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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việc làm cho ngƣời lao động là một vấn đề xã hội có tính chất 

toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Một trong những vấn 

đề bức xúc nhất hiện nay là tình trạng thất nghiệp, thu nhập của đại bộ 

phận dân cƣ vẫn còn ở mức thấp, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng 

cao. Vì vậy, vấn đề giải quyết tốt nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập 

cho ngƣời lao động, đặc biệt là lao động nữ là một trong những vấn đề 

cấp thiết hiện nay. Giải quyết việc làm cho lao động nữ sẽ có tác động 

mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của một 

quốc gia.  

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung và quận 

Liên Chiểu  nói riêng, chủ trƣơng di dời giải tỏa chỉnh trang đô thị, xây 

dựng hạ tầng đƣợc đẩy mạnh. Sau khi di dời các hộ dân đến các khu tái 

định cƣ mới, vấn đề đặt ra cho địa phƣơng là tiếp tục duy trì các chính 

sách an sinh xã hội, giúp ngƣời dân chuyển đổi ngành nghề. Với hơn 

50,8 % dân số, giải quyết nhu cầu việc làm và chuyển đổi ngành nghề 

cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu là một trong những vấn 

đề đang đƣợc các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Ngay cả những lao 

động đã có việc làm cũng có nhiều ngƣời chƣa thoát khỏi khó khăn vì 

chuyển đổi ngành nghề không phù hợp hoặc công việc làm thiếu ổn 

định. Do đó, vấn đề giải quyết việc làm cho ngƣời lao động nói chung 

và lao động nữ nói riêng là một trong những vấn đề cấp bách, có ý 

nghĩa chiến lƣợc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận Liên 

Chiểu . 

Vì vậy, cần xác định thực trạng, tìm ra nguyên nhân để từ đó có 

giải pháp hữu hiệu, có tính khả thi, chú trọng khai thác có hiệu quả các 

nguồn lực, thế mạnh của địa phƣơng để giải quyết việc làm cho lao 

động trên địa bàn quận Liên Chiểu, tập trung các giải pháp giải quyết 

việc làm cho lao động nữ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Hệ thống cơ sở lý luận về lao động và việc làm. Đánh giá tình 

trạng giải quyết việc làm cho lao động nữ, thực trạng về nhu cầu việc 

làm và khả năng chuyển đổi ngành nghề của lao động nữ trên địa bàn 

quận Liên Chiểu.  

Qua đó, tổng hợp và đề xuất giải pháp phù hợp hỗ trợ dạy nghề 
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và giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận, đặc biệt là đối 

với lao động nữ ở khu vực di dời, giải tỏa. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội đã thật sự 

đƣợc phát huy chƣa? Làm thế nào để phát huy mạnh mẽ năng lực của 

ngƣời phụ nữ? 

- Những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình nâng 

cao năng lực cho phụ nữ? 

- Những giải pháp địa phƣơng đang thực hiện có mang lại hiệu quả 

trong quá trình tạo việc làm bền vững cho lao động nữ không? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:  

Vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận 

Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Về không gian: Địa bàn quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng. 

Về thời gian: luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng vấn đề 

việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2007 - 

2012 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao 

động nữ trong thời gian tới. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng một số phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ thu thập 

thông tin, phƣơng pháp hệ thống, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp 

thống kê và so sánh nhằm mô tả thực trạng việc làm và giải quyết việc 

làm cho lao động.  

Tập trung điều tra thực tế, phân tích tổng hợp từ số liệu thống kê của 

quận Liên Chiểu (website của quận Liên Chiểu, Văn phòng UBND quận), 

các báo cáo, số liệu của Phòng thống kê, Phòng Lao động và Thƣơng binh 

xã hội của quận Liên Chiểu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu và kế thừa 

chọn lọc một số công trình nghiên cứu khoa học. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết 

thực, là một kênh thông tin để Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, 

Phòng LĐ-TB&XH quận, Hội LHPN quận và Ban vì sự tiến bộ của phụ 

nữ quận tham mƣu giúp Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu xây 

dựng giải pháp thực hiện chƣơng trình hành động của Ban Chấp hành 

Đảng bộ quận nhằm nâng cao và phát huy vai trò của lao động nữ trong 
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phát triển kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội của quận Liên Chiểu. 

Luận văn nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực trong việc nhìn nhận 

lại tình hình lao động nữ và thực trạng giải quyết việc làm cho lao động 

nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu thời gian qua. Qua đó, các cấp, các 

ngành trên địa bàn quận đánh giá đƣợc hiệu quả thực thi các chính sách 

hỗ trợ, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho lao động nữ và 

tiếp tục củng cố, xây dựng, hoàn thiện các phƣơng án giải quyết việc 

làm cho lao động nữ địa phƣơng phù hợp, hiệu quả hơn. 

7. Kết cấu của luận văn 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận chung về việc làm và giải quyết 

việc làm cho lao động nữ. 

Chƣơng 2: Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa 

bàn quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2008-2012. 

Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng, quan điểm và giải pháp giải quyết 

việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu thời gian đến. 

8. Tổng quan tài liệu 

Đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học liên quan 

đến việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nói chung và lao động 

nữ nói riêng đã đƣợc công bố dƣới nhiều hình thức khác nhau (sách 

tham khảo, đề tài, luận văn, luận án, bài tạp chí, báo...). Trong đó có thể 

lƣợc khảo một số công trình nhƣ: 

- Lƣu Thị Bích Ngọc, “Giải quyết việc làm cho lao động nữ tỉnh 

Quảng Nam” (năm 2011). Luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề lý luận 

cơ bản về việc làm, giải quyết việc làm cho lao động nữ và vai trò của việc 

làm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.  

- La Hoàn , “Thực trạng chính sách việc làm cho lao động nữ ở 

Việt Nam hiện nay và giải pháp điều hành”, trích nguồn: NCSEIF - 

Trung tâm Thông tin và dự báo KT-XH quốc gia. Bài viết thể hiện rõ 

quan điểm để nâng cao năng lực thực thi chính sách việc làm đối với lao 

động nữ, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp từ nhiều phía.  

- Nam Phƣơng, Chƣơng trình “Có việc làm” đi vào cuộc sống, 

Báo Đà Nẵng, 9/8/2013. Bài viết nêu thực trạng giải quyết việc làm cho 

lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và đề cập đến giải pháp, cách 

làm hiệu quả của chƣơng trình “Có việc làm”, nâng cao hiệu quả 

chƣơng trình an sinh xã hội.  
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- Các văn bản nghị quyết của Quận ủy, kế hoạch, báo cáo tổng 

kết từng năm, giai đoạn của UBND quận Liên Chiểu, các văn bản có 

liên quan của Phòng LĐ-TB&XH, phòng Thống kê, Hội LHPN, Ban 

VSTBPN quận..  

 

CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ 

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 

 

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ, TẦM QUAN TRỌNG 

CỦA GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 

1.1.1. Những khái niệm cơ bản 

a. Lao động 

Theo Mác: "Lao động trước hết là một quá trình diễn ra giữa con 

người và tự nhiên, một quá trình trong đó, bằng hoạt động của chính 

mình, con người làm trung gian điều tiết và kiểm tra sự trao đổi chất 

giữa họ và tự nhiên". Trong quá trình lao động sản xuất nào cũng đều là 

sự kết hợp của ba yếu tố: lao động, đối tƣợng lao động và tƣ liệu lao 

động. Trong bất kỳ nền sản xuất nào kể cả nền sản xuất hiện đại, lao 

động bao giờ cũng là nhân tố cơ bản, là điều kiện không thể thiếu của 

sự tồn tại và phát triển đời sống xã hội loài ngƣời.  

b. Việc làm  

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ 13 năm 1983, ILO đƣa ra quan 

niệm: “Người có việc làm là những người làm một việc gì đó, có được 

trả tiền công, lợi nhuận hoặc những người tham gia vào các hoạt động 

mang tính chất tự tạo việc làm vì lợi ích hay vì thu nhập gia đình, không 

nhận được tiền công hay hiện vật”. 

c. Giải quyết việc làm 

Quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác giải quyết việc 

làm, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục 

khẳng định: 

 “Ưu tiên dành vốn đầu tư của Nhà nước và huy động vốn của 

toàn xã hội để giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Khuyến khích 

người lao động tự tạo việc làm, phát triển nhanh các loại hình doanh 

nghiệp để thu hút nhiều lao động” [13; tr.213]. 

d. Lao động nữ 

Lao động nữ là một bộ phận quan trọng của lực lƣợng lao động 
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quốc gia, bao gồm một bộ phận dân cƣ là nữ trong độ tuổi lao động 

có khả năng làm việc, đang có việc làm hoặc không có việc làm, 

mong muốn có việc làm. Bộ Luật Lao động Việt Nam quy định: lao 

động nữ là những phụ nữ từ 18 - 55 tuổi có khả năng lao động, hiện 

đang có việc làm hoặc bị thất nghiệp. 

e. Việc làm của lao động nữ 

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã bàn về việc làm cho lao động 

nữ trong Điều 8 Công ƣớc xúc tiến việc làm năm 1988: “Tuỳ theo thực 

tiễn và pháp luật hoặc quy định quốc gia mỗi nước thành viên sẽ cố 

gắng thiết lập chương trình đặc biệt để khuyến khích những cơ hội có 

việc làm thêm và sự trợ giúp việc làm và khuyến khích tự do lựa chọn 

việc làm có hiệu quả những loại người bị bất lợi đã được xác định có thể 

bị khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm lâu dài như phụ nữ, thiếu niên, 

người bị khuyết tật, người thất nghiệp vĩnh viễn, người lao động di trú 

hợp pháp tại Nước thành viên và những người lao động dôi ra do thay 

đổi cơ cấu”. 

f. Giải quyết việc làm cho lao động nữ 

Giải quyết việc làm cho lao động nữ là vấn đề đƣợc Đảng và Nhà 

nƣớc ta rất quan tâm. Khoản 2, Điều 109 của Bộ Luật Lao động khẳng 

định “Có chính sách và biện pháp từng bước mở mang việc làm, cải 

thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức 

khoẻ, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ”. Từ 

đó, chúng ta có thể hiểu: giải quyết việc làm cho lao động nữ là tổng thể 

những chính sách, biện pháp, những hoạt động tác động vào tất cả các 

lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội để tạo ra 

việc làm phù hợp với lao động nữ nhằm mang lại thu nhập cho họ mà không 

bị pháp luật ngăn cấm. 

1.1.2. Đặc điểm của lao động nữ 

a. Tính đặc trưng về sức khỏe, tính cách, tâm lý xã hội và chức 

năng sinh học của lao động nữ 

b. Bất bình đẳng giới và bất bình đẳng thu nhập còn tồn tại 

c. Sự chênh lệch về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ 

thuật và vị trí việc làm 

1.1.3. Đặc điểm việc làm của lao động nữ:  

a. Việc làm của lao động nữ tập trung ở các lĩnh vực hành 

chính sự nghiệp, các ngành công nghiệp nhẹ, các lĩnh vực thương 

mại và dịch vụ 
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b. Việc làm của lao động nữ chủ yếu trong các lĩnh vực đòi hỏi 

trình độ thấp và tính ổn định của thu nhập không cao 

c. Việc làm của lao động nữ có sự thay đổi theo chiều hướng 

tích cực. 

1.1.4. Vai trò của giải quyết việc làm cho lao động nữ 

Việc làm cho phụ nữ tạo cho họ có thu nhập luôn là vấn đề đƣợc 

toàn xã hội quan tâm, điều đó tạo cơ hội cho phụ nữ vƣơn lên làm chủ 

cuộc sống, làm chủ vận mệnh của mình, phấn đấu để đƣợc bình đẳng 

với nam giới. Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển 

của mỗi quốc gia, ở nƣớc ta, phụ nữ chiếm trên 50% dân số cả nƣớc và 

gần 52% LLLĐ xã hội, khoảng 27% hộ gia đình do nữ làm chủ. Phụ nữ 

có mặt ở hầu hết các ngành kinh tế của đất nƣớc từ công nghiệp, nông 

nghiệp đến dịch vụ, từ các hoạt động mang tính chất sản xuất kinh 

doanh đến các hoạt động quản lý.  

1.1.5. Tầm quan trọng của giải quyết việc làm cho lao động nữ 

Lao động nữ có việc làm, có thu nhập, một mặt góp phần xây 

dựng kinh tế gia đình, một mặt tham gia vào quá trình phát triển kinh 

tế, xã hội của đất nƣớc. Lao động nữ có việc làm ổn định sẽ tạo điều 

kiện cho họ ổn định cuộc sống của gia đình, tạo điều kiện phát huy 

tốt vai trò của họ trong việc quản lý gia đình và nuôi dạy con cái, 

tránh đƣợc các yếu tố rủi ro xảy ra trong quá trình tìm kiếm việc làm. 

Tạo việc làm cho lao động nữ sẽ giúp cho lao động nữ đƣợc tiếp cận 

với cơ hội đào tạo, phát triển, nâng cao trình độ, từ đó, trang bị thêm 

sự tự tin, bản lĩnh vững vàng trong cuộc sống, giúp cho lao động nữ 

hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong xã hội để họ tự 

hoàn thiện mình, đáp ứng đƣợc các yêu cầu của quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ ở nƣớc ta hiện nay. 

1.2. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 

CHO LAO ĐỘNG NỮ 

1.2.1. Nội dung giải quyết việc làm cho lao động nữ 

Đối với nƣớc ta giải quyết việc làm là giải quyết một vấn đề cấp 

thiết trong xã hội đồng thời là tiền đề quan trọng để sử dụng có hiệu quả 

nguồn lực lao động, góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động đáp ứng nhu 

cầu của quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, là yếu tố quyết định 

để phát huy nhân tố con ngƣời. Giải quyết việc làm là trách nhiệm của 

Nhà nƣớc, của các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội và của mỗi ngƣời 

lao động. Nhà nƣớc tạo những điều kiện cần thiết thông qua cơ chế, 
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chính sách, luật pháp và hỗ trợ một phần về tài chính để khuyến khích 

các tổ chức, đơn vị kinh tế và ngƣời lao động ở mọi thành phần kinh tế 

tự giải quyết việc làm và tạo việc làm mới. 

a. Hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động 

b. Phát triển sản xuất giải quyết việc làm cho lao động trong 

nông nghiệp 

c. Xuất khẩu lao động 

d. Chính sách hỗ trợ tín dụng giải quyết việc làm 

1.2.2. Tiêu chí giải quyết việc làm cho lao động nữ 

Giải quyết việc làm đƣợc phản ánh qua các tiêu chí sau đây: 

-  Tổng số lực lƣợng lao động nữ; 

- Cơ cấu lao động nữ theo thành thị, nông thôn, trình độ học vấn 

và chuyên môn; 

- Tổng số và sự gia tăng việc làm đƣợc giải quyết cho lao động 

nữ trong nền kinh tế; 

- Cơ cấu việc làm đƣợc giải quyết cho lao động nữ trong nền kinh tế. 

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC 

LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

1.3.2. Giáo dục - Đào tạo 

1.3.3. Sức khỏe 

1.3.4. Ảnh hƣởng tâm lý xã hội,  phong tục tập quán 

1.3.5. Khả năng tự tạo việc làm của lao động nữ 

1.3.6. Cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU  

2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đƣợc thành lập theo Nghị 

định số 07/CP ngày 23/01/1997 của Chính phủ, trên cơ sở 3 xã Hòa Hiệp, 

Hòa Khánh, Hòa Minh của huyện Hòa Vang. Vị trí của Quận Liêu Chiểu: 

phía Bắc là đèo Hải Vân giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế; phía Đông giáp vịnh 

Đà Nẵng và quận Thanh Khê; phía Tây và Nam giáp huyện Hòa Vang. 
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Quận Liên Chiểu có diện tích: 79,13 km2, chiếm 6,16% diện tích toàn 

thành phố; dân số: 142.580 ngƣời, chiếm 15 % số dân toàn thành phố, mật độ dân 

số: 1.748 ngƣời/km2. (Theo niên giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2012). 

Quận Liên Chiểu gồm 05 đơn vị hành chính cấp phƣờng: Hòa Minh, 

Hòa Khánh Nam, Hoà Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc. Nằm ở 

vị trí có nhiều đầu mối giao thông quan trọng (quốc lộ 1A, đƣờng sắt Bắc 

Nam, gần sân bay quốc tế Đà Nẵng và tƣơng lai sẽ có cảng nƣớc sâu Liên 

Chiểu) thuận lợi cho việc giao lƣu trong nƣớc và quốc tế.  

Là một quận công nghiệp trẻ, phân bố dọc theo quốc lộ 1A và có 

đƣờng sắt Bắc Nam đi qua, Liên Chiểu có ƣu thế về vị trí địa lý, điều kiện tự 

nhiên, thuận lợi phát triển giao thông vận tải, du lịch và là nơi tập trung 2 khu 

công nghiệp lớn của thành phố Đà Nẵng. Vị trí địa lý trên là điều kiện đặc 

biệt thuận lợi cho việc giao lƣu với các tỉnh và khu vực xung quanh, trong 

nƣớc và quốc tế. Liên Chiểu có bờ biển dài 26 km, với nhiều bãi tắm tự 

nhiên đẹp nhƣ Nam Ô, Xuân Thiều, Bắc Ninh, bờ biển uốn lƣợn chạy vòng 

cung ôm dọc theo tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành. Quận còn có lợi thế về 

tài nguyên rừng, trong đó rừng đặc dụng Hải Vân, diện tích 3418,7 ha.  

2.1.2. Đặc điểm về Kinh tế  

5 năm qua, kinh tế của quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng khá 

qua từng năm, cơ cấu chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp - dịch vụ - 

nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.233 tỷ đồng, tốc độ tăng 

trƣởng bình quân bằng 14,23%, giảm 5,77% so với Nghị quyết đề ra. Giá 

trị dịch vụ đạt hơn 1.615 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm 

là 35,57% tăng 2,57% so với Nghị quyết. Giá trị ngành nông nghiệp đạt 

51,5 tỷ đồng, bình quân hàng năm giảm 6,93%. Tổng thu ngân sách trên 

địa bàn quận đạt 661,52 tỷ đồng tăng bình quân hàng năm 10,81%.  

Quận Liên Chiểu có 2 khu công nghiệp: Liên Chiểu và Hòa Khánh. 

Đây là nơi tập trung trên 200 nhà máy, xí nghiệp công nghiệp lớn của thành 

phố, trung ƣơng và các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc với lƣợng công 

nhân trên 30.000 ngƣời. Trên địa bàn có 11 trƣờng đại học, cao đẳng, trung 

học chuyên nghiệp đã thu hút trên 32.000 học sinh, sinh viên cả nƣớc lƣu 

trú và học tập. 

Nền kinh tế quận phát triển theo cơ cấu: Công nghiệp - Dịch vụ - 

Nông nghiệp. Trong đó  CN - TTCN giữ vai trò chủ đạo, TM - DV giữ vị 
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trí quan trọng, nông nghiệp giảm dần tỷ trọng đến mức ổn định.  

2.1.3. Đặc điểm xã hội 

Dân số quận Liên Chiểu là 142.580 ngƣời, chiếm 15 % số dân toàn 

thành phố Đà Nẵng, với mật độ dân số là 1.748 ngƣời/km2. 

Bảng 2.1: Dân số chia theo đơn vị hành chính và giới tính 

Đơn vị hành chính Dân số 

Toàn quận 
Tổng số Nữ 

142.580 71.494 

Phƣờng Hòa Minh 36,964 18.478 

Phƣờng Hòa Khánh Nam 26,618 13.630 

Phƣờng Hòa Khánh Bắc 37,921 19.182 

Phƣờng Hòa Hiệp Nam 22,730 11.068 

Phƣờng Hòa Hiệp Bắc 18,347 9.136 

  Nguồn: Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu  

Phân bố dân số không  đồng đều giữa các vùng, phụ thuộc vào địa 

hình, nhƣ phƣờng Hòa Minh diện tích 7,92 km2, dân số 25,964 ngƣời, mật 

độ dân số 3,279 ngƣời/km2, trong khi đó phƣờng Hòa Hiệp Bắc diện tích 

43,59 km2, dân số 13,047 ngƣời, mật độ dân số 299 ngƣời/km2. 

2.2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG 

NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Phân tích tình hình lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu 

a. Quy mô lao động nữ 

Lực lƣợng lao động trên địa bàn quận hiện nay là 88.524 ngƣời, 

chiếm 62 % dân số, bao gồm 84.222 ngƣời có việc làm và 4.302 ngƣời 

thất nghiệp (Theo số liệu thống kê năm 2012).  

Bảng 2.2: Quy mô dân số và lao động chia theo giới tính 

Chỉ tiêu Đơn vị Toàn quận 

Dân số Ngƣời 142.580 

Nam Ngƣời 69.006 

Nữ Ngƣời 71.494 

Lực lƣợng lao động 

trong độ tuổi 

Ngƣời 88.524 

Số lao động nữ Ngƣời 42.752  

Tỷ trọng lao động nữ % 48,3 % 

    Nguồn: Phòng Thống kê quận Liên Chiểu 
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Trong tổng số lực lƣợng lao động của quận, lao động nữ là 42.752 

ngƣời, chiếm 48,3 %. Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động của nữ thấp hơn 

nam giới. Nguyên nhân là do thiên chức làm vợ, làm mẹ của phụ nữ đã hạn 

chế đến việc tham gia các hoạt động tạo ra thu nhập; bên cạnh đó do tuổi 

nghỉ hƣu của phụ nữ là 55 tuổi (trƣớc nam giới 5 tuổi) và sau khi nghỉ hƣu 

phụ nữ thƣờng làm công việc nội trợ, phụ giúp gia đình, chăm sóc con cháu, 

không tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh tế. 

b. Cơ cấu lao động nữ 

- Cơ cấu lao động phân theo nhóm tuổi 

Tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động đặc trƣng theo tuổi và theo 

giới tính là một trong những số đo tin cậy về xu hƣớng thay đổi hoạt 

động kinh tế, có sự chênh lệch giữa nam và nữ. 

Bảng 2.3: Cơ cấu dân số, lao động theo nhóm tuổi và giới tính 

ĐVT: ngƣời, % 

Nhóm tuổi 

Dân số Lực lƣợng lao động 

Tổng số Nữ Tỷ lệ 

(%) 

Tổng số Nữ Tỷ lệ 

(%) 

15-19 15.416 7.276 47,2 7.565 3.140 41,5 

20-24 13.214 6.224 47,1 12.552 5.885 46,9 

25-29 12.405 5.942 47,9 11.676 5.724 49 

30-34 10.562 5.144 48,7 10.076 5.164 51,3 

35-39 12.652 6.427 50,8 11.886 6.480 54,5 

40-44 10.543 5.535 52,5 10.020 5.116 51,1 

45-49 8.178 4.416 54 7.882 3.854 48,9 

50-54 9.762 5.330 54,6 8.798 3.765 42,8 

55-59 8.648 4.843 56,1 7.176 3.260 45,4 

60+ 15.665 9.806 62,6 8.874 4.178 47 

Nguồn: Phòng Thống kê quận Liên Chiểu 

Qua bảng 2.3. cho thấy tỷ lệ tham gia lực lƣợng lao động của nữ 

ở nhóm tuổi 15-19 và nhóm tuổi 20-24 thấp vì nhóm tuổi này lực lƣợng 

lao động còn đang học văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Ở nhóm 55-59 

có mức chênh lệch vì tuổi nghỉ hƣu của phụ nữ là 55 tuổi và sau khi 

nghỉ hƣu thì phụ nữ thƣờng ít tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh tế. 

- Cơ cấu lao động phân theo trình độ học vấn phổ thông 

Mặc dù địa phƣơng  luôn quan tâm đầu tƣ phát triển giáo dục - đào 

tạo để nâng cao trình độ học vấn nhƣng không thể phủ nhận chất lƣợng 
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nguồn nhân lực nữ còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố Đà 

Nẵng. Chất lƣợng nguồn nhân lực nữ còn thấp là vấn đề nan giải trong việc 

giải quyết việc làm cho lƣợng lao động lớn di cƣ từ các địa bàn lân cận 

trong và ngoài thành phố tìm việc tại quận Liên Chiểu hiện nay. 

Bảng 2.4. Cơ cấu lao động nữ theo trình độ học vấn giai đoạn  

2008-2012 

Đơn vị: % 

Trình độ học vấn 

Lao động 

2008 2010 2012 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

- Chƣa biết chữ 2,9 3,75 2,1 2,25 - - 

- Chƣa tốt nghiệp 

tiểu học 

 

12,9 

 

13,6 

 

9,4 

 

11,6 

 

7,1 

 

9,3 

- Tốt nghiệp tiểu học 22,3 21,2 18,7 20,1 18,2 18,1 

- Tốt nghiệp trung 

học cơ sở 

cơ sở 

 

36,7 

 

33,2 

 

35,2 

 

32,9 

 

35,3 

 

31,9 

- Tốt nghiệp trung 

học phổ thông 

phổ thông 

 

40,5 

 

39,1 

 

42,3 

 

41,6 

 

44,1 

 

42,8 

Nguồn: Phòng Thống kê quận Liên Chiểu 

Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy, trình độ học vấn của lao 

động nữ có sự biến chuyển theo chiều hƣớng tiến bộ, tỷ lệ lao động nữ 

chƣa tốt nghiệp tiểu học giảm từ  13,6 %  (2008) xuống còn 9,3 % 

(2012); tỷ lệ lao động nữ tốt nghiệp ở bậc tiểu học và trung học cơ sở có 

giảm nhẹ nhƣng tỷ lệ lao động nữ tốt nghiệp ở bậc trung học phổ thông 

lại tăng lên đáng kể từ 39,1% (2008) lên 43,8 (2012); Các năm qua, địa 

phƣơng tập trung đầu tƣ 05 Trung tâm học tập cộng đồng ở 05 phƣờng, 

tiếp tục củng cố và phát huy thành quả của phổ cập giáo dục Tiểu học 

và xóa mù chữ, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, vận động các tổ 

chức, hội đoàn thể tạo điều kiện cho con hộ nghèo đến trƣờng bằng 

nhiều hình thức: hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập, sách, vở, phƣơng 

tiện đi lại… 

- Cơ cấu lao động nữ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Bên cạnh trình độ học vấn còn thấp, trình độ chuyên môn kỹ 

thuật của lao động nữ còn rất hạn chế.  
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Bảng 2.5. Cơ cấu lao động nữ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật 

Đơn vị: Người, % 

Trình độ 
Năm 

2008 2010 2012 

Chƣa đào tạo 70,3 68,3 66,17 

Sơ cấp 6,5 4,2 4,9 

Trung cấp 8,2 10,5 10,48 

Cao đẳng 10,4 12,2 13,5 

Đại học trở lên 4,6 4,8 4,95 

Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH quận Liên Chiểu 

Phần lớn là lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao 

động thủ công chiếm tỷ lệ lớn. Lực lƣợng lao động nữ không có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật tuy có giảm qua các năm nhƣng nhìn chung 

vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn từ 70,3% (2008) còn 66,17% (2012); lao 

động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật có bằng chiếm tỷ lệ thấp nhất 

và tăng chậm qua các năm. 

- Cơ cấu việc làm của lao động nữ theo loại hình kinh tế 

Bảng 2.6: Lao động nữ tại các doanh nghiệp, cá thể, HCSN 

trên địa bàn quận Liên Chiểu 

 SỐ CƠ 

SỞ 

SỐ LAO ĐỘNG (NGƢỜI) 

Tổng số Lao động nữ 

Doanh nghiệp 822 37.580 22.548 

Cơ sở HCSN, Đảng, 

đoàn thể, hiệp hội 
95 2.885 1.799 

Cơ sở SXKD cá thể 8.337 10.998 6.934 

Tổng số 9.254 51.463 31.281 

Nguồn: Phòng Thống kê quận, 2012 

Lao động nữ tại các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ cao (72%), với 02 

khu công nghiệp lớn trên địa bàn quận đã thu hút lực lƣợng lớn lao 

động làm việc với những ngành nghề phù hợp nhƣ lắp ráp linh kiện, 

làm thú nhồi bông, đồ chơi trẻ em, may mặc…; ở loại hình Cơ sở sản 

xuất kinh doanh cá thể cũng chiếm tỷ trọng lao động đáng kể (22,2 %), 

thể hiện tình trạng phát triển thấp của thị trƣờng lao động của quận, một 

phần do trình độ của lao động thấp, phần lớn lao động chuyển đổi 

ngành nghề sau giải tỏa, mất đất sản xuất nông nghiệp chƣa tìm đƣợc 



13 

việc làm ổn định, bền vững. 

Bảng 2.7: Tỷ trọng việc làm lao động nữ chia theo khu vực kinh tế 

Đơn vị: % 

Khu vực 

kinh tế 
2008 2012 

Tổng số Toàn quận Nữ Toàn quận Nữ 

Công nghiệp 25,5 18,6 30,7 24 

Dịch vụ 34,2 38,7 44,1 48,8 

Nông, lâm, 

thủy sản 
40,3 42,7 25,3 27,2 

Nguồn: Phòng Thống kê quận, 2012 

Cơ cấu việc làm của lao động nữ có sự chuyển dịch theo chiều 

hƣớng tiến bộ, chuyển dịch theo cơ cấu phát triển của địa phƣơng: Công 

nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp. Trong đó  CN - TTCN giữ vai trò chủ 

đạo, TM - DV giữ vị trí quan trọng, nông nghiệp giảm dần tỷ trọng đến 

mức ổn định. Năm 2008, lao động nữ trong công nghiệp, xây dựng chiếm 

18,6 % tăng lên 24 % năm 2012; trong nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, tỷ trọng 

việc làm của lao động nữ giảm từ 40,3% (2008) xuống còn 27,2% (2012); 

Trong dịch vụ, việc làm của lao động nữ có xu hƣớng tăng lên, chủ yếu tập 

trung trong một số lĩnh vực nhƣ buôn bán nhỏ, dịch vụ ăn uống, vui chơi 

giải trí...  

2.2.2. Kết quả giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa 

bàn quận Liên Chiểu giai đoạn 2008-2012. 

Năm năm qua (2008 – 2012), sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế đã giúp tăng thêm 7.500 chỗ làm mới; trên cơ sở đó đã giải quyết 

việc làm cho 16.486 lao động, bình quân hằng năm giải quyết việc làm cho 

3.300 lao động; tỷ lệ thất nghiệp giảm dần với mức tƣơng đối ổn định; giảm 

từ 5,06% năm 2008 xuống 4,86% năm 2012. Qua đánh giá 5 năm thực hiện 

mục tiêu Đề án giải quyết việc làm của quận, có nhiều giải pháp giải quyết 

việc làm triển khai đồng bộ có hiệu quả nhƣ: Nâng cao năng lực cạnh tranh, 

thu hút đầu tƣ phát triển kinh tế tạo việc làm; dạy nghề, nâng cao chất lƣợng 

nguồn lao động; hỗ trợ cho vay vốn để giải quyết việc làm; tổ chức hoạt 

động dịch vụ việc làm, chợ việc làm định kỳ; điều tra nắm bắt cung cầu lao 

động, nâng cao chất lƣợng thông tin thị trƣờng lao động... Nhìn chung, thời 
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gian qua, công tác giải quyết việc làm cho ngƣời lao động trên địa bàn quận 

đạt kết quả cao; tỷ lệ thất nghiệp có xu hƣớng giảm dần. 

Bảng 2.8: Kết quả giải quyết việc làm giai đoạn 2008-2012 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 

Số ngƣời lao 

động 
4.415 4.462 5.145 5.820 6.318 

Lao động nữ 2.120 2.376 3.065 3.130 3.397 

- Lao động nữ trong nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 

Liên Chiểu tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nội bộ ngành theo hƣớng tăng tỷ trọng chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt 

thuỷ sản, sản xuất nông nghiệp. Năm 2008 trên địa bàn quận có 117 doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, giải quyết việc làm cho 

886 lao động nữ; có 15.837/22.789 hộ kinh tế gia đình trực tiếp tham gia 

sản xuất nông nghiệp, trong đó có 25% hộ  gia đình do nữ làm chủ. Năm 

2012, số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản tăng lên 134 doanh nghiệp, nhờ đó số lao động nữ đƣợc giải quyết việc 

làm đã tăng lên 967 ngƣời.  

Bảng 2.9: Kết quả giải quyết việc làm cụ thể năm 2012 

Đơn vị: Ngƣời 

Hình thức giải quyết Toàn quận Lao động nữ 

- Giới thiệu vào các doanh nghiệp 1.575 972 

- Vốn vay XĐGN, vốn GQVL 1280 865 

- Chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm tại 

chỗ 
3.109 1.443 

       + Dịch vụ buôn bán 1.031 884 

       + Tiểu thủ công nghiệp 472 146 

       + Nuôi trồng thủy sản 174 86 

       + Công nhân xây dựng 936 327 

- Giới thiệu lao động thông qua chợ việc làm 354 117 

- Học nghề 1.086 455 

Tổng số 6.318 3.397 

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và XH quận 

- Lao động nữ trong công nghiệp 

Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển với tốc độ nhanh; tổng 

giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp do quận quản lý thực hiện 

đạt 7.691,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 76,70%, tốc độ tăng bình quân 35,1%. 
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Năm 1997 đạt 29,5 tỷ đồng, đến năm 2011 tăng lên 2.050,7 tỷ đồng. Hiện 

nay, trên địa bàn quận có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó số 

doanh nghiệp quận quản lý 971 đơn vị và 1.220 hộ kinh doanh cá thể. Kinh 

tế công nghiệp không ngừng tăng trƣởng cả về số lƣợng và quy mô đầu tƣ, 

tốc độ tăng trƣởng bình quân giai đoạn 1997-2011 là 35,4%. 

Trên địa bàn quận tập trung 02 khu công nghiệp lớn của thành phố, 

đƣợc đầu tƣ xây dựng cơ sở hạ tầng, đã thu hút gần 100 dự án đầu tƣ, có 30 

dự án đầu tƣ nƣớc ngoài thu hút gần 34.000 lao động, trong đó lao động nữ 

chiếm 42,7%.  

- Lao động nữ trong thương mại, dịch vụ 

Trong phát triển dịch vụ, thƣơng mại, những năm gần đây quận 

đã coi trọng dịch chuyển cơ cấu kinh tế nên hoạt động dịch vụ thƣơng 

mại có sự phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trƣờng với sự tham 

gia của nhiều thành phần kinh tế. Số lao động nữ làm việc trong lĩnh 

vực này tăng lên hàng năm nhiều hơn so với nam giới, nhƣng chủ yếu là 

các đơn vị ngoài quốc doanh và tƣ thƣơng. Chỉ tính riêng số lao động 

nữ làm việc tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2008-

2012 là 8.342 ngƣời, chiếm 34% tổng số lao động đang làm việc trong 

các doanh nghiệp. Trong 3 năm, số lao động nữ đƣợc tạo việc làm mới 

là 7.134/13.837 ngƣời, chiếm 51,55% so với tổng số lao động đƣợc giải 

quyết việc làm trong lĩnh vực này.  

2.2.3. Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp của lao động nữ 

ở quận Liên Chiểu 

Liên Chiểu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung đã và 

đang trong quá trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. 

Mặc dù đƣợc bố trí vào khu tái định cƣ phù hợp với công việc, nhƣng 

vẫn có đến 60 - 70% hộ trở nên thất nghiệp bởi nhiều lý do khác nhau. 

Kết quả khảo sát của Sở LĐ-TB&XH thành phố Đà Nẵng, qua 5.616 

hộ với 25.843 nhân khẩu đã có đến 15.451 ngƣời ở độ tuổi lao động, 

trong số này chỉ có 8.063 lao động có việc làm và hiện còn hàng ngàn 

lao động khác chƣa tìm đƣợc việc làm. Ngay cả những lao động đã có 

việc làm cũng có nhiều ngƣời chƣa thoát khỏi khó khăn vì chuyển đổi 

ngành nghề không phù hợp hoặc công việc làm thiếu ổn định. 
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Bảng 2.10: Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm của lao động nữ trên 

địa bàn quận giai đoạn (2008-2012) 

Đơn vị: % 

Năm 
Tỷ lệ thất 

nghiệp 

Tỷ lệ LĐ 

nữ 

Tỷ lệ thiếu 

việc làm 

Tỷ lệ LĐ 

nữ 

2008 5,06 2,57 5,64 2,72 

2012 4,86 2,32 5,37 2,5 

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và XH quận 

 Năm năm qua (2008 – 2012), trên địa bàn quận Liên Chiểu, tỷ lệ 

thất nghiệp giảm dần với mức tƣơng đối ổn định; giảm từ 5,06% năm 2008 

xuống 4,86% năm 2012. Lao động chƣa có việc làm vẫn còn bức xúc; 

theo số liệu thống kê năm 2010, có 4,86% lực lƣợng lao động chƣa có 

việc làm, tƣơng ứng hơn 2.650 ngƣời, phần lớn là lao động chƣa qua 

đào tạo - chiếm 77,01%. Nhiều lao động tuy có trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học nhƣng do học những ngành nghề mà 

thị trƣờng chƣa có nhu cầu dẫn đến thất nghiệp, chiếm tỷ lệ khá cao - 

16,21%, đào tạo nghề nhƣng chƣa tìm đƣợc việc làm chiếm 4,78%.  

Bảng 2.11: Thất nghiệp của lao động nữ chia theo độ tuổi. 

Đơn vị: Ngƣời, % 

Nhóm tuổi 
Số lƣợng LĐ nữ 

thất nghiệp 
% Nữ 

Dƣới 30 tuổi 1.085 51,5 

Từ 30-39 297 14,1 

Từ 40-49 156 7,5 

50 trở lên 570 27 

Tổng 2.108 100 

Nguồn: Phòng Lao động – Thương binh và XH quận 

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn quận hiện nay, có 4.302 ngƣời 

thất nghiệp, trong đó nữ là 2.108 ngƣời, chiếm 49 %, trong đó, có thể 

nhận thấy số ngƣời thất nghiệp trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao (51,5%), nguyên 

nhân chủ yếu là do ở nhóm tuổi này mới học ra trƣờng bắt đầu xin việc 

và thƣờng chƣa chọn cho minh công việc ổn định. Bên cạnh đó, tỷ trọng 

lao động nữ ở nhóm tuổi 50 trở lên chiếm tỷ lệ cũng khá cao. Có nhiều 

nguyên nhân, nhƣng nguyên nhân quan trọng nhất là ở nhóm tuổi này 

việc chuyển đổi ngành nghề rất khó khăn, sau khi mất đất nông nghiệp, 

nhà cửa di dời, giải tỏa, phần lớn phụ nữ ở độ tuổi này chủ yếu buôn 
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bán, lao động phổ thông… vì vậy việc làm thiếu bền vững. 

2.2.4. Tình hình thực thi các chính sách giải quyết việc làm 

cho lao  động nữ trên địa bàn quận. 

a.  Chính sách hỗ trợ vốn để tạo việc làm 

b. Chính sách dạy nghề 

c. Chính sách xóa nghèo, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề. 

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC 

LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở QUẬN LIÊN CHIỂU 

2.3.1. Điều kiện tự nhiên 

2.3.2. Giáo dục - Đào tạo 

2.3.3. Sức khỏe 

2.3.4. Ảnh hƣởng tâm lý xã hội,  phong tục tập quán 

2.3.5. Khả năng tự tạo việc làm của lao động nữ 

2.3.6. Cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội 

2.4. THÀNH TỰU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG 

TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA 

BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU 

2.4.1. Những mặt thành công trong công tác giải quyết việc 

làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu thời gian qua. 

Bên cạnh quá trình đô thị hóa, với những lợi thế so sánh, cơ chế 

chính sách thoáng mở sẽ là thời cơ cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc giải quyết  các  vấn đề xã hội nhƣ lao động, việc làm, 

xóa đói, giảm nghèo… nền kinh  tế có tốc độ tăng trƣởng cao đã tác 

động tích cực đến vấn đề giải quyết  việc  làm. Sự phát triển mạnh mẽ 

của khu vực kinh tế ngoài nhà nƣớc, nhất là trong những năm gần đây 

đã thu hút nhiều lao động. Đối với lực lƣợng lao động nữ, quận Liên 

Chiểu đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo việc làm cho lao động 

nữ nhƣ triển khai cho vay vốn giải quyết việc làm, đào tạo và chuyển 

đổi nghề cho ngƣời lao động… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao 

động nữ dễ tiếp cận thị trƣờng lao động nhƣ tổ chức các mô hình 

liên kết sản xuất, phối hợp mở  sàn giao dịch việc làm, phối hợp 

với các doanh nghiệp các lớp dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. 

Năm năm qua (2008 – 2012), sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã 

giúp tăng thêm 7.500 chỗ làm mới; giải quyết việc làm cho 16.486 lao động, 

bình quân hằng năm giải quyết việc làm cho 3.300 lao động; tỷ lệ thất 

nghiệp giảm dần với mức tƣơng đối ổn định; giảm từ 5,06% năm 2008 

xuống 4,86% năm 2012. 5 năm đến, Đảng bộ quận phấn đấu hoàn thành 

các chỉ tiêu nhƣ: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
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công nghiệp hằng năm 20%; tốc độ tăng giá trị thƣơng mại - dịch vụ 

hằng năm 33%; giải quyết việc làm cho 6.000 lao động/năm. 

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết việc 

làm cho lao động nữ trên địa bàn quận Liên Chiểu 

a.  Trình độ của lao động còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu của 

quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

b. Tình trạng mất cân đối cung - cầu lao động đang diễn biến 

phức tạp.  

c.  Chất lượng của các cơ sở dạy nghề và các trung tâm giới 

thiệu việc làm còn nhiều bất cập 

d. Việc tổ chức thực hiện các chương trình quốc gia giải quyết 

việc làm hiệu quả chưa cao 

2.4.3. Nguyên nhân hạn chế 

- Do đặc điểm địa lý và tự nhiên của khu vực miền Trung dẫn đến 

một số nghành nghề sản xuất kinh doanh gặp khó khăn theo mùa làm 

ảnh hƣởng đến tính ổn định trong việc làm của phụ nữ . 

- Chất lƣợng lao động nữ chƣa cao, chƣa đáp ứng yêu cầu tuyển 

dụng của nhà đầu tƣ; tỷ lệ lao động nữ đã qua đào tạo của quận năm 

2012 mới đạt khoảng 30%, thấp hơn mức bình quân chung của cả 

nƣớc, công tác đào tạo nghề chƣa theo sát yêu cầu thực tế, thiếu lao động 

có tay nghề cao, thiếu lao động quản lý có trình độ cao, bất hợp lý 

giữa cumg – cầu lao động. 

- Hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn quận đã đƣợc mở rộng 

về quy mô, nâng cao về chất lƣợng. Qui mô tuyển sinh dạy nghề 

tăng nhanh qua từng năm, tuy nhiên lao động không có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật còn chiếm tỷ trọng cao. 

 

CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG, QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT 

VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN 

CHIỂU THỜI GIAN ĐẾN 

3.1. CƠ SỞ TIỀN ĐỀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC 

LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN 

CHIỂU THỜI GIAN ĐẾN 

3.1.1. Cơ sở pháp lý 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng 

sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nƣớc 5 năm 
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2011-2015: Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 

chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế 

tri thức. Tập trung giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho người 

lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo 

bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an 

sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện điều kiện chăm sóc sức 

khoẻ cho nhân dân. 

Thành phố Đà Nẵng xây dựng Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, 

giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tƣợng trong diện thu hồi đất 

sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố. 

3.1.2. Mục tiêu giải quyết việc làm giai đoạn 2012-2015 

a. Mục tiêu chung 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX 

đã xác định: “Đầu tƣ, phát triển mạng lƣới dạy nghề theo quy hoạch. Phấn 

đấu đến năm 2015 thành phố có khoảng 60 cơ sở dạy nghề có quy mô vừa và 

lớn, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khoảng 55%. Giải quyết việc làm 

bình quân cho 3,2-3,4 vạn lao động/năm.” 

b. Mục tiêu cụ thể 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Liên Chiểu lần thứ IV đã xác 

định: chỉ tiêu giải quyết việc làm trong 5 năm trên 25.000 lao động; 

Nâng cao trình độ chuyên môn của ngƣời lao động để đáp ứng nhu cầu 

lao động của các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp và các cơ sở 

sản xuất trên địa bàn quận. 

3.1.3. Quan điểm giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa 

bàn quận Liên Chiểu 

a. Đưa vấn đề giải quyết việc làm cho lao động nữ là một bộ phận 

quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 

b.  Giải quyết việc làm cho lao động nữ gắn với công tác đào 

tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. 

c.  Giải quyết việc làm cho lao động nữ gắn với thực hiện chính 

sách bình đẳng giới, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ. 

3.1.4. Phƣơng hƣớng giải quyết việc làm cho lao động nữ 
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a. Giải quyết việc làm cho lao động nữ phải gắn với chiến lược 

phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. 

b. Phải đảm bảo vừa phát huy được thế mạnh của lao động nữ 

vừa giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. 

c. Giải quyết việc làm cho lao động nữ phải trên cơ sở pháp 

luật về quyền của lao động nữ, đảm bảo thực hiện bình đẳng giới. 

d. Kết hợp giải quyết việc làm với giải quyết các vấn đề xã hội, 

phát huy sức mạnh của toàn  xã hội tham gia tạo việc làm. 

3.2. GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU THỜI GIAN ĐẾN 

3.2.1. Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội 

a.  Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,  thúc  đẩy quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

gắn với sự đa dạng  các ngành nghề sử dụng nhiều lao động. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đa 

dạng hoá các thành phần kinh tế là tiền đề quan trọng để giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động, trong đó có lao động nữ. Quận phấn đấu duy 

trì tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân cả giai đoạn 2011 - 2020 từ 12 - 

13%. Trong đó, tốc độ tăng trƣởng GDP của ngành công nghiệp 

12,26%, ngành dịch vụ 14,45%, ngành nông nghiệp giảm 1,35%. Cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp - dịch vụ - nông 

nghiệp. Thời gian đến, quận Liên Chiểu tập trung động viên, khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tƣ mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ để 

tạo ra nhiều ngành nghề mới, sản phẩm mới, làm cho ngành CN-TTCN 

của quận ngày càng phát triển mạnh, đa dạng và phong phú. Đặc biệt 

chú trọng phát triển thƣơng mại dịch vụ, làm cho TM-DV có bƣớc đột 

phá, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của quận; tiếp tục phát 

triển kinh tế nông lâm thủy sản; khuyến khích phát triển các mô hình 

chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả; củng cố ngành đánh bắt, 

nuôi trồng thuỷ sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục các giải pháp 

phát triển làng nghề nƣớc mắm Nam Ô.  

Đối với lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Từng  bƣớc 
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phát triển các ngành công nghiệp có hàm  lƣơng tri thức và công nghệ 

cao, đặc biệt là các ngành công nghiệp  điện tử – tin học, ƣu tiên phát  

triển công nghệ phần  mềm, các ngành công nghiệp sạch ít hoặc không 

gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Phát triển các doanh nghiệp  vừa và nhỏ sản xuất  kinh doanh các 

lĩnh  vực phù hợp  với việc sử dụng lao động  nữ, mở rộng hoạt động dịch 

vụ, nhằm tạo ra nhiều  việc làm, góp phần  giải quyết lao động dƣ thừa.   

Xây dựng ngành thƣơng mại quận Liên Chiểu phát triển vững 

mạnh, có hệ thống kết cấu hạ tầng thƣơng mại tƣơng đối hiện đại, trở 

thành điểm đi và đến của hàng hoá bán buôn.  

Đa dạng hóa các loại hình du lịch, phát triển các loại hình du lịch 

văn hoá, du lịch thể thao, làng nghề truyền thống. Phát triển kinh tế 

nông - lâm - thuỷ sản của quận theo hƣớng nuôi trồng, khai thác các cây 

- con có giá trị kinh tế cao, an toàn, bền vững.  

b. Xã hội hóa vấn đề giải quyết việc làm 

Cần coi trọng  công tác tuyên truyền,  giáo dục nhận thức, tạo ra 

một quan niệm  mới về việc làm, giải quyết  việc làm gắn với việc phát 

huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội  nhƣ Liên đoàn lao động, 

Hội Nông dân, Hội Phụ  nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và 

các hội nghề  nghiệp khác. 

3.2.2. Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề cho lao động nữ 

a. Đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng 

lực lượng lao động nữ trên địa bàn. 

Xây dựng và thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng và bố trí sử 

dụng cán bộ nữ. Đào tạo nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa 

tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề.  

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trƣờng lớp theo chuẩn quốc gia, đảm  

bảo đủ trƣờng lớp cho học sinh. Khuyến khích tƣ nhân xây dựng và 

thành lập các trƣờng tƣ thục,  dân lập có sự kiểm soát của nhà nƣớc về 

chƣơng trình dạy.  Mở rộng  các quỹ khuyến  học, quỹ bảo trợ giáo dục, 

khuyến  khích các  cá nhân và tổ chức đầu tƣ phát triển giáo dục. 
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b. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nữ. 

 Điều tra nắm chắc danh sách lao động nói chung và lao động nữ 

nói riêng trong độ tuổi, phân loại lao động có nhu cầu học nghề, lao 

động đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào doanh nghiệp, lao động chỉ hỗ trợ 

bằng các chính sách tạo việc làm tại chỗ.  

Tăng cƣờng  công tác tuyên  truyền về vai trò, vị trí của đào tạo 

nghề  đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên các phƣơng tiện thông 

tin đại chúng, trƣờng học và toàn xã hội.  

Làm tốt công  tác đào tạo nghề, miễn phí cho con em có hoàn  

cảnh  khó khăn và gia đình chính sách, tập trung đào tạo vào những 

ngành nghề yêu cầu ít vốn, trình độ thấp, thời gian học ngắn, xin việc dễ 

dàng, nhất là những ngành nghề  mà các doanh nghiệp  trên địa bàn 

quận đang có nhu cầu.  

c. Khai thác và nâng cao chất lượng hoạt động các kênh giới 

thiệu việc làm. 

Tập trung các thông tin giới thiệu tìm việc làm cho lao động nữ 

thông qua các kênh nhƣ Hội chợ việc làm, Trung tâm dịch vụ việc làm 

thành phố, ngành LĐTB&XH, Trung tâm đào tạo nghề, Hội LHPN các 

cấp... 

3.2.3. Nhóm giải pháp đẩy mạnh triển khai các chƣơng trình 

hỗ trợ việc làm 

a. Sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn vốn tạo việc làm 

cho lao động nữ 

Giải quyết việc làm đòi hỏi đồng  bộ nhiều  yếu tố,  nhƣng yếu  tố 

quan trọng hàng đầu phải là vốn và việc  huy động vốn cũng là một vấn đề 

đòi hỏi rất nhiều vào sự quan tâm của các cấp lãnh đạo; vốn có thể đƣợc huy 

động  từ nhiều nguồn  goài nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng 

Chính sách xã hội, cần khai thác hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà 

nƣớc, từ ngân sách địa phƣơng; vốn vay của các tổ chức, doanh nghiệp trong 

và ngoài nƣớc để cho phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh; vốn nhàn 

rỗi trong nhân dân thông qua các mô hình các cấp Hội phụ nữ phát động; vốn 

tài trợ của các tổ chức quốc tế, tổ chức từ thiện...  
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Cần hƣớng dẫn và tƣ vấn cho ngƣời dân cách thức đầu tƣ và sử 

dụng vốn vay để việc đầu tƣ mang lại hiệu quả cao và giám sát việc sử 

dụng vốn vay thông qua các tổ chức đoàn thể ở địa phƣơng; tuyên 

truyền, chuyển giao khoa học – kỹ thuật, tổ chức  lồng ghép các 

chƣơng trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu, định 

hƣớng thị trƣờng với việc sử dụng vốn tín dụng, giúp ngƣời vay sử dụng 

vốn đúng mục đích, hạn chế rủi ro. 

b. Giải  quyết việc  làm  cho  lao  động  nữ  thông qua các 

chương trình Quốc gia xúc tiến việc làm 

- Tạo việc làm cho lao động nữ qua Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm 

- Tạo việc làm cho lao động  nữ qua các chi nhánh, trung tâm 

dịch vụ giới thiệu việc làm – Trung tâm dạy nghề quận 

- Tạo việc làm cho lao động nữ thông qua xuất khẩu lao động 

3.2.4. Nhóm giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, bất 

lợi của lao động nữ trong quá trình làm việc và tự tạo việc làm 

a. Quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ 

b. Đảm bảo thực hiện pháp luật về quyền lao động nữ 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng thiếu việc làm và thất 

nghiệp đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng là nhiệm 

vụ quan trọng vừa có tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lƣợc lâu dài 

của Đảng và Nhà nƣớc. Đặc biệt đối với lao động nữ, giải quyết việc 

làm vừa phát huy tối đa tiềm năng lao động, giảm sự lãng phí về 

nguồn nhân lực, vừa là nguồn gốc hƣớng tới sự bình đẳng giới. Tạo 

việc làm cho lao động nữ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn 

mang lại lợi ích xã hội, làm cho xã hội ngày càng công bằng và văn 

minh hơn. 

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về việc làm 

và giải quyết việc làm cho lao động nữ, luận văn tập trung đi sâu phân 

tích thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn quận 
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Liên Chiểu. Trong đó đã tập trung những đặc điểm về cơ cấu và chất 

lƣợng của lực lƣợng lao động nữ; tình trạng thiếu việc làm và thất 

nghiệp để chỉ ra những ƣu điểm và hạn chế của lao động nữ địa  

phƣơng . Từ đó, luận văn đánh giá kết quả của quá trình giải quyết 

việc làm cho lao động nữ trên địa bàn q u ận  trong các ngành kinh tế; 

các chƣơng trình mục tiêu quốc gia. Có thể khẳng định, công tác giải 

quyết việc làm cho lao động nữ ở địa phƣơng đã đƣợc quan tâm đặc 

biệt, nhờ đó lực lƣợng lao động nữ quận Liên Chiểu ngày càng tham 

gia đông đảo và có hiệu quả trong các hoạt động kinh tế.  

Từ những thành công và hạn chế trong quá trình giải quyết việc 

làm cho lao động nữ, luận văn đề xuất một số quan điểm và giải pháp 

cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết việc làm cho lao 

động nữ, trong đó có nhấn mạnh vào các nhóm giải pháp mang tính 

tổng thể nhƣ nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về 

đào tạo nghề, hỗ trợ khai thác và sử dụng vốn vay… nhằm tạo điều 

kiện cho lao động nữ ở địa phƣơng đƣợc bình đẳng hơn trên phƣơng 

diện tìm kiếm, lựa chọn và tiếp cận dễ dàng hơn với các cơ hội việc làm, 

đƣợc thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động của mình theo đúng các quy 

định và các chính sách ƣu tiên đối với đối tƣợng lao động đặc thù giúp 

phụ nữ quận đóng góp nhiều hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với Trung ƣơng 

2.2. Đối với Thành  phố Đà Nẵng 

2.3. Đối với quận Liên Chiểu 
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