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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra sản 

phẩm vật chất và tinh thần mà con người mong muốn. Lao động có năng 

suất, chất lượng, hiệu quả là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của 

đất nước. 

Huyện Quảng Ninh nguồn lao động huyện Quảng Ninh khoảng 

50 nghìn người, chủ yếu là lao động nông nghiệp, phần lớn là lao động 

phổ thông chưa qua đào tạo, chất lượng thấp, giải quyết việc làm mang 

tính mùa vụ, không ổn định và chủ yếu giải quyết việc làm tại chỗ theo 

kinh tế hộ gia đình.  

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề cho sự phát triển kinh tế- xã hội 

ở huyện Quảng Ninh. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, tôi lựa 

chọn đề tài: "Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên 

địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” sẽ có ý thiết thực góp 

phần xây dựng các chính sách tạo việc làm cho người lao động. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá thực trạng tạo việc làm cho lao động nông thôn trên 

địa bàn huyện Quảng Ninh, từ đó nghiên cứu những hạn chế và nguyên 

nhân trong tạo việc làm. 

 - Đề ra một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động 

nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Ninh, đáp ứng được yêu cầu tình 

hình thực tế mà huyện đã đề ra. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

-  Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề tạo việc làm cho lao động nông 

thôn. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi không gian: Địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng 

Bình. 

+ Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập và nghiên cứu số 

liệu thời kỳ 2010- 2012. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Số liệu thu thập từ niên giám thông kê của huyện Quảng Ninh, từ 

báo cáo của Phòng Lao động thương bình và Xã hội, Chi cục Thông kê, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Ninh có liên quan đến 

vấn đề nghiên cứu. 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương: 

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về việc làm và tạo việc làm cho lao 

động nông thôn. 

Chƣơng 2: Thực trạng tạo việc làm của người lao động nông 

thôn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Chƣơng 3: Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn trên 

địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Đề tài thứ 1: “Giải pháp việc làm cho lao động tại thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai” năm 2012 của tác giả Hoàng Thị Nguyệt Nga. 

- Đề tài thứ 2: "Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn 

huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam" năm 2011 của tác giả Nguyễn Thị 

Kim Dung 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 

CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

1.1. VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG 

THÔN 

1.1.1. Việc làm cho lao động 

a. Khái niệm về việc làm 

- Làm những công việc mà lao động nhận được tiền lương, tiền 

công bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho công việc đó. Đây là những người 

lao động làm thuê trong các cơ sở kinh tế cá thể trong các doanh 

nghiệp, các cơ quan đơn vị, lao động sẻ nhận được tiền công, tiền lương 

hàng tháng nhận được. Vì vậy, để có việc làm trước hết là cần hai yếu 
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tố sức lao động và những điều kiện cần thiết để sử dụng sức lao động, 

trong đó bao gồm cả yếu tố xã hội. 

b. Khái niệm về thất nghiệp 

Thất nghiệp là hiện tượng mà người lao động trong độ tuổi lao 

động có khả năng lao động muốn làm việc nhưng lại chưa có việc làm 

và đang tích cực tìm việc làm. 

1.1.2. Tạo việc làm cho lao động 

a. Khái niệm tạo việc làm 

Tạo việc làm cho người lao động là đưa người lao động vào làm 

việc để tạo ra trạng thái phù hợp giữa sức lao động và tư liệu sản xuất, 

tạo ra hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu thị trường. 

b. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động 

- Con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển kinh tế- xã 

hội và là yếu tố tạo ra lợi ích kinh tế- xã hội 

- Việc làm đối với người lao động là nhu cầu để tồn tại và phát 

triển, là yếu tố khách quan của người lao động 

- Việc làm là yêu cầu khách quan của xã hội 

1.2. ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

Do đặc điểm của sản xuất nông nghiệp có đặc điểm khác với đặc 

điểm của các ngành khác. Vì vậy, lao động nông thôn cũng có những đặc 

điểm khác với lao động ở các ngành kinh tế khác, cụ thể nó biểu hiện ở 

các mặt sau: 

1.2.1. Lao động nông thôn mang tính thời vụ 

Tính thời vụ trong nông nghiệp vĩnh cửu không thể bác bỏ được 

trong quá trình sản xuất chúng ta chỉ có thể tìm cách làm giảm tính thời 

vụ của sản xuất nông nghiệp.  

1.2.2. Nguồn lao động ở nông thôn tăng về số lƣợng 

Dân số được coi là yếu tố cơ bản quyết định số lượng lao động: 

quy mô và cơ cấu dân số có ý nghĩa quyết định đến qui mô cơ cấu của 

nguồn lao động.  

1.3. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TẠO VIỆC LÀM 

CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 
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1.3.1. Phát triển kinh tế, ngành nghề mới 

Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng để vừa tạo 

thêm việc làm, vừa khai thác được tốt tiềm năng của mỗi vùng.  

Đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình. Đa dạng hóa các hoạt động 

kinh tế nông thôn.   

Đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào những cây trồng có giá trị 

cao tăng cường lao động, phát triển chăn nuôi, khôi phục những ngành 

nghề truyền thống tận dụng lao động và nâng cao thu nhập, lựa chọn kỹ 

thuật phù hợp với điều kiện của gia đình, phân công 

1.3.2. Đào tạo và giới thiệu việc làm 

- Nghiên cứu kỹ thị trường lao động nước ngoài đào tạo những 

ngành nghề phục vụ cho những lao động có nhu cầu xuất khẩu. 

- Đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu xã hội là bản chất và định 

hướng chủ yếu để đổi mới và phát triển dạy nghề trong thời gian tới thực tế 

địa phương. 

- Cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo nghề (Các cơ sở dạy nghề); 

- Cơ sở sử dụng lao động (nhu cầu xã hội mà đại diện là các 

doanh nghiệp); 

- Sản phẩm qua đào tạo (người lao động tốt nghiệp). 

1.3.3. Xuất khẩu lao động 

Xuất khẩu lao động là việc đưa người lao động trong nước ra 

nước ngoài làm việc.  

- Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết 

xã, phường, thị trấn với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Quan 

tâm tuyển chọn, cung ứng nguồn lao động có chất lượng... 

1.3.4. Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 

- Chương trình cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm là hoạt 

động tín dụng chính sách có một ý nghĩa quan trọng, đã góp phần thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo và giải 

quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn và nâng tỷ 

lệ sử dụng thời lao động ở khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế. 
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- Chương trình cho vay giải quyết việc làm góp phần tích cực 

giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội, góp phần khôi phục các 

ngành nghề truyền thống. 

1.3.5. Tiêu chí đánh giá tạo việc làm cho ngƣời lao động 

nông thôn  

- Số lao động được đào tạo nghề. 

- Số lao động được tạo việc làm thông qua xuất khẩu lao động. 

- Số lượng dự án tạo việc làm.  

- Số lao động được tạo việc làm thông qua vay vốn. 

1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI TẠO VIỆC LÀM 

CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

1.4.1. Điều kiện tự nhiên 

1.4.2. Điều kiện kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế; cơ sở hạ tầng; nguồn vốn và hoạt 

động đầu tư; khoa học công nghệ; quan hệ kinh tế, hợp tác quốc tế 

1.4.3. Nhân tố dân số 

1.4.4. Nhân tố giáo dục và công nghệ 

Giáo dục và đào tạo cho người lao động có đủ tri thức, năng lực, 

sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc và khi có trong tay kiến 

thức về xã hội, về trình độ chuyên môn người lao động sẽ có nhiều cơ 

hội để thực hiện các công việc mà xã hội phân công sắp xếp.   

1.4.5. Chính sách lao động và việc làm trong xã hội 

Nhóm chính sách chung có quan hệ và tác động đến việc mở 

rộng và phát triển việc làm cho lao động toàn xã hội: Chính sách về 

vốn, chính sách đất đai, chính sách thuế… 

1.5. KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 

1.5.1. Kinh nghiệm của thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

1.5.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

2.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 

CỦA HUYỆN QUẢNG NINH ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO VIỆC 

LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

2.1.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 

a. Vị trí địa lý 

- Phía Bắc giáp huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới;  

- Phía Nam giáp huyện Lệ Thủy; 

- Phía Đông giáp biển Đông; 

- Phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. 

b. Khí hậu 

Mùa khô thường từ tháng 3 đến hết tháng 8 hàng năm, có nhiệt 

độ trung bình từ 26,5 - 27
o
C, nhiệt độ cao nhất có khi đến 39

o
C. Do nền 

nhiệt cao, lượng mưa chỉ chiếm 20 - 30% tổng lượng mưa cả năm.  

Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, nhiệt 

độ trung bình 22 - 23
o
C, thấp nhất vào tháng 1, có khi đến 10

o
C.  

c. Địa hình, đất đai, tài nguyên 

* Địa hình 

* Đất đai 

* Tài nguyên 

2.1.2. Điều kiện kinh tế 

a. Tăng trưởng kinh tế 

Các dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế được đưa ra trong quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương có mối quan hệ 

với hệ số co giãn việc làm, tốc độ tăng trưởng của các ngành nghề, lĩnh 

vực của nền kinh tế sẽ tác động đến tốc độ tăng trưởng việc làm. 

b. Kết cấu hạ tầng 

* Hệ thống Khu công nghiệp; giao thông; hệ thống cấp thoát 

nước; về điện; thông tin liên lạc; mạng lưới ngân hàng. 
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2.1.3. Điều kiện xã hội 

a. Dân số, lao động 

Toàn huyện chỉ có 2 dân tộc Kinh và dân tộc Vân Kiều, trong đó 

người Kinh chiếm 96%, người Vân Kiều chiếm 4% dân số toàn huyện. 

Dân tộc Vân Kiều chủ yếu sống ở vùng núi thuộc 2 xã Trường Sơn và 

Trường Xuân.  

b. Giáo dục, y tế, khoa học-  công nghệ, an ninh chính trị 

* Công tác giáo dục 

* Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

* An ninh chính trị 

2.2. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở 

HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.2.1. Lao động và nhân khẩu của huyện Quảng Ninh 

Bảng 2.1. Cơ cấu lao động huyện Quảng Ninh giai đoạn 2010- 2012 

Chỉ tiêu 

Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Số 

lượng 

(người) 

Cơ 

cấu 

 (%) 

Số 

lượng 

(người) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Số 

lượng 

(người) 

Cơ 

cấu 

  %) 

Dân số 86816 100 87305 100 87869 100 

1- Số người trong độ tuổi 

lao động 
78089 89.9 74185 85.0  71759 81.7 

Số người trong độ tuổi LĐ 

tham gia vào các ngành 

kinh tế 

42833 49.3 40916 46.9  41005 46.7 

Số người trong độ tuổi LĐ 

nhưng không tham gia 

vào các ngành kinh tế 

35256 40.6  38.1  30754 35.0 

2- Số người nằm ngoài độ 

tuổi lao động 
8727 10.1 13120 15.0  16110 18.3 

(Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh) 

Như vậy, dân số huyện Quảng Ninh có xu hương tăng nhẹ trong 

thời gian tới, đảm bảo cung cấp nguồn lao động dồi dào cho huyện 

Quảng Ninh cũng như các huyện lân cận trong phát triển kinh tế. 
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Biểu đồ 2.1. Dân số và lao động huyện Quảng Ninh 

2.2.2. Lao động phân theo trình độ văn hóa 

Bảng 2.2. Lao động phân theo trình độ văn hóa 

 ĐVT: người 

Năm Chỉ tiêu Tổng số 

Trong đó 

Không  

biết 

chữ 

Chưa 

tốt 

nghiệp  

tiểu học 

Đã tốt 

nghiệp  

tiểu 

học 

Đã tốt 

nghiệp  

THCS 

Đã tốt 

nghiệp  

THPT 

2010 
Lực lượng lao động 42833 1713 2998 5140 14563 18418 

Cơ cấu %  100 4.0 7.0 12.0 34.0 43.0 

2011 
Lực lượng lao động  40916 1472 2921 5018 13246 18259 

Cơ cấu %  100 3.6 7.1 12.3 32.4 44.6 

2012 
Lực lượng lao động  41005 1317 2813 5049 13306 18520 

Cơ cấu %  100 3.2 6.9 12.3 32.4 45.2 

(Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh) 

 

Biểu đồ 2.2. Lao động phân theo trình độ văn hóa 
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2.2.3. Lao động phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Bảng 2.3. Lực lƣợng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Năm Chỉ tiêu Tổng số 

Trong đó 

Không 

có 

chuyên 

môn  

kĩ thuật 

Sơ 

cấp/học 

nghề trở 

lên 

Cao 

đẳng 

trở 

lên 

2010 
Lực lượng lao động  42833 36501 4055 2277 

Cơ cấu %  100 85.2 9.5 5.3 

2011 

 

Lực lượng lao động  40916 33939 4545 2432 

Cơ cấu %  100 82.9 11.1 5.9 

2012 

 

Lực lượng lao động  41005 33308 5054 2643 

Cơ cấu %  100 81.2 12.3 6.4 

(Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh) 

Trong những năm qua cho thấy tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của 

huyện Quảng Ninh tuy chưa cao nhưng đã tăng lên đáng kể. Năm 2010, 

tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở trình độ sơ cấp, học nghề trở lên chỉ 

chiếm 9,5% nhưng đến năm 2011 đã tăng lên 11,1% và năm 2012 lên 

12,3% được nêu trong bảng 2.3. 

 

Biểu đồ 2.3. Lao động phân theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

2.2.4. Lao động trong các ngành kinh tế 
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Bảng 2.4. Lực lƣợng lao động trong các ngành kinh tế 

Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Người % Người % Người % 

Tổng số  42833 100 38156 100 37905 100 

Lao động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 35434 82.7 32392 84.8 31266 82.4 

Lao động sản xuất công nghiệp 2326 5 2001 5.2 2512 6.6 

Phân theo thành phần kinh tế       

Công ty cổ phần 250  350  523  

Tập thể 201  105  144  

Tư nhân 338  123  83  

Cá thể 1537  1423  1762  

Phân theo ngành công nghiệp       

Công nghiệp khai thác đá, cát, sạn 486  223  310  

Công nghiệp chế biến, chế tạo 1657  1778  2202  

Sản xuất thực phẩm đồ uống 541  520  909  

Sản xuất trang phục 196  196  173  

Sản xuất sản phẩm gổ, lâm sản 251  182  182  

Sản xuất sản phẩm tái chế rác 7  11  0  

Sản xuất sản phẩm khoáng phi kim loại 321  417  398  

Sản xuất sản phẩm từ kim loại 142  148  164  

Sản xuất giường tủ bàn ghế 372  294  367  

Sản xuất giầy da 3  3  3  

Sản xuất sản phẩm platic 7  7  6  

Lao động vận tải 859 2 536 1.4 534 1.4 

Phân theo thành phần kinh tế       

Tập thể 18  6  10  

Tư nhân     29  

Cá thể 841  530  495  

Phân theo ngành       

Vận tải hàng hóa 509  499  491  

Vận tải hành khách 50  37  43  

Lao động kinh doanh thương mại, khách sạn 

nhà hàng 
4214 9.8 3227 8.4 3593 9.5 

Phân theo thành phần kinh tế       

Nhà nước 60  51  51  

Tập thể 6  5  5  

Tư nhân 176  174  198  

Cá thể 3972  2997  3339  

Phân theo ngành thương mại       

Thương mại, dịch vụ 3770  2834  3183  

Khách sạn, nhà hàng 444  402  410  

(Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh) 

Qua bảng 2.4, ta thấy huyện Quảng Ninh là một huyện có lực 

lượng lao động trong ngành nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ lệ lớn nhất 
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trong các ngành kinh tế của huyện, thể hiện năm 2010 lực lượng lao 

động sản xuất nông, lâm, thủy sản chiếm 82,7% nhưng nó giảm không 

lớn đến năm 2012 thì lực lượng này vẫn chiếm 82,4%. Trong ngành 

nông, lâm, thủy sản thì lao động chủ yếu tập trung ở ngành trồng trọt, 

nhất là trồng lúa và một số cây khác như lạc, sắn, ngô, khoai lang, 

mía... chăn nuôi của huyện tuy có số lượng lao động không nhiều 

nhưng có nhiều đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của huyện và ngày 

càng phát huy được thế mạnh của mình. Huyện Quảng Ninh có lợi thế 

về chăn nuôi gia súc nhất là trâu, bò và lợn.  

2.3. THỰC TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 

NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

2.3.1. Phát triển sản xuất, ngành nghề mới thu hút lao động 

nông thôn 

a. Chính sách phát triển các ngành nghề 

Phát triển ngành nông, lâm, ngư nghiệp 

Bảng 2.6. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Tổng số 

Trong đó 

Trồng và 

nuôi rừng 

Khai thác 

lâm sản 

Thu nhặt 

từ rừng 
Dịch vụ 

2010 36.498 4.048 30.499 659 12.92 

2011 44.532 4.817 35.126 1.351 3.148 

2012 55.064 4.570 48.118 584 1.792 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh) 

*  Về thuỷ sản: 

Qua bảng 2.7. ta thấy ngành thủy sản huyện Quảng Ninh có sự 

phát triển, thể hiện giá trị sản xuất của ngành tăng trưởng qua từng 

năm, năm sau cao hơn năm trước. Là ngành mũi nhọn trong sự phát 

triển kinh tế tạo việc làm của huyện. 
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Bảng 2.7. Giá trị sản xuất ngành thủy sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Năm Tổng số 
Trong đó 

Khai thác Nuôi trồng Dịch vụ 

2010 93.293 38.684 49.962 4.647 

2011 110.228 40.881 63.734 5.613 

2012 141.820 46.119 58.630 37.071 

(Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh) 

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Đẩy mạnh thực hiện đề án phát triển TTCN và ngành nghề giai 

đoạn 2011-2015; tăng cường quản lý và tạo điều kiện cho cụm TTCN 

và làng nghề thị trấn. Khuyến khích đầu tư các ngành dịch vụ và tiểu 

thủ công nghiệp có sử dụng nguyên liệu tại địa phương đáp ứng nhu 

cầu thị trường. 

* Phát triển thương mại- Dịch vụ và du lịch 

Chú trọng khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển các ngành 

Dịch vụ, du lịch, giá trị tăng bình quân tăng theo hàng năm. Thị trường 

hàng hóa được mở rộng, mạng lưới thương mại bán lẻ phát triển mạnh 

đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.  

Hoạt động thương mại- dịch vụ chuyển biến mạnh, các thành 

phần kinh tế thương mại- dịch vụ được mở rộng và phát triển theo 

hướng tích cực, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của dân cư và yêu cầu 

phát triển sản xuất của các ngành kinh tế. 

b. Chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo việc làm cho 

lao động nông thôn 

- Hệ thống đường giao thông: mạng lưới giao thông huyện 

Quảng Ninh đã cơ bản đảm bảo nhu cầu cho việc đi lại của người dân 

và phát triển kinh tế - xã hội.   

- Thuỷ lợi của huyện: Những năm qua bằng nguồn vốn của tỉnh hỗ 

trợ và ngân sách địa phương, huyện đã xây dựng được nhiều công trình 

thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ 
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- Trường học, Trạm xá: Toàn huyện có 56 trường học, trong đó 

có 3 trường phổ thông trung học; 16 trường trung học cơ sở, 22 trường 

Tiểu học và 15 trường mầm non.  

Toàn huyện có 1 Bệnh viện đa khoa, 1 Trung tâm y tế dự phòng, 

15 trạm xá đáp ứng đủ điều kiện chăm sóc sức khoẻ và khám chữa 

bệnh cho người dân của huyện. 

- Các công trình xây dựng khác: Như vấn đề nước sạch nông 

thôn, điện... đã được chính quyền huyện quan tâm. Tại các xã vùng cao 

đã ổn định được vấn đề du canh du cư, giải quyết nước sạch ở các vùng 

xa đô thị, đưa điện lưới quốc gia tới 15/15 xã, thị trấn của huyện; một 

số Bản của xã Trường Sơn, Trường Xuân điện lưới chưa đến được thì 

hiện này đang triển khái Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 

đảm bảo cơ bản đời sống của nhân dân những vùng này.  

Bảng 2.8. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật năm 2012 

TT Chỉ tiêu ĐVT Tổng số 

1 Số xã có đường ô tô đến UBND xã xã 15 

- Đường nhựa  7 

- Đường đá  8 

2 Số km bê tông hóa giao thông nông thôn km 276.268 

3 Số xã có trạm xá xã 15 

4 Số xã có chợ xã 15 

5 Số trường mẫu giáo trường 15 

6 Số trường tiểu học trường 22 

7 Số trường cấp 2 trường 16 

8 Số trường cấp 3 trường 3 

9 Số xã có điện lưới xã 15 

10 Số xã có trạm bơm xã 15 

11 Bệnh viện BV 1 

12 Số xã có điểm bưu điện văn hóa xã xã 15 

13 Số máy điện thoại có đến 31/12/2012 máy 9.012 

14 Số xã đặc biệt khó khăn xã 2 

15 Tỷ lệ hộ nghèo (Tiêu chuẩn mới của bộ LĐTB 

và XH) 
% 17,5 

(Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Quảng Ninh) 
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2.3.2. Hoạt động đào tạo và giới thiệu việc làm 

a. Hoạt động đào tạo nghề 

Bảng 2.9. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

Chỉ tiêu 
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Người % Người % Người % 

Học nghề tại các cơ sở NN 295 52.7 358 60.7 425 59.0 

Học nghề tại các cơ sở DN 210 37.5 175 29.7 30 4.2 

Học nghề tại các cơ sở DV 55 9.8 57 9.7 265 36.8 

Tổng cộng 560 100 590 100 720 100 

(Nguồn Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Ninh) 

 

Biểu đồ 2.4. Đào tạo nghề cho lao động huyện Quảng Ninh 

b. Hoạt động giới thiệu việc làm 

Năm 2010 tổ chức hội chợ thu hút 9 doanh nghiệp tham gia nhưng số 

lượng người tham gia không nhiều và qua hội chợ số lao động có việc làm chỉ 

chiếm khoảng  1% so với số người đến dự hội chợ 40 người, năm 2011, 2012 

số lượng có việc làm khi tham gia Hội chợ tăng nhẹ 1,2%. 

2.3.3. Hoạt động xuất khẩu lao động 

Trong những năm qua huyện Quảng Ninh đã tranh thủ tối đa mọi 

thuận lợi, tìm mọi giải pháp phát triển ngành nghề trên địa bàn để tạo 

việc làm cho người lao động nông thôn, trong đó công tác xuất khẩu lao 

động được xem là mũi nhọn của huyện. 
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Bảng 2.10. Hoạt động xuất khẩu lao động 

Thị trường ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Hàn Quốc Người 20 32 2 

Nhật Bản Người 2 4 8 

Singapore Người 5 6 4 

Đài Loan Người 18 25 13 

Malaysia Người 31 28 12 

CHLB Nga Người 12 25 31 

CHDCND Lào Người     65 

Khác  Người 80 105 48 

Tổng số: 168 225 183 

(Nguồn Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Ninh) 

2.3.4. Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 

Bảng 2.11. Tín dụng hỗ trợ tạo việc làm 

Năm Số Dự án 
Tạo việc làm 

(người) 

2010 90 2084 

2011 110 2515 

2012 150 3169 

Tổng cộng 350 7768 

(Nguồn Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Quảng Ninh) 

2.3.5. Kết quả tạo việc làm cho ngƣời lao động những năm qua 

Bảng 2.12. Lao động đƣợc tạo việc làm giai đoạn 2010- 2012 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 

Tổng số lao động  Người 78089 74185 71759 

Lao động được tạo việc 

làm 
Người 2037 2515 3169 

( Nguồn Phòng Lao động  Thương binh và xã hội huyện Quảng Ninh) 

2.5. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƢỜI LAO 

ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH 

2.5.1. Đánh giá chung 

Năm 2010- 2012 toàn thể nhân dân huyện Quảng Ninh đủ các 

thành phần đã đoàn kết phát huy những lợi thế, khắc phục những khó 
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khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đề ra. Sản 

xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng của 

nhiều loại cây trồng vật nuôi ngày một tăng cao, sản phẩm nông nghiệp 

ngày càng đa dạng và có giá trị hàng hoá. Công nghiệp nông thôn từng 

bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Khu vực dịch vụ có mức 

tăng trưởng khá, ngày một đa dạng ngành nghề.  

2.5.2. Những mặt đạt đƣợc 

- Kinh tế bước đầu phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Các sản phẩm do nông thôn ở 

huyện sản xuất ra hàng năm đã tăng lên.  

- Chất lượng sản phẩm hàng hóa của từng ngành sản xuất ra của 

khu vực nông thôn ở thành phố được nâng lên. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống đã được 

tăng cường, nông thôn dần được đổi mới, đặc biệt là nhà ở, phương tiện 

đi lại, phương tiện nghe nhìn, điện, đường giao thông, các công trình 

phúc lợi… Thu nhập của người lao động nông thôn ngày một tăng lên, 

đời sống vật chất và tinh thần đang dần được cải thiện. 

- Cơ sở vật chất trường học và chất lượng giáo dục toàn diện 

từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công 

tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thông tin, thể thao, phát thanh, truyền 

hình có nhiều cố gắng. Các đối tượng chính sách được quan tâm ngày 

càng tốt hơn về vật chất và tinh thần. 

- An ninh chính trị ổn định và giữ vững, các loại tội phạm được 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời, góp phần phát triển kinh tế, củng cố hệ 

thống chính trị các cấp của toàn huyện. 

2.5.3. Những mặt hạn chế 

- Nhận thức của người lao động nông thôn về việc làm chưa 

chuyển đổi kịp với nền kinh tế thị trường. Chưa chủ động tạo việc làm 

cho mình trong môi trường pháp luật cho phép. 

- Ban chỉ đạo giải quyết việc làm chưa nắm chắc nguồn lao động 

nông thôn, lực lượng lao động nông thôn tăng giảm trên địa bàn và thực 

trạng về lao động việc làm ở khu vực nông thôn, nhất là đối với những 
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địa phương đang chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. 

- Chính quyền địa phương chưa thực sự có những giải pháp tích 

cực để hỗ trợ cho người lao động nông thôn trong quá trình tự tạo việc 

làm khi đất nông nghiệp của họ phải chuyển đổi mục đích sử dụng. 

- Phát triển kinh tế nông thôn còn chậm, cơ cấu nông nghiệp còn 

chiếm tỷ trọng lớn, trong nội bộ ngành nông nghiệp thì chăn nuôi chiếm 

tỷ trọng nhỏ mất cân đối với trồng trọt phát triển chưa tương xứng với 

tiềm năng và lợi thế sẵn có. 

- Các thành phần kinh tế chưa được khai thác triệt để, chưa phát huy 

hết các nguồn lực để đầu tư và phát triển, nhất là nguồn lực trong dân. 

2.5.4. Nguyên nhân ảnh hƣởng đến việc làm của ngƣời lao 

động nông thôn huyện Quảng Ninh 

Cung cầu lao động mất cân đối, nguồn cung chủ yếu là lao động phổ 

thông, lực lượng này được bổ sung hàng năm tốt nghiệp THPT nhưng 

không thi đỗ các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp…nhưng nhu cầu lao động lại đòi hỏi chủ yếu là lao động lành 

nghề.  

Công tác tuyên truyền cho người lao động theo học các lớp đào 

tạo nghề còn yếu, cán bộ giảng viên chưa thực sự tâm huyết với nghề 

đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo. .  

 

CHƢƠNG 3 

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO 

NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG NINH, 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1.1. Quan điểm 

Tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Ninh cần có 

sự chuyển biến trong quan điểm và nhận thức của người lao động về 

vai trò vị trí của nông thôn trong chiến lược phát triển kinh tế. 
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Tạo việc làm phải dựa vào điều kiện kinh tế xã hội của địa 

phương phát huy cao độ các tiềm năng tại chỗ tạo việc làm phải kết hợp 

với phát triển toàn diện kinh tế xã hội. 

3.1.2. Phƣơng hƣớng 

Thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn làm cơ sở cho quá trình đẩy 

nhanh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế và phân công lao động ở khu vực nông 

thôn, bằng cách xây dựng các công trình cấu trúc hạ tầng giao thông, thông 

tin liên lạc…khuyến khích lao động tự tạo việc làm tại quê hương mình. 

Liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài địa 

phương để tận dụng lao động tại chỗ nông nhàn. Khuyến khích có ưu 

đãi với những doanh nghiệp đầu tư có sử dụng lao động của huyện. 

Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp 

chế biến nông lâm thủy sản. 

Nâng cao trình độ lao động ở các cấp, chú trọng đào tạo công 

nhân lành nghề, gắn chương trình đào tạo nghề với nhu cầu thực tiễn 

đảm bảo cho người lao động học nghề có trình độ tay nghề đáp ứng nhu 

cầu tuyển dụng của thị trường.  

3.1.3. Căn cứ chủ yếu để tạo việc làm cho ngƣời lao động 

nông thôn ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 

- Căn cứ vào thực trạng việc làm của người lao động nông thôn ở 

huyện Quảng Ninh 3 năm 2010- 2012. 

- Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh 

Quảng Bình đến năm 2020; các kết quả nghiên cứu về lao động- việc 

làm trong các ngành các lĩnh vực trên địa bàn huyện Quảng Ninh, dựa 

vào khả năng tự tạo việc làm của người lao động nông thôn và các khả 

năng hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh Quảng Bình và các tổ chức khác. 

3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI 

LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG NINH TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

3.3.1. Phát triển kinh tế để tạo việc làm 

- Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH- HĐH là quá trình 
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phân công lao động xã hội, là quá trình chuyển dịch lao động từ ngành 

nông nghiệp sang các ngành công nghiệp và dịch vụ. Đây là giải pháp 

vừa cấp bách, vừa triệt để để giải quyết tình trạng thiếu việc làm ở nông 

thôn hiện nay. 

+ Chuyển một phần diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các 

loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.  

+ Phát triển trang trại tổng hợp, trồng rừng kinh tế, cây công 

nghiệp lâu năm kết hợp với chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả, cây 

ngắn ngày, theo phương thức lấy ngắn nuôi dài ở các vùng đất dọc 

đường Hồ Chí Minh ở các xã Vĩnh Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, An 

Ninh và Vạn Ninh.  

+ Thực hiện kiên cố hoá kênh mương, xây dựng hệ thống thuỷ lợi 

và ứng dụng công nghệ tưới ẩm vào các vùng thiếu nước.  

+ Mở rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn huyện 

giúp các hộ đói nghèo từng bước tiếp cận và tham gia vào cơ cấu ngành 

và cơ cấu thành phần kinh tế, hướng họ từ việc sản xuất theo kinh tế 

nhỏ lẻ, phi tập trung vào sản xuất hàng hoá lớn, tập trung có sự quản lý 

của nhà nước.  

+ Tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ, cho phép các doanh 

nghiệp, thành phần kinh tế phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu 

đá, cát, gạch, ngói... cung cấp nhu cầu xây dựng ngày càng tăng trên địa 

bàn và khu vực thành phố Đồng Hới, tạo công ăn việc làm cho lao động 

trên địa bàn huyện. 

+ Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy hải sản kết hợp xây dựng 

một số dự án khai thác các lợi thế khác ở vùng cát ven biển, vùng cồn 

bãi để tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân 

- Phát triển các hoạt động phi nông nghiệp tại các địa phương. 

Đa dạng hoá các hoạt động phi nông nghiệp và các hình thức 

kinh doanh. Tiếp tục xây dựng, khôi phục và phát triển các ngành nghề 

truyền thống tại địa phương: mặt hàng chổi đót Rạng Đông, mây xuất 

khẩu Bình Minh ở thị trấn Quán Hàu; sinh vật cảnh ở Văn La, xã Lương 

Ninh; chạm khảm ở Trúc Ly; chế biến bún bánh khô ở Dinh Mười.  
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+ Hình thành một số HTX hoặc cơ sở mộc, sản xuất hàng thủ 

công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng, du lịch; HTX chế biến thuỷ sản, đánh 

bắt hải sản và mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt, nước lợ. 

+ Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển 

làng nghề, hỗ trợ xây dựng, quảng bá sản phẩm thương hiệu Hàu (ở thị 

trấn Quán Hàu), phát triển các mặt hàng chế biến truyền thống nước 

mắm, ruốc, cá khô, mở rộng cơ sở chế biến khoai deo ở Hải Ninh; rượu 

Võ Xá ở xã Võ Ninh; chổi đót ở Phúc Duệ, Vĩnh Ninh.  

3.3.2. Đào tạo nghề gắn với việc làm 

Huy động mọi nguồn nhân lực để nâng cấp xây dựng cơ bản, đổi 

mới trang thiết bị đồ dùng, phương tiện dạy học, khuyến khích và động 

viên đội ngũ giáo viên tự trang bị thiết bị dạy nghề, phối hợp với các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để sử dụng trang thiết bị công nghệ kỹ 

thuật dạy và thực tập nghề, đưa dần công nghệ thông tin, công nghệ tự 

động hóa vào trợ giúp giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. 

Nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm, cập nhật 

kiến thức kỹ thuật công nghệ mới cho đội ngũ giáo viên dạy nghề; có 

cơ chế chính sách thu hút người có học vị cao, người có kinh nghiệm, 

các nghệ nhân, thợ giỏi về làm giao viên ở các cơ sở dạy nghề; tổ chức 

thường xuyên phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi, giáo viên giỏi, có 

chính sách khen thưởng, động viên thích đáng. 

Tăng cường hỗ trợ chính sách cho công tác dạy nghề; ban hành 

các chính sách huy động vốn và tín dụng, chính sách đất đai, tạo mối 

quan hệ bình đẳng giữa các cơ sở dạy nghề công lập và ngoài công lập, 

hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho người lao động có cơ hội học nghề và tìm 

kiếm việc làm. 

Phối hợp với các cơ sở dạy nghề của tỉnh, liên kết với các cơ sở dạy 

nghề ở các địa phương khác mở các lớp đào tạo nghề tại chổ với từng 

ngành nghề phù hợp với trình độ văn hóa, điều kiện hoàn cảnh gia đình và 

thực tế nguồn lực địa phương, lựa chọn những đơn vị dạy nghề có kinh 

nghiệm, am hiểu tận tường nghề đào tạo và yêu cầu của lao động nông 
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thôn, đặc biệt chú trọng đến khâu thực hành. Để giải quyết tốt vấn đề “đầu 

ra” cho các khóa học nghề. 

Đổi mới chương trình, hoạt động giáo dục hướng nghiệp dạy 

nghề vào các trường phổ thông trung học cơ sở và trung học phổ thông 

để học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các 

loại hình học nghề phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của mình. 

Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, trong đó sớm hoàn chỉnh và 

ban hành kế hoạch phát triển mạng lưới đào tạo nghề đến năm 2015, 

làm cơ sở để phát triển hoạt động đào tạo nghề của huyện. 

3.3.3. Tăng cƣờng xuất khẩu lao động 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất 

khẩu lao động, chú trọng trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với 

người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục định hướng để 

tạo nguồn lao động; tuyên truyền, khuyến khích người lao động tham 

gia xuất khẩu lao động.  

Thường xuyên cập nhật thị trường lao động, nhu cầu việc làm và 

khả năng thu hút của các doanh nghiệp, các ngành nghề trên cơ sở đó 

xây dựng kế hoạch giải pháp giải quyết việc làm hàng năm. 

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, một mặt khai thác các thị 

trường truyền thống như: Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc…Đồng thời 

mở rộng xuất khẩu lao động sang thị trường có thu nhập cao và có nhu 

cầu lớn về lao động như đưa người lao động đi làm nghề nông ở Mỹ 

hay xuất khẩu lao động sang Châu Âu, Trung Đông… 

Cần lập quỹ xuất khẩu lao động để có nguồn hỗ trợ kinh phí cho 

người nghèo nhất là người lao động thuộc diện chính sách để họ có đủ 

điều kiện đi xuất khẩu lao động. 

3.3.4. Thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Trong các yếu tố của sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh 

tế thì nguồn lực con người là yếu tố cơ bản nhất. Nguồn nhân lực vừa là 

người sáng tạo vừa là người sử dụng các phương tiện phân phối công 

nghệ để đạt lợi ích kinh tế cao nhất.  
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Chính sách đầu tư cho đào tạo nhân lực: Trước thực trạng nguồn 

lao động nông thôn ở huyện Quảng Ninh dồi dào nhưng chất lượng 

chưa cao đã hạn chế rất lớn đến việc làm và sự phát triển nông nghiệp 

nông thôn theo hướng CNH, HĐH.   

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động: Từ chỗ coi 

giải quyết việc làm là trách nhiệm hoàn toàn phụ thuộc nông nghiệp và 

chỉ khi làm việc trong cơ quan Nhà nước mới coi là có việc làm đã 

chuyển sang nhận thức mới, người lao động nông thôn chủ động tìm 

việc làm cho mình, cùng với sự chủ động của mọi người dân, chính 

quyền huyện Quảng Ninh cũng cần quan tâm đến vấn đề giải quyết việc 

làm cho người lao động nông thôn trên cơ sở phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần, huy động các đoàn thể, các tổ chức xã hội cùng tham 

gia vào các chương trình giải quyết việc làm.  

Chính sách sử dụng nguồn nhân lực: Sử dụng nguồn nhân lực 

nông thôn ở huyện Quảng Ninh cần đảm bảo nguyên tắc sử dụng đầy 

đủ, khai thác tối đa tiềm năng sức lao động, đãi ngộ thỏa đáng theo giá 

trị lao động được sáng tạo ra đồng thời tạo điều kiện có chính sách 

đúng để phát huy cao tính tự do sáng tạo của con người, nhất là lao 

động chất xám. Bởi nguồn lực con người nông thôn ở huyện Quảng 

Ninh chỉ có thể phát huy tác dụng khi được quan tâm đầy đủ, đúng 

mức, được lao động trong môi trường lành mạnh, dân chủ và công 

bằng.  

3.3.5. Giải pháp về vốn 

Về phía nhà nước: Mở rộng hơn nữa các chương trình vay vốn 

đến tận tay người dân thông qua các tổ chức tín dụng, các ngân hàng, 

các tổ chức đoàn thể ở địa phương như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, 

Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh…. Việc vay vốn phải xác định 

đúng đối tượng được vay, số lượng vay vốn phải đảm bảo cho người đi 

vay có đủ khả năng tái sản xuất mở rộng, các phương thức thu hồi vốn 

phải phù hợp với đặc điểm và chu kỳ sản xuất nông nghiệp.  

Cùng với việc cho vay vốn thì cần làm tốt công tác khuyến nông, 

hướng dẫn và tư vấn cho người dân cách thức đầu tư và sử dụng vốn 
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vay để đầu tư mang lại hiệu quả cao và phải giám sát việc sử dụng vốn 

vay thông qua các tổ chức đoàn thể ở địa phương. Tránh tình trạng sử 

dụng vốn không đúng mục đích và không có khả năng hoàn trả. 

Củng cố, nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của 

các điểm giao dịch tại xã, thị trấn, tổ tiết kiệm cho vay vốn. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Tạo việc làm cho người lao động nông thôn là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành. 

Trong những năm qua Đảng và nhà nước đã có nhiều biện pháp để tạo 

việc làm cho lao động nông thôn, thông qua các chương trình, dự án 

phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình, dự án giải quyết việc làm. 

Quảng Ninh là một huyện mới được thành lập tách từ huyện Lệ 

Ninh cũ, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, xuất phát điểm của nền 

kinh tế thấp, tài nguyên còn hạn chế, tốc độ phát triển kinh tế chậm, 

tình trạng thất nghiệp còn nhiều.  

Nhận thức được vai trò, vị trí của vấn đề tạo việc làm, trong 

những năm qua ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, phòng nông 

nghiệp…đã có nhiều chủ trương, chính sách để tạo việc làm cho người 

lao động. Ba năm qua đã tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động, 

hệ số sử dụng lao động ở nông thôn tăng lên, chất lượng lao động bước 

đầu có tiến bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề tạo việc làm cho người lao động 

trong huyện vẫn còn nhiều tồn tại: 

- Trình độ tay nghề của người lao động còn thấp chưa đáp ứng 

được đòi hỏi của người sử dụng lao động nên gặp khó khăn trong tìm 

kiếm việc làm. 

- Cơ chế chính sách tạo việc làm cho người lao động còn thiếu 

đồng bộ và chưa đủ mạnh. Vì vậy, sức ép về lao động và việc làm ở 

nông thôn vẫn là vấn đề bức xúc và khó khăn. Để nhanh chống giảm 
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được sức ép về lao động và tạo việc làm cho người lao động ở nông 

thôn trước hết cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

+ Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang 

công nghiệp, dịch vụ. Thu hút đầu tư nhằm xây dựng và phát triển các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhỏ, mở rộng dạy nghề cho lao 

động nông thôn, coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. 

+ Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp và thiếu việc làm 

thông qua các chính sách như hỗ trợ về vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề… 

2. Kiến nghị 

Chính quyền địa phương cần coi trọng vấn đề giải quyết việc làm 

cho lao động nông thôn vì đây là vấn đề trọng tâm trong quá trình phát 

triển kinh tế xã hội.  

* Đối với huyện 

Cần tăng cường quản lý về đất đai, dân số và lao động, thúc đẩy 

phát triển hệ thống giáo dục, y tế nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, tiếp 

nhận thông tin đồng thời đảm bảo phát triển nguồn nhân lực cho huyện. 

Quan tâm tới công tác tư vấn việc làm cho học sinh ngay từ trong 

nhà trường giúp các em nhận thức được vấn đề việc làm và con đường 

học tập. Chú trọng đào tạo nghề trong trường phổ thông để sau khi ra 

trường những lao động này có thể tự kiếm sống bằng nghề đã được học.  

* Đối với cơ sở kinh tế 

Cần nêu cao tinh thần chống tham nhũng, giảm chí phí chìm để 

việc sử dụng lao động thật sự có hiệu quả. Từ đó phát triển sản xuất, 

tăng khả năng tạo việc làm cho lao động nông thôn. 

* Đối với các hộ nông dân 

Hộ nông dân cần nhận thức rõ vai trò làm chủ của mình trong sự 

phát triển kinh tế chung của huyện. Để làm được điều này hộ cần tự 

phổ cập trình độ văn hóa thông qua việc tự học lẫn nhau, tăng cường 

học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua bạn bè, hàng xóm...Hộ cần phán ánh 

những vướng mắc trong sản xuất lên tổ khuyến nông, phản ánh những 

sai phạm trong quản lý lên cấp quản lý cao hơn...Tập thực hiện ghi 

chép lại tình hình thu chi để quản lý tài chính hộ một cách có hiệu quả. 


