan đen sự tăng hộ gia đình chỉ có 1 lao dộng làm trong lĩnh vục nông nghiệp 
(31% lên 37%).
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Bảng Ị. Biến đổi về số lao dộng trong bộ gia dinh nông nghiệp, 2005-2011

sá lao 
dộng

2005 2011
Số lao 
động

2005 2011

Tần
suất

% Tần
suất %

Tan
suất %

Tần
suất %

1 553 31,1 553 37,0 5 49 2,8 24 1.6

2 862 48,4 703 47,1 6 11 0,6 10 0,7

3 191 10,7 136 9,1 7 5 0,3 5 0.3

4 108 6,1 62 4,1 8 1 0,1 1 0,1

Tồng 1780 ỉ  00,0 ì  494 ì 00,0

Nguồn: Hoàng Rá Thịnh, 2011. Đề lài khoa học và công nghệ độc ỉộp cap Nhà nước 
Tác động của qiưí trình đâ thị hữá đến sự phái triển khu vực nông thôn giai đoạn 20] 1-2020.

Hình Ị. số lao dộng trung bình làm việc trong các ngàũh nghề, 200S-2011
(ngưỉri)

2 5

Nông nghiệp, Công chứ c, C ông nhân, Tiéu thủ cống Nghè tự  đ o  D ịch  vụ
ngư nghiệp \(iên chứ c công nghiệp nghiệp

O N Ỉm  2005 □  Nâm  2011

Nguồn Hoàng Bá Thịnh, 201 ]. Để íài khoa học và công nghệ độc lập cáp Nhà nước 
Tác động C ỉìa  quá trình đô thị hoa đến sự phát triển khu vực nông thôn giai đoạn 20ỉ ì -2020

Nếu như năm 2005, trong nhóm hộ tham gia trả lời cho thấy số người lao động 
ở các lĩnh vực hoạt động lao dộng sản xuất dều có ít nhất 1 lao động/ hộ và nhiêu 
nhất !ả 8 lao động/hộ. số hộ có số lao dộng làm nông nghiệp trung bình 2,04 lao 
dộng/hộ Tiếp sau đó, nhũng hộ tham gia vào hoạt động công nghiệp với 1,61 lao
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động/hộ, tiểu thú công nghiệp là 1,57 lao động/hộ, làm nghề tự do 1,55 lao dộng/hộ. 
Quy mô cơ cấu lao dộng làm việc trnng các ngành nghề khác nhau sau 6 năm đô thị 
hoa, công nghiệp hoá có sự thay dối tưcmp đối rõ rệt. So với năm 2005, số lao động 
trong các hộ gia dinh làm nông nghiệp suy giảm (còn l,H9 lao dộng /hộ, giảm 0,15 
lao dộng/hộ). Điều này cho thấy có sự di chuyển lao dộng từ lĩnh vực nông nghiệp 
sang các lĩnh vực hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, số lao dộng bình quân 
chuyển sang lĩnh vực làm công ăn lunmg tăng lên 0.04 số lao dộng làm công nhân 
giăm di 0,10, nhưng số lao dộne lam nghề thù công nghiệp tăng 0,02, và làm các 
dịch vụ khác tăng 0,04. Sụ di dộng việc làm của các lao động trong hộ gia đình giữa 
năm 2011 so với 2005, tạo nôn sự biến đổi cơ cấu việc làm trong các gia đình nông 
thôn, (xcm hình I )

Nghiên cứu cùng cho thấy, có sự khác biệt giừa 5 tỉnh dược khảo sát về nghề 
nghiệp cùa người dân nông thôn trong năm 2011 (bảng 2).

Bảng 2: Nghề nghiệp theo địa hàn nghiên cúu, 2011

Nghe
nghiệp

Tỉnh
r y l ẰTôngThành 

phổ HCM
Bồc

Ninh
Hải

Dương Hà Nội Bình
Dương

Nông dân
N 37 288 421 399 156 1301

% 6,2 48,2 70,4 68,0 26,2 43,8

Câng nhàn
N 40 41 47 23 65 216

% 6,7 6,9 7,9 3,9 10,9 7,3

Công 
chức, viên 
chức

N 24 13 18 37 21 113

% 4,0 2,2 3,0 6,3 3,5 3,8

Tiểu thu
còng
nghiệp

N 36 30 30 32 11 139

% 6,0 5,0 5,0 5,5 1.8 4,7

Buôn bán
N 137 70 30 24 101 362

% 23,0 11,7 5,0 4,1 17,0 12,2

Giáo viên
N 0 3 1 9 16 29

% 0,0 u,s 0,2 1,5 2,7 1,0
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Nghề
nghiệp

Tinh

Tổng
Thảnh

phốH C M
Bắc

Ninh
Hải

Dương
Hè Nội

Bình
Dirơng

Y,dược
N 61 55 16 17 71 220

% 10,2 9,2 2,7 2,9 11,9 7 /

Lao đông 
tự do

N 127 75 25 43 48 31*

% 21,3 12,6 4,2 7,3 8,1 10 7

Không 
việc làm

N 134 22 10 3 106 275

% 22,5 3,7 1,7 0,5 17,8 9,2

Tổng

1

N 596 597 598 587 595 29*3

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10(,0

Nguồn: Hoàng Bá Thịnh, 2011. Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà 
nước Tác động cùa quả trình đó thị hoả đến sụ phát triển khu vực nông ihôn g ia i đoạn 
20 ì  1 -2020.

Bảng 2 cho thấy, trong sổ 2.973 người được hỏi có 43,8% sổ nguời làm việc 
trong nông nghiệp, so với các tinh khác, th ỉ Hải Dương có số người dược hỏi làm 
nông nghiệp nhiều nhất (70,4%), tiếp theo là Hà N ộ i (68%), Bắc N inh (48,2%), 
Bình Duơng (26,2%). Thảnh phố Hồ Chí M inh ]à địa phương có tỳ lệ người Cược 
hỏi làm nông nghiệp thấp nhất: 6,2%.

Các nghề phi nông nghiệp, với 12j2% buôn bán, trong đó thành phố Hồ Chi 
M inh có tỳ lệ cao nhất (23%), tiếp theo là Bình Dương (17%) và Băc Ninh (11,'% ).

Có 10,7% số người dược hỏi làm nghề tự đo, với tỷ lệ cao nhất ở thành pho Hồ 
Chí M inh (21,3%) tiếp theo là Băc Ninh (12,6%). số người làm công ăn lương khá 
thấp, với công nhân: 7,3%; công chức, viên chức: 3,8%; tiểu thủ công nghiệp: 4,7°/».

Trên phạm vì toàn quốc, và ỏ các vùng sổ lao động làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp cũng giảm theo thời gian (xem hình 2).

Hình 2 cho thấy, trên phạm v i cả nước tỷ iệ iao động nông nghiệp giản từ 
59,1% (2002) xuổng còn 50,8% (2008) bình quân mỗi năm giảm 1,38%. Mức giảm 
này cao hơn so với mức giàm ở vùng nông thôn cùng thời kỳ này với 1,18% (7(,7% 
xuống 63,6%). Vùng đồng bằng sông Hổng có mức giảm nhanh nhất, từ 5 ,1% 
xuổng còn 39,8%, hình quân mỗi nãm giảm 2,05% lao dộng trong nông nghiệp
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H ình  2. Tỷ lệ lao động trong nông nghiệp cả nước, 2002-2008 (% )

— ♦ — C ả n ư ở c  —• — N ô n g lh ô n  —  — Đ ồng b â rg  sdng Hống

Nguồn: Tác giả dựa trên sổ liệu Khảo sát mức sổng hộ gia dỉnh, 2002-2008

Trong khu vục nông thôn, có sự biến độrg về tỷ lệ lao động tham gia làm việc 
trang các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuý sản (bảng 3).

Hàng 3 cho thấv, cơ cẩu lao dộng trong lình vực nông nghiệp thay dổi nhiều 
nhất, trên phạm vi cả nước trung bình mồi nãm giảm 1,4]% , mức giảm này cũng 
tương dương với mức giảm lao động nông nghiệp ỏ các vùng nông thôn cùng thời 
kỳ Đáng chú ý, mức giảm tăng tnạnh vào thời điểm 2002-2004, với 4,4% so với 
1,9% thơi điểm 2006-2008.

Theo Tổng cục Thống kê, trong thời kỳ 2006-2010, cơ cấu lao dộng 15 tuổi 
trỏ  lên dang làm việc trong các khu vực kinh té có sự chuyển dịch đáng kể và 
theo hướng tích cực từ năm 2006 đén 2010, trong đó cơ cấu lao động khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sàn giảm từ 55,4% năm 2006 xuống 48,2% năm 2010 
(www.gso.gov.vn).

Có thể nói, sụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, kinh doanh buôn bán lô i kéo 
người dân nông thôn tham gia vào kinh té thị trường, và kéo theo nó, làm thay dổi 
lối sống sàn xuất nông nghiệp truyền thống, thay dổi lố i sổng của gia đình nông 
thôn. Nghiên cứu của chúng tôi tại 5 tỉnh cho thấy: tỷ lệ bình quân 1 1% số hộ ở địa 
bàn nông thôn có người di làm công nhân; 5% lảm dịch vụ; 6% làm nghề Ihủ công; 
6% làm nghề kinh doanh buôn bán và 7% - làm việc khac Dây là chi háo cho thay 
sự đa dạng trong cơ cấu lao động, việc làm của gia dỉnh nông thôn hiện nay, giảm 
mạnh hộ gia dinh thuân nông, tăng lẽn các hộ gia đình đa nghê nghiệp
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Ràng 3: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chỉếm nhiều thòi gian 
nbất trong 12 tháng qua lảm việc trong lĩnh vực nông ngbiệp (% )

Chung
Nông, lâm nghiệp, thủy sản

Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sàn

Cả nước

2002 100,0 55,7 0,4 3,0

2004 100,0 51,7 0,3 3,1

2006 100,0 49,2 0,4 3,1

2008 100,0 47,2 0,6 3,1

Nông thôn

2002 100,0 67,0 0,4 3,3

2004 100,0 62,6 0,4 3,5

2006 100,0 61,3 0,5 3,6

2008 100,0 59,4 0,7 3,5

Nguồn: Tác giả dựa trên số liệu Khảo sát mức sổng hộ gia dinh, 2002-2008

2.2. Việc làm phi nông nghiệp

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong Ihời kỳ 2006-2010, co cấu lao 
động 15 tuổi trở lên đang làm việc ttong các khu vực kinh tể có sự chuyển dịch 
đáng kể và theo hướng tích cực từ năm 2006 đến 2010, trong dó cơ cẩu lao động 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 19,3% lên 22,4%; khu vục dịch vụ tăng lừ 

25,3% lên 29,4%.(w w w  Ẽso ẽov vn)-

Số liệu bảng 4 cho thấy, việc làm phi nông nghiệp nhiều nhất là công nghiệp 
chể hiến, với 11,7% ờ nông thôn và 13,5% trẽn phạm v i cả nước. Thứ hai là thương 
nghiệp 7,9% và 11,2%, thử ba là điện, nước, xây dựng 5,8% - 6,2%.

về tốc độ gia tăng tỳ lệ việc làm phi nông nghiệp, trong thời kỳ 2002-2008 
ngành công nghiệp chá biến ở nông thôn tăng 2,6%, nhiều hơn so với mức độ tăng 
của cả nước: 2%. Cùng thời gian này, ngành điện, nước, xây dựng ở nông thôn tăng 
1,9% so với 1,6% của cả nước.
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Bâng 4: Dân sá từ 15 tuổ i trờ  lên làm cong việc chicm nhiều thòri gian nhất 
trong  12 tháng qua chia Ihco ngành k inh  tế (% )

Nám

Công
nghiộp

khai
(hác
mõ

Câng
nghiên

chê
biến

Sản
xuất,
phân
phối
diện

nước,
xây

dụng

Thưong
nghiệp

Vận 
tài, 
kho 

bãi vả 
thong 

tin 
liên 
lạc

Tài
chính,

tín
dụng

Các
dịch
vụ

khác

Quăn  
lý nhả 
nưức, 

an 
ninh, 
quác 

phòng

Giáo
d ục .y

‘ x
te.

vãn
hóa,

TDTT

Khác

Cà nưửc

2002 0,7 11,5 4,6 10,3 3,0 0,3 3,1 1,8 3,6 2,1

2004 0.7 12,9 5,4 10,5 3,1 0,3 3,8 2,1 4,0 2,1

2006 0,7 13,1 5,7 11,3 3,3 0,4 4,2 2.4 4.2 2,1

2008 0,6 13,5 6.2 11,2 3,1 0,4 4,8 2.8 1,3 5,1

Nông Ihón

2002 0,6 9,1 3,9 7,3 1,9 0,1 1.6 1,0 2,3 1,5

2004 0,6 10,8 5,0 7,6 1,9 0,1 2,0 1,3 2,6 1,5

2006 0,6 11.1 5.2 8,0 1,9 0,1 2,1 1,5 2,7 1,4

2008 0,6 11,7 5,8 7,9 1,9 0,1 2.4 1,8 0,8 3,5

Nguồn: Tác giả dựa trên số liệu Khảo sát mức sống hộ gia dinh, 2002-2008

2.3. Công nghiệp hoá, đô thị hoá tác động đến thay đồi cơ cấu ỉ ao động, việc 
lảnt ở nông thôn

'llie o  chúng tô i, trong nhiều nguyên nhân tác động đến biến dổi cơ cấu lao 
dộng, việc làm của người dân nông (hôn hiện nay, thì thực trạng các hộ nông dân bị 
thu hồi đất đai canh tác được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất.

M ột điều đáng !ưu ý, các khu còng nghiệp, khu chế xuất phân hố ỏ 54 tinh, 
thành phố trên cả nước, trong đó tập trung ở 3 vùng kinh tá trọng điểm Bắc hộ, 
vùng kinh tố trọng diểm Trung hộ và vùng kinh tế trọng điẽm Nam bộ vó i tồng số 
149 khu còng nghiệp với tong diện tích đât tự nhiên trên 49.232 ha (chiếm trên 

Xũ.9% tồng diện tich các khu công nghiệp cả nước). Như vậy, phát triển khu công
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nghiệp, khu chá xuất đồng nghĩa với việc thu hồi chuyển giao dất nông nghiệp cho 
xây dựng các khu kinh lế irọng diểm. M ột điều đáng chú ý là các khu kinh tế trnng 
điểm (cho dến nay cà nước có 4 khu kinh tế trọng điểm với tổng số 24 tinh, thành 
phổ dược quy hoạch) đều là các đja phương có tiềm năng phát triển kinh tế, tiong 
đó nông nghiệp với ruộng dất thuộc loại "bờ xô i, ruộng mật" (bảng 5).

Bảng 5: số tỉnh , thành phố được xếp vào các vùng k in h  tế trọ n g  điểm
B ă c -T ru n g -N a m  cho đến nay

Số
TT

Vùng kính tc 
trọng điểm 

Đác Bộ

Vùng kỉnh tc 
trọng diem 
Trung Bộ

Vùng kinh tế 
trụng điểm 

Nam Bộ

Vùng kinh tế 
trọn|> điểm 

dồng bảng scing 
Cửu Long

1 Hà Nội Thừa Thiên - Hue Thành phổ Hồ Chí 
Minh

Thành phổ cần 
Thơ

2 Hưng Yên Đà Nằng Bỉnh Dương Cà Mau

3 Hải Phòng Quảng Ngãi Bà Rịa -Vũng Tàu An Giang

4 Hải Dương Quảng Nam (a) Đồng Nai(a) Kiên Giang (t)

5 Quảng Ninh (a) Bình Định Tầy Ninh

6 Hà Tây (b) Bình Phuớc

7 Bẳc Ninh Long An

8 Vĩnh Phúc

Ghi chú: a) sổ tinh, thành phó được xếp vào vùng kinh tế ỉrọng điếm theo các qiyết 
định của Thù tướng Chỉnh phủ năm 1997 và năm ỉ 998.

b) Với vùng kinh tế trọng điếm Bắc Bộ kề lừ ngày Ị /8/2008 khi Hà Nội đã được mờ 
rộng địa giới bằng sáp nhập thêm toàn bộ tỉnh Hà Tây cũ thì vùng này hiện nạy chi cỏn 
bao gồm 7 tinh là: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hài Dương, Bắc Nim và 
Vĩnh Phúc.

c) Thành  ỉập theo Quyểí định 492 ngà}' ì 6/4/2009 của Thù tướng Chinh phủ.

Phần lớn diện tích các khu công nghiệp, khu chế xuất là đất nông nghiệp hộ 
quả là nông dân, những người dân nông thôn bị mất đất do thu hồi trở thánh lực 
lượng chủ yếu bổ sung vào đội ngũ lao động công nghiệp. Khảo sát của chúnị tô i 
thực hiộn tháng 5 năm 2011 cho thấy tình hình thu hồi đất đai ỏ năm tinh, cho háy 
các tinh có sự phát triển mạnh các khu công nghiệp số lượng đánh giá dất đai b| thu
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hôi nhiều vào những năm 2005, 2008. Dây là những thời kỳ bùng nổ việc hỉnh 
thành các khu chế xuất, khu cóng nghiẹp. V iệc ihu hổi đất đai chuyển cho công 
nghiệp và dô ih ị sỗ tác dộng mạnh dến các mặt của đòi sống xã hội nông thôn trong 
giai đoạn tới. (bàng 6)

Ráng 6: T ình  hình (hu hồi đất đai ở địa bàn khảo sát

Nám

Tỉnh

TôngThành 
phố HCM

Bảc
Ninh

Hái
Dưirng

Hà Nội Bình
Dương

1994
N 0 0 2 0 0 2

% 0,0 0,0 1.2 0,0 0,0 0,3

1998
N 1 0 2 0 0 3

% 50,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,4

2000
N 0 3 0 0 0 3

% 0.0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4

2002
N 0 I 0 0 0 )

% 0,0 0,2 0,0 0.0 0,0 0,1

2003
N 0 2 37 0 1 40

% 0,0 0,5 23,0 0,0 1,4 5,8

2004
N 0 1 35 0 7 43

% 0,0 0,2 21,7 0,0 9,9 6,2

2005
N 0 38 17 0 24 79

% 0,0 8.8 10,6 0,0 33,8 11,4

2006
N 0 57 1 1 22 81

% 0,0 13.3 0,6 3,2 31,0 11,7

2007
N 0 38 8 0 7 53

% 0, 8.8 5.0 0.0 9.9 7,6
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Năm

Tỉnh

TổnEThành
phổH C M

Bắc
Ninh

Hải
Dương Hà Nội

Bình
Dưtmg

2008
N 1 191 56 15 4 267

% 50,0 44,4 34,8 48,4 5,6 38,4

2009
N 0 54 0 12 4 70

% 0,0 12,6 0,0 38,7 5,6 10,1

2010
N 0 43 1 3 2 49

% 0,0 10,0 0.6 9,7 2,8 7,1

2011
N 0 2 2 0 0 4

% 0,0 0,5 1,2 0,0 0,0 0,6

Tổng
N 2 430 I6 Ì 3 Ỉ 71 <505

% 100,0 100,0 100,0 ỉ  00,0 100,0 ỈOO.O

Nguồn: Hoàng Dá Thịnh, 2011. Để tà i khoa học và cóng nghệ độc ì ộp cấp Nhà 
nước Tác động cùa quá trình đô th ị hoá đến sự phát triển khu vực nông ihôn g ia i đoan
201 ỉ  -2020.

Sự chuyển đổi mục đích dất thu hồi cho phát triển công nghiệp, đô thị là cho 
người dân phải di chuyển. Ở những tỉnh công nghiệp phát triển như B ỉnh Dương tỷ 
lệ người được hỏi cho răng người dân phải di dời chiếm tỷ ]ệ cao 44,7%, cỏn thành 
phố HỒ Chí M inh  tỷ lệ này là 50%.

Từ năm 200] đến năm 2007 diện tích đất nông nghiệp cả nước đẵ mất 500.000 
ha, sự thu hẹp diện tích đất canh tác nông nghiệp và giảm dần dân số làm nghề nông 
là một thách thức và tác động lớn đến người nông dân nói chung và phụ nữ nông 
thôn, người đàm nhận hẩu hát các công việc nông nghiệp. Trong những năm qua, 
do quá trình đô thị hóa nhanh, việc thu hồi diện tích đất nông nghiệp lởn cộng với 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn làm cho một bộ phận lao 
động nông íhôn thiểu tư liệu sản xuất, thiếu việc làm. Hàng ngàn hộ nông dân 

khôn^ còn ruộng đất canh tác trở  thành nông dân không ruộng đất. Quá tr ỉn h  
đô thị hoá và cống nghiệp hoá mà nguời nông dân không được chuẩn b ị về 

lâm thé và có tinh  chất ép buộc này đã buộc họ phải tìm  kiếm  những phương 
thức sinh kế khác nhau, làm lăng thêm số lượng người di cư từ nông thôn ra
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dô th ị và phụ nừ xuất khấu lao động và lấy chồng nước ngoải. Nhìn vào cơ 
cẩu dân số nông thôn V iệ t Nam hiện nay, có thế thấy chù yểu dân số thuộc các 
nhóm tuổi 1/6, 8/3 và 1 /10 .1 (I loảng Bá Thịnh, 2008).

I'ại Hẳc N inh, sau k lii m ộ n g  đất hị thu hồi do dô thị hoá, công nghiệp hoá, chỉ 
có 5-6% nông dân tìm được việc lảm, 94% còn lại chăng biết xoay xở như thế nào. 
lạ i  1'há' B inh, 45% lao động đã chuyển khỏi nông nghiệp, 200.000 người phải di 
làm ăn xa (hảo Lao Động, số 132; ngảv 12/06/2008). Nghiên cứu cũa chúng tôi cho 
thây, 29,6% gia đình xã A i Quôc có neưòi di làm ãn xa, với hai lý do chủ yếu là có 
thêm Ihu nhập (47,7%) và có cơ hội việc làm (37,2%). Những lao động di làm ãn 
xa, nơi đcn của họ hao gôm: Irong huyện (24,4%), trong tinh (33,2%) và ngoài tinh 
(40,2%). Hầu hết trong số họ sảng đi tối về (48 8%), và di cả năm (30,6%) chi có 
một sả ít di làm theo mùa vụ (7,4%) (Hoàng Bá Thịnh, 2008. 2010).

Hộp. T hu  hồi đát nông nghiệp ở Hải Dương và Băc N inh

Diện tích dất bị thu hồi chủ yếu năm ỏ những khu vực đông dân, có 
tốc dộ phát triển nhanh, diển hình là khu vực dồng băng sông Hồng có tỷ 
lệ bị thu hồi nhiều nhấl với 4,4%, các địa phương như Hải Dương, Bắc 
N inh, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội...là nhừng tình cỏ tốc dộ 
đô thị hoá nhanh và hình thành nhiều khu công nghiệp

H ải Dưong: nghiên cứu của chúng tôi à xã Á i Quốc (Nam Sách, Hải 
Dương) cho thấy có gần 1/3 sổ hộ gia đỉnh mất 100% đẩt canh tác, và 
cũng khoảng 1/4 số gia dinh mất từ 25% dến 50%.(Hoàng Bá Thịnh, 
2008). Năm 2010, Hải Dương mất 1.642 ha ruộng do công nghiệp hoá, đô 
thị hoá (Hà Nội mới, 18/7/2011)

Băc Ninh: năm 2000 có tổng diện tích dất nông nghiệp hơn 49.000ha, 
bước sang 2008, diện tích đấl Irồng trọt giảm chi còn hon 42.000 ha (Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông Ihôn Bâc Ninh), giảm khoảng 13%.

3. Biến đổi cơ cấu thu nhập

K ct quả khảo sát của chúng tôi cho tháy, trong giai đoạn 2005-2011 có sự thay 
doi dáng kể vể cơ cấu nguồn thu nhập chinh cùa gia dinh nông thôn V iệt Nam. 
Trong đó, nguôn thu nhập lừ nông, lâm, ihuỷ sản (gọi tẳt là nông nghiệp) giảm

1. 1/6: ngày quốc tế Thiếu nhi; 8/3 Ngày quồc tế Phụ nữ; và 1/10: Ngày quốc tế Nguửi cao tuồi.
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nhiều nhất với 12,5% (từ 48,7% xuống còn 36,2%. Trong khi đó, thu nhập từ các 

nguồn phi nông nghiệp tăng dáng kể, vó i mức tảng khoảng 4%  với lĩnh vục còng 
nghiệp và kinh doanh, buôn bán. Trong 6 năm qua, thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp 
ở các gia dinh nông thôn chỉ tăng 1%, và con sổ này ở lĩnh vực địch vụ chi 0,5%. 
Điều này cho thấy, tiều thủ công nghiệp ở nông thôn gập khó khán, các nghề truyền 
thống đang gặp thách thúc trong phát triền th ị trường (hình 3).

H ình 3. Cơ cấu nguồn thu nhập chính của hộ gia đình nông Ihôn 
các năm 2005 và 2011 (% )

Nguồn khác 

Kinh doanh, buôn bán 

Tìẻu, (hủ công nghiệp 

Dịch vụ đời sống 

Cống nhân, cổng nghiệp 

Công chữc, viôn ctii/c

Nũng, lâm, thủy sản

0 10 20 . 30 40 50 60

Nguồn: Hoàng Bá Thịnh, 2011. Đề tài khoa và công nghệ độc lập cấp Nhà nước Tác 
động cùa quả trình đố thị hoá đến phát triển khu vực nông thôn giai đoạn 20 ỉ  ỉ -2020.

Theo địa bàn nghiên cứu, biến đổi cơ cấu nguồn thu nhập chính của người dân 
nông ihôn như sau (bảng 7).

Ràng 7 cho thấy trong thời kỳ 2005-201 1, Hải Dương là tỉnh có mức gảm 
nguồn thu nhập từ nông nghiệp: 22%, tiếp dó là Bắc N inh: 17%, Bình Dưcng: 
8,8%; Hà Nội: 7,5% và thành phổ Hồ Chi M inh:7% . Mức độ giảm nguồn thu rhập 
chính từ nông nghiệp phản ánh mức độ công nghiệp hoá, dô thị hoá khác nhau tnng  
cùng thơi kỳ giữa các địa phương. Các thành phố Hồ Chí M inh, Hà Nội và tình  
Dương trước đó quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá diễn ra sớm hơn, còn 3ăc 
Ninh và Hải Dưcmg trong 5 năm gần đây dẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá, d( thị 
hoá. Quả trinh này khiến cho nhiều gia dinh nông dân bị thu hồi đất canh tác, dẫn 

đến mức dộ giảm mạnh nguồn thu nhập từ nông nghiệp
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Jiá tĩg  7; Nguồn Ihu nhập chinh cũn gia dinh nông thôn theo địa hàn nghiên

cứu, năm 2005 và 2011(%)

Nguồn thu 
11 hập thính

Tỉnh

Năm Thành 
pho HCM

Bắc
Ninh

Hải
Dưong Hà Nội

Bình
Dương

Tong

Nòng, lâm, 2005 13,5 49.2 72,8 67,9 39,8 48,7

thúy sản 2011 6,5 32,2 51,0 60,4 31,0 36,2

c ông chức, 2005 6,6 5,6 3,7 7,3 9,5 6,6

vi ên chức 201 1 6,5 6,5 4,7 7,5 9,5 6,9

c  ông nhân, 2005 19,5 9,6 3,0 4,8 15,9 10,5

cõng nghiệp 2011 18,5 16,0 13,8 5,9 17,8 14,4

Dịch vụ
2005 7,4 6,0 4,7 2,0 5,9 5,2

2011 8,2 6,5 5,2 2,5 6,2 5,7

Tiểu, thủ 2005 5,9 5,4 7,5 6,3 2,0 5,4

cổng nghiệp 2011 7,0 5,8 9,0 8,4 2,0 6,4

Kinh doanh, 2005 20,4 10,7 4,3 4,8 12,9 10,6

biuôn bán 2011 25,3 14,7 8,8 6,2 17,4 14,5

N guồn khác
2005 26,8 13,4 4,0 6,7 14,0 13,0

2011 28,0 18,2 7,5 9,2 16,1 15,8

Klr
2005 594 596 600 599 598 2987

2011 600 599 600 598 597 2994

Nguồn: Hoàng Rá Thjnh, 2011 Đe tài khoa học rà câng nghệ độc lập cẩp Nhà 
nu’ởc Tác độnự cùa quá trình đô thị hou đến sự phái triển khu vực nông thôn g ia i đoạn 
20 Ị 1-2020.

Bắc Ninh và Hải Dương cũng là hai địa phương có sự tăng nguồn thu nhập 
chính từ công nghiệp, công nhân cao nhát với 6,4% và 10.8%. Có thể thấy, công 
ng:hiệp hoá đã tác đông làm thay dồi cơ cấu nghề nghiệp của người nông dân hiện
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nay. Như trường hợp huyện cẩm  Giàng là huyện có diện tích và dân sổ chi đúng 
thứ 10/12 huyện, thành phố ở Hải Dương, nhung có tốc dộ phát triổn công nghiệp 
thuộc diện nhanh nhất tỉnh. "Đen nay, huyện có 130 doanh nghiệp đầu tư, trong dỏ 
40 doanh nghiệp vốn nước ngoài. Trên địa bàn huyện, hình thành ba khu công 
nghiệp lớn và bốn cụm công nghiệp cấp huyện với tồng diện tỉch hom 2.000 ha đốt. 
Diện tích dất nông nghiệp của huyện giảm từ 6.500 ha xuống còn 3.400 ha. Toàn 
huyện đã có 5 000 lao động nông thôn trở thành công nhân trong tổng số 27 nghìn 
công nhân tại các khu công nghiệp" (báo Nhân Dân, ngày 21/4/2008). Mặc đù, số 
công nhân là người trong huyện chi chiếm khoảng 18%, nhưng cũng có thể cho thấy 
đây là một ví dụ về người nông dân trở thành công nhân công nghiệp trong quả 
trình công nghiệp hoá, đô thị hoá dât nước.

Theo kết quả khảo sát thu được cho thấy tỷ  lệ hộ gia đỉnh có nguồn thu từ 
nòng nghiệp chiếm tỷ lệ tương đối lớn (36,2%); 6,4 % từ thủ công nghiệp, 14,5% từ 
kinh doanh buôn bán, và các nguồn khâc chiếm 15,8%. ở  mỗi địa bàn khảo sát, như 
ở thành phố Hồ Chi M inh, nguồn thu nhập chính từ hoạt động thu nhập khác chiếm 
28%, từ kinh doanh buôn bán 25,3%; từ công nghiệp 7%. Trong khi đó ở Bắc Ninh 
tỷ lệ có nguồn thu cao nhất vẫn từ nông nghiệp với 32,2%, tương ứng là Hải Dương 
51%, Hà Nội 60,4%.

Cỏ thể nói, thành phổ Hồ Chí M inh, Bẳc N inh và Bình Dưcmg là nhừng tinh 
có công nghiệp phát triển nên tỳ lệ hộ gia đình thu nhập chính từ công nghiệp cao 
hom Hải Dương và Hà Nội. Trẽn phạm vi cả nước, cơ cấu nguồn thu nhập của người 
dân nông thôn như sau (bảng 8).

Bảng 8 cho Ihấy, trên phạm vi cả nước cơ cấu thu nhập từ nông nghiệp trong 
thời kỳ 2002-2006 giảm gần 2% (từ 23,2P/o xuống còn 20,3%). Trong khi ở vùng 
nông thôn, thời kỳ 2002-2006 giảm 3%, và táng lên 0,8% vào năm 2008. Ở nông 
thôn, các nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp chiểm tý lệ thấp, nhu: thương nghiộp 
(7,6%), dịch vụ (4,5%), tỷ lệ này thấp hơn so với cả nước từ 2% đán 3%.

M ột điểm ^áng chú ý, thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nông thôn chiếm 
một tý lệ khá cao, chỉ sau nông nghiệp. Và tỳ ]ệ này tăng từ 24,8% nám 2002 lên 
28,4% năm 2008, mức lăng nhiều hơn so với cả nước (32,7% lên 34,7%). Nguyên 
nhân dẫn đến gia tăng tỷ lệ tiền lương, tiền công trong cơ cấu thu nhập ở nòng thôn 
cỏ thể giải thich từ sự phát triển về số lượng các khu công nghiệp, khu chế xuất vỏ i 
nhiều loại hinh doanh nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, dỏng di cư từ nông thôn đên 
đô thị và các khu công nghiệp để tỉm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống. Phân tích 

di cư trong nước cho thấy, ngưởi di cư chi chiếm 7,7% tống dân số và 88,7% các hộ 
gia dinh có người di cư có nhận đuợc tiền gửi dưới hình thức này hoặc hinh thức 

khác (LHQ, 2010).
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Bảng H: C ơ  cấu thu nhập bình quan nhân khẩu 1 tháng 
chia then nguồn thu ở nông thôn (% )

Năm Chung

Tiền
lương
tiền

công

Nông
nghiệp

Lâm
nghiệp

Thùy
sàn

Công
nghiệp

Xây
dựng

Thương
nghiệp

Djch
vụ Khác

Cá nước

2002 100,0 32,7 23,2 1,3 4,1 5,5 0,5 9,7 7,0 16,2

2004 100,0 32,7 22,6 1.0 3,6 5,4 0,4 9,9 6,8 17,7

2006 100,0 34,3 20,7 0,8 3,3 5,5 0.5 9,8 7,0 18,1

2008 100,0 34,7 20,3 0,7 3,0 5,1 0,5 9,5 7,5 18,7

Nông thôn

2002 100,0 24,8 36,0 2,0 5,4 5,4 0,2 7,8 4,4 14,0

2004 100,0 26,0 35,1 1,6 5,3 5,4 0,4 8,1 3,8 14,4

2006 100,0 27,7 33,0 1,3 5,1 5,] 0,4 8,0 4,1 15,3

2008 100,0 28,4 33,8 1,2 4.4 5,2 0,5 7,6 4.5 14,5

Nguồn: Tác giả dựa ữcn số liệu ĐKSMS hộ gia dinh 2002-2008

Nghiên cứu cùa chúng tôi tại 5 tinh được khảo sát cho thấy 83% số người được hỏi 
cho ràng người di làm án xa giúp dỡ cho kinh tể của gia đình họ Điều này cho thấy sự di 
cu lao dộng nông thôn dem ]ại những hộ quả nhất định cho sự phát triển kinh ti-xã  hội 
đôi với nơi di của người lao dộng chuyển cu. Qua dó cho thấy, đó cũng là hệ quả của quá 
trình công nghiệp hóa, dô thi hóa nông thôn hiện nay. Trong dỏ những người di cư ở Hà 
Nội chiếm tý lệ cao nhất (90,6%), thấp nhất là Binh Dương (57,1%).

Biến dổi cơ cấu lao dông, việc làm và thu nhập dã góp phần nâng cao mức 
sông của người dân nông thôn Việt Nam. Các chi báo về tiện nghỉ sinh hoạt của 
người dân nông thôn phàn ánh diều kiện sống của họ. Trong mẫu khảo sál cho thấy 
đi xe máy trở thành thói quen của cu dân nông thôn, chi cỏ 8,4% số người được hỏi 
nói gia đình họ không có xe máy. Rình quân mỗi hộ gia dinh sở hữu hơn 1 xe máy 
(Mean = 1,6). Gia đinh có nhiều xe máy nhất cỏ đến 7 xe, v ề  phương tiện nghe 
nhìn, 98% số người được hòi nói răng gia dinh họ có TV  Bình quân mỗi hộ sở hữu 
1,26 chiếc T V , hộ có nhiều nhất là 5 chiếc. Xem TV  là nét sinh hoạt mới trong văn 
hoá - lối sông cùa người dân nông thôn.
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Những tiện nghi gia đình hiện đại như diều hoà nhiệt độ, tù lạnh giờ dây trở 
nên quen thuộc với ngưíri dân nông thôn. Khảo sát của chúng tô i cho thấy, có ! 0% 
sổ hộ nông thôn dã sử đụng máy diều hòa nhiệt độ, gia đinh nhiều nhất có đến 3 
điều hòa nhiệt dộ. Tủ lạnh ưỏ thành vật dụng sinh hoạt phổ biến ở nông (hôn, 
76,7% số gia đình được hỏi cỏ tủ lạnh, hộ nhiều nhất có 3 tủ lạnh. Rình nóng iạnh 
cũng trở nên quen thuộc với một bộ phận các gia dinh nông thôn, với 23,6% sá hộ 
có dùng bình nóng lạnh phục vụ sinh hoạt. Ồ tô riêng cũng dã xuất hiện ở các vùng 
nông thôn, với 4,5% số hộ có xe riêng, có gia đình sở hữu 2 ô tô.

Liên lạc bàng điên thoại trờ nên phổ biến, 53,5% số hộ nông thôn có diện 
thoại cố dịnh, hộ nhiều nhất có 4 máy điện thoại cố định, số điện thoại di động đã 
trở nên phổ biến, chỉ có 9,8% số ngưỏi được hòi nói họ không sử dụng điện ihoỊĨ di 
dộng so với 91,2% có di dộng. Hộ nhiều nhất da dang sử dụng 9 máy cầm tay. Diều 
này cho thấy, tập quản liên lạc hiện đại của thời đại công nghệ thông tin  đã và iang 
ăn nhập sâu vào trong thói quen ừao đổi giao tiếp cùa người dân nông thôn.

Két luận

Có thể nói rằng, quá ữình công nghiệp hoá, đô thí hoá đã tác động mạnh mỗ 
đến hiển đổi cơ cẩu lao động, việc làm và thu nhập của người dân nông thôn iước 
ta. Điều dễ nhận thấy là, có sự giảm mạnh về lao động nông nghiệp. Neu như, 
nguồn lục dất dai bị thu hẹp là một thách thức về công ăn việc làm đối với nguời 
nông dân, thì những xí nghiệp, khu công nghiệp đan xen ở các vùng nông ứiôn, 

dược xây dựng từ những thửa ruộng bị thu hồi, lại mở ra cơ hội việc làm cho nỊUỜi 
dân nông thôn, nhất là với những lao dộng trẻ. Biến dổi cơ cấu lao dộng, việc làm 
kéo theo sự thay dổi về cơ cấu nguồn thu nhập của nguời dân nông thôn. Công việc 
làm dược trà lương, cùng với các nghề phi nông nghiệp khác đã chiém đến 50% 
trong ca cấu thu nhập ở nông thôn hiện nay.

Công nghiệp hoá, dô th ị hoá và chương trình xây dựng nông thôn mới <ã vả 
dang làm thay đổi lối sống cùa người dân nông thôn, cuộc sống của hộ gia đình 
nông thôn hiện đang khởi sắc trên mọi phương diện: việc làm, sinh hoạt, g iìi trí, 

nghi ngơi và giao tiếp xã hội. Người dân nông thôn dang tiếp cận những khuôn mẫu 
mới của lố i sống hiện đại, tiện nghi. Khoảng cách về mức sống, diều kiện sống giữa 

nông thôn và dô thị đang dược thu hẹp lại.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, quá trình công nghiệp hoi, đô 

thị hoá cũng tạo nên nhũng thách thức đổi với người dân nông thôn về tìm tiếm 

sinh kể, ồn định việc làm và dời sống, cũng như phải dối diện với sự ô nhicrr môi 

trường và sự biến dổi lố i sổng nông thôn trong "cơn lốc" của quá trình đô th hoá 

hiện nay.
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