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Tóm tắt: 

Đô thị hóa là quá trình tăng dân số thành thị và phổ biến lối sống đô thị. Quá trình đô thị hóa sẽ 
tác động mạnh mẽ đến nhiều yếu tố trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, có thể có những tác 
động tích cực (nếu quá trình đô thị hóa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội), cũng có thể có 
nhiều tác động tiêu cực (nếu quá trình đô thị hóa chưa phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội). 
Thành phố Đà Nẵng đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, nhanh chóng và cũng đã tác động tới 
nhiều khía cạnh kinh tế xã hội của thành phố. Đô thị hóa giúp thành phố thay đổi cơ bản theo 
hướng bền vững. Trong bài báo này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu tác động của đô thị hóa đến 
nguồn lao động, phân tích những tác động tích cực và những hạn chế đến nguồn lao động của 
thành phố. 
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Abstract: 

 Constructing Urbanisation involves a process of urban population growth and the popularity of 
urban lifestyles. The process of urbanisation has significant impacts on many factors of socio-
economic development. These impacts will be positive if  urbanisation process is suitable for the 
socio-economic development. However, if the process is unsuitable for the socio-economic 
development, it will have negative effects. Danang city is experiencing rapid and strong 
urbanisation, which affects many socio-economic aspects and changes the city in some 
significant ways. In this article, we will thoroughly investigate into the impacts of urbanisation  
on labour resources in general and also analyse positive and negative effects of  urbanisation  on 
labour resources of Danang in particular. 
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