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GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình 

Aus4Reform) được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thực hiện tái cơ 

cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

theo hướng nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế hướng tới phát triển nhanh, bền vững thông qua bốn cấu phần: (1) Tạo lập 

thị trường cạnh tranh, minh bạch và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, (2) 

Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, (3) Tạo điều kiện 

thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị 

trường, (4) Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong thực hiện tái cơ cấu kinh 

tế và Quỹ Linh hoạt nhằm đáp ứng với các vấn đề ưu tiên cấp bách khác liên quan 

đến năng lực cạnh tranh. 

Trong đó, IPSARD được giao thực hiện cấu phần 3 “Tạo điều kiện thuận lợi cho 

tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” với 

mục tiêu góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và tăng năng 

suất lao động của người dân nông thôn. Trọng tâm của cấu phần hướng tới nâng 

cao khả năng tiếp cận những cơ hội kinh tế giá trị gia tăng cao hơn ở nông thôn 

thông qua thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và cải thiện năng suất lao động.  

Thời gian thực hiện: 2017 - 2021 
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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo được thực hiện trong khuôn khổ Quỹ chưa phân bổ của Chương trình ô 

“Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” do Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia 

(DFAT) tài trợ.  

Nhóm nghiên cứu cảm ơn Bộ Ngoại giao và Thương mại Ôxtrâylia (DFAT), các tổ 

chức, cá nhân đã chia sẻ thông tin để có cơ sở dữ liệu hoàn thành báo cáo và bản 

tóm lược chính sách về phát triển thị trường đất nông nghiệp tại Việt Nam. Tính 

xác thực của các thông tin được tập hợp trong tóm lược chính sách này là của các 

cơ quan, tổ chức công bố dữ liệu. Các thảo luận và đề xuất trong Bản tóm lược 

chính sách này là quan điểm của nhóm nghiên cứu và không nhất thiết phản ánh 

quan điểm của nhà tài trợ hay các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nhóm nghiên cứu 

tham khảo trong quá trình xây dựng báo cáo.  
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 
 

Aus4Reform Chương trình hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam của 

Australia 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BHXH Bảo hiểm xã hội 

CEDAW Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 

phụ nữ 

ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long 

GDP    Tổng sản phẩm quốc nội 

HTX   Hợp tác xã  

ILO   Tổ chức Lao động quốc tế 

IPSARD  Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp 

nông thôn 

NLTS    Nông lâm thủy sản 

OECD   Tổ chức Hợp tác và phát triển Kinh tế 

PTNNNT   Phát triển nông nghiệp nông thôn 

PTNT    Phát triển nông thôn 

TCTK   Tổng cục Thống kê 

WEF    Diễn đàn Kinh tế thế giới 
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Giới thiệu 

Bối cảnh 

Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội là vô cùng quan trọng. Trong 

những năm qua, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng quyền kinh tế cho phụ nữ đã nhận 

được sự quan tâm, ưu tiên của nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới. Tuy nhiên, báo 

cáo năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy, trong khi khoảng 

cách giới dần thu hẹp ở nhiều lĩnh vực như chính trị, y tế và giáo dục, bất bình 

đẳng tại nơi làm việc chưa thể xóa bỏ cho tới năm 2276. Điều đó đồng nghĩa phụ 

nữ phải mất 257 năm nữa mới được trả lương và có cơ hội thăng tiến trong nghề 

nghiệp như nam giới. Dù số lượng lao động lành nghề và lãnh đạo cấp cao là nữ 

giới tăng lên, tỷ lệ tham gia thị trường lao động và tiền thưởng của nữ giới vẫn 

thấp so với nam giới. Báo cáo của WEF cũng cho thấy sự chênh lệch về tiền lương 

giữa nam giới và nữ giới dần thu hẹp ở các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển Kinh tế (OECD) trong thập kỷ qua, nhưng mở rộng ở các nền kinh tế mới nổi 

và đang phát triển. 

Nằm trong nhóm nước đang phát triển, năm 2019, Việt Nam xếp thứ 87 trong bảng 

xếp hạng chỉ số bình đẳng giới chung của WEF, tụt 10 bậc so với năm 2018. Chính 

phủ Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quyền bình đẳng, tạo điều kiện cho phụ nữ 

phát triển toàn diện thông qua Hiến pháp, các quy định pháp luật như Luật lao 

động, Luật bình đẳng giới và các chương trình vì sự tiến bộ phụ nữ cũng như tích 

cực tham gia Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ 

(CEDAW) và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Tuy nhiên, một 

bộ phận phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp cận thiếu bình đẳng với nam giới trong các cơ 

hội đào tạo, việc làm, thu nhập, vị trí ra quyết định. Điều này càng trầm trọng hơn 

đối với phụ nữ vùng nông nghiệp nông thôn, những người thường được xem là có 
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cơ hội thấp hơn trong tiếp cận thông tin, giáo dục và việc làm thu nhập cao. Chất 

lượng lao động thấp, tính ổn định, bền vững trong làm việc chưa cao là một trong 

những rào cản khiến phụ nữ nông thôn gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi việc 

làm và tiếp cận với thị trường lao động.  

Theo báo cáo kết quả Điều tra dân số năm 2019 của Tổng cục Thống kê, mặc dù 

nông nghiệp  chỉ đóng góp khoảng 14% GDP của Việt Nam nhưng có đến 35,3% 

lực lượng lao động tham gia vào sản xuất nông nghiệp, trong đó 48% là lao động 

nữ. Đóng vai trò quan trọng và chủ chốt trong sản xuất nông nghiệp, phụ nữ nông 

thôn đã và đang góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế 

xã hội của Việt Nam. Tăng cường cơ hội tiếp cận đào tạo nghề, tăng quyền kinh tế 

cho phụ nữ nông thôn, được xem là giải pháp quan trọng trong phát triển kinh tế 

nông thôn và giảm nghèo bền vững.  

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam hiện đang tập trung xây dựng Chương trình 

Tổng thể phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ứng phó 

biến đổi khí hậu (BĐKH). Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có lợi thế to lớn để 

phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng đáp ứng được nhu cầu của nhiều thị 

trường khác nhau trong và ngoài nước. Đây cũng là vùng sản xuất nông nghiệp 

trọng điểm, luôn dẫn đầu cả nước về xuất khẩu lúa gạo, trái cây và thủy sản. Tuy 

nhiên, ĐBSCL hiện đang đứng trước các thách thức từ tác động của BĐKH và từ 

các hoạt động đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp của vùng thời gian qua. Những tác 

động bất lợi như xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt, diễn biến bất thường của chế độ 

thủy văn hay tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt, tăng cường sử dụng nước ngầm 

và làm sụt lún đất, sạt lở bờ sông bờ biển... đã, đang và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

kinh tế xã hội, đời sống cư dân, tất cả các ngành kinh tế vùng ĐBSCL,  đặc biệt là 

khu vực nông nghiệp nông thôn và phụ nữ nông thôn. Báo cáo về Tăng quyền cho 
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phụ nữ trong kinh tế nông thôn của Tổ chức lao động quốc tế ( ILO, 2016a) đã chỉ 

ra rằng “phụ nữ nông thôn đặc biệt dễ bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hạn 

hán, lũ lụt và nạn phá rừng bởi vì các chuẩn mực văn hóa và sự phân phối không 

công bằng về vai trò, nguồn lực và quyền lực trong xã hội. Phụ nữ nông thôn 

chiếm đa số trong nhóm người nghèo nhất và họ phụ thuộc nhiều hơn nam giới vào 

tài nguyên thiên nhiên cho sinh kế và sinh tồn của họ”. Trong bối cảnh Đồng bằng 

sông Cửu Long, để thích ứng với những khó khăn do tác động của BĐKH, việc 

chuyển đổi các mô hình sinh kế như chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,…hoặc chuyển sang mô hình sinh kế như lúa – tôm, 

lúa – màu…hoặc chuyển sang các ngành phi nông nghiệp khác tất yếu phải diễn ra. 

Trình độ và kỹ năng của người lao động nói chung, phụ nữ nông nghiệp nông thôn 

nói riêng cũng cần được thay đổi để phù hợp với chuyển đổi mô hình sinh kế. 

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dưới sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ 

cải cách kinh tế Việt Nam của Australia (Aus4Reform) đã tiến hành nghiên cứu và 

viết báo cáo về “Các rào cản trong chuyển dịch lao động nông thôn sang ngành 

nghề có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long” để hỗ trợ Bộ Nông 

nghiệp và PTNT dự thảo Đề án chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho lao động nông 

nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL. Đề án hướng tới mục tiêu xây dựng các chương 

trình, giải pháp giúp lao động nông nghiệp nông thôn ổn định sinh kế, nâng cao 

năng suất lao động và thu nhập trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

ứng phó BĐKH. Trong quá trình triển khai hỗ trợ xây dựng đề án, Viện đã tiến 

hành nghiên cứu chuyên sâu về Cơ hội và thách thức về vấn đề đào tạo và việc làm 

cho phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL. Kết quả của phân tích nghiên cứu được trình 

bày trong báo cáo này. 
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Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu hướng tới mục tiêu Đánh giá thực trạng lao động và việc làm cho  phụ 

nữ nông thôn vùng ĐBSCL, phân tích các cơ hội và thách thức đối với việc tham 

gia đào tạo, tạo việc làm, chuyển dịch lao động sang khu vực có năng suất cao hơn 

của phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL nhằm đề xuất chính sách để thúc đẩy cơ hội, 

tăng quyền kinh tế cho phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL 

Câu hỏi nghiên cứu 

 Thực trạng chung về số lượng, chất lượng của lao động và việc làm 

của phụ nữ tại khu vực nông thôn vùng ĐBSCL hiện nay như thế nào?  

 Hiện đã có những chính sách, cơ chế gì thúc đẩy cơ hội việc làm cho 

phụ nữ nông thôn ĐBSCL? Triển khai các chính sách, cơ chế trên 

thực tế như thế nào? 

 Cơ hội và Thách thức đối với việc làm cho phụ nữ nông thôn ĐBSCL 

thời gian tới là gì? 

 Có những bài học kinh nghiệm, công cụ nào đã được nghiên cứu, áp 

dụng trên thế giới để tăng quyền kinh tế, tăng cơ hội việc làm cho phụ 

nữ nông thôn? 

 Để tăng quyền kinh tế, tăng cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn 

ĐBSCL thì cần phải có những giải pháp nào? 
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Phương pháp: 

Nghiên cứu tại bàn: nhằm (i) tổng quan các tài liệu, nghiên cứu trong nước và quốc 

tế có liên quan tới các vấn đề về lao động, đào tạo, chuyển dịch lao động và tạo 

việc làm cho nữ lao động nông thôn; và (ii) thực hiện rà soát các văn bản chính 

sách, quy định pháp luật về lao động như Luật lao động, chế độ chính sách xã hội, 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho nữ lao động khu vực nông thôn. 

Tham vấn chuyên gia: tham vấn cán bộ quản lý nhà nước chịu trách nhiệm quản lý 

các vấn đề liên quan tới người lao động, thiết kế chính sách hỗ trợ người lao động 

nói chung và lao động nông thôn nói riêng; cơ quan triển khai chính sách tại địa 

phương; tổ chức xã hội; cơ sở đào tạo nghề; và các chủ doanh nghiệp; hợp tác xã 

dưới góc nhìn của các nhà quản lý/người sử dụng lao động, đưa ra các mong muốn 

và yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng.  

Phân tích định tính kết hợp phân tích thống kê mô tả: Số liệu thống kê cả nước và 

cả vùng ĐBSCL được sử dụng để thấy thực trạng chung, sự thay đổi và xu hướng 

thay đổi trong thực trạng lao động và việc làm của lao động nữ vùng nông thôn 

ĐBSCL. Do mẫu điều tra hạn chế, các câu hỏi định tính và phân tích định tính 

cũng được áp dụng để đánh giá cơ hội, thách thức, khó khăn đối với lao động nữ 

nông thôn ĐBSCL.  
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Thu thập thông tin số liệu 

Do hạn chế về nguồn lực, để tăng tính hiệu quả sử dụng nguồn tài trợ của chương 

trình Aus4Reform, các nội dung về giới, lao động nữ được lồng ghép trong bộ 

công cụ điều tra của Nghiên cứu “Các rào cản trong chuyển dịch lao động nông 

thôn sang ngành nghề có năng suất cao hơn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Thông tin, số liệu được thu thập thông qua khảo sát thực địa tại 04 tỉnh, trong đó 

có 03 tỉnh đại diện cho vùng ĐBSCL (gồm An Giang, Cà Mau và Sóc Trăng) và 

tỉnh Bình Dương, là nơi thu hút nguồn lao động từ các tỉnh vùng ĐBSCL. Cụ thể, 

tổng số lượng mẫu khảo sát thông qua phiếu phỏng vấn bán cấu trúc như sau: 

 Hộ gia đình nông thôn: Khảo sát 150 mẫu đại diện cho vùng sản xuất 

lúa và vùng sản xuất thủy sản với sự đa dạng về dân tộc, mức độ phát 

triển kinh tế. 

 Công nhân: Khảo sát 30 mẫu tại Bình Dương 

 Doanh nghiệp: Phỏng vấn sâu với 20 doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực nông lâm thủy sản, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ nhằm 

thu thập các thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp 

Ngoài ra, Nghiên cứu cũng sử dụng nguồn thông tin, số liệu và phỏng vấn sâu 

chuyên gia về thực trạng lao động, các vấn đề khó khăn trong đào tạo và chuyển 

đổi ngành nghề cho lao động nữ nông thôn của một số tỉnh khác vùng ĐBSCL bao 

gồm Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Hậu Giang và Cần Thơ. 
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Thực trạng phát triển kinh tế vùng ĐBSCL và các chính sách tạo việc 

làm cho phụ nữ nông thôn  

Điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế vùng ĐBSCL 

Đồng bằng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có tổng 

diện tích hơn 4 triệu ha và dân số 17,3 triệu người, chiếm 12% diện tích tự nhiên 

và 18% dân số cả nước năm 2019 . Được thiên nhiên ưu đãi ĐBSCL có lợi thế to 

lớn để phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng đáp ứng được nhu cầu của 

nhiều thị trường khác nhau trong và ngoài nước. Đây là vùng đất giàu tiềm năng 

phát triển kinh tế, đóng góp khoảng 18% GDP toàn quốc, với 90% tổng lượng gạo 

xuất khẩu, gần 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam và 70% sản lượng 

trái cây cả nước. ĐBSCL là vùng đông dân, mật độ dân số trung bình là 423 

người/km2, cao gấp 1,46 lần mật độ dân số trung bình cả nước và có số dân sống ở 

khu vực nông thôn khá cao (TCTK, 2019).   

Nhờ đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu và nỗ lực chuyển đổi nông nghiệp, ĐBSCL đã 

duy trì tăng trưởng khá trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân cao 

hơn mức tăng bình quân cả nước. Tuy nhiên,  ngành nông nghiệp ĐBSCL vẫn còn 

phát triển thiếu bền vững (tăng trưởng nông nghiệp theo chiều rộng, dựa trên thâm 

canh tăng vụ và sử dụng nhiều vật tư đầu vào) và chưa mang lại thu nhập ổn định 

cho người nông dân. Hiện nay và trong tương lai, ĐBSCL chịu tác động ba chiều 

từ biến đổi khí hậu (BĐKH), các hoạt động phát triển thượng nguồn và quá trình 

kinh tế nội tại kém bền vững. Những tác động bất lợi như xâm nhập mặn, thiếu 

nước ngọt, ngập úng đô thị,… đến sớm hơn so với dự báo biến đổi khí hậu. Đồng 

thời, xuất hiện những rủi ro, thách thức mới như: sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún 

đất, ô nhiễm môi trường nước,... Những tác động tiêu cực này sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến kinh tế xã hội, đời sống cư dân, tất cả các ngành kinh tế, các khu vực, 
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trong đó nông nghiệp –  nông dân – nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nông thôn sẽ là 

những đối tượng chịu tổn thương nhiều nhất. 

Trong khi đó, mức thu nhập của người dân chậm cải thiện, trình độ giáo dục chưa 

cao, cơ sở hạ tầng thủy lợi xuống cấp và chủ yếu phục vụ sản xuất lúa, hệ thống 

đường bộ và năng lượng kém phát triển, hệ thống cảnh báo sớm chưa tốt đã làm 

hạn chế khả năng thích ứng của người dân ĐBSCL. Theo Tổng cục Thống kê, 

ĐBSCL có thu nhập bình quân đầu người thấp và có số người bỏ xứ đi làm ăn cao 

nhất cả nước trong 5 năm vừa qua. Mặc dù hiện nay, ước khoảng  trên 30% lao 

động ở ĐBSCL đã đi ra làm việc tại các khu công nghiệp tại các địa phương khác, 

với các tiến bộ của khoa học công nghệ ngày càng sử dụng ít lao động, nguy cơ 

một lực lượng lớn mất việc và quay trở lại cần phải được tính đến trong dài hạn. 

Đồng thời, ngành nông nghiệp đang đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất và ứng 

dụng công nghệ cũng sẽ có ít nhu cầu lao động hơn trong tương lai, khó có thể thu 

nhận lại lực lượng lao động trở về này, đặc biệt là đối tượng phụ nữ trên 40 tuổi, 

sức khỏe đã kém đi và kỹ năng sản xuất nông nghiệp hạn chế.  
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Quan điểm và Chính sách của Việt Nam đối với đào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn 

Quan điểm và văn bản pháp luật 

- Hiến pháp năm 2013: Điều 26 quy định: “Công dân nam, nữ bình đẳng về 

mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. 

Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, 

phát huy vai trò của mình trong xã hội”. Điều 35 cũng nhấn mạnh “Nghiêm 

cấm phân biệt đối xử” đối với người lao động và tại nơi làm việc 

- Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của 

Quốc hội khóa 11, trong đó dành riêng Điều 13 quy định bình đẳng giới 

trong lĩnh vực lao động để đảm bảo bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi 

tuyển dụng, nam nữ lao động được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc 

làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều 

kiện đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo khác. 

- Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 của Quốc 

hội khóa 13, trong đó dành riêng Chương X Những quy định riêng đối với 

lao động nữ, quy định các chính sách của Nhà nước, nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động đối với lao động nữ, bảo vệ thai sản, bảo vệ việc làm cho lao 

động nữ nghỉ thai sản và những công việc không được sử dụng lao động nữ; 

- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội 

khóa 13, trong đó cũng quy định về nguyên tắc bình đẳng về cơ hội việc làm 

và thu nhập (Khoản 2 Điều 4), hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều 

lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động là người dân tộc thiểu số 

(Khoản 6 Điều 5); 
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Chính sách hỗ trợ đào tạo và tạo việc làm cho lao động nữ  

- Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về chính sách đối với lao 

động nữ, quy định về đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng 

của lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động 

của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong 

việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu 

giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách 

hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ; 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, 

trong đó có các quy định liên quan hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nữ như 

hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, chính sách việc làm công, 

hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-

2020, quy định các mục tiêu và giải pháp nhằm giảm khoảng cách giới trong 

lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ 

nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực 

kinh tế, thị trường lao động; 
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- Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ với 

mục tiêu đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn hàng năm, nâng cao 

chất lượng hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao 

động nông thôn. Trong đó phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo tại các vùng 

nông thôn là nhóm đối tượng ưu tiên 

- Chính sách đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn theo Quyết định số 

295/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010-2015” 

(gọi tắt là Đề án 295). Mục tiêu của đề án là tăng cường công tác đào tạo 

nghề cho phụ nữ, góp phần bảo đảm quyền được học nghề và có việc làm 

của phụ nữ trong Luật Bình đẳng giới; tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo 

nghề và nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của lao động nữ; tạo cơ 

hội để phụ nữ tìm kiếm được việc làm có thu nhập ổn định, giúp xóa đói 

giảm nghèo và nâng cao vị thế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; 

- Chính sách hỗ trợ lao động nữ khởi nghiệp theo Quyết định số 939/QĐ-TTg 

ngày 30/06/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 

2017-2025” (gọi tắt là Đề án 939). Đề án giúp nâng cao nhận thức của phụ 

nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, 

thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu 

quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới; đồng thời hướng tới mục tiêu đến năm 2025;  
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Thực trạng lao động và việc làm của phụ nữ nông thôn ĐBSCL 

Quy mô lao động 

Tính đến tháng 6/2018, số lao động nữ từ 15 tuổi trở lên của khu vực nông thôn 

ĐBSCL là 3,48 triệu người, chiếm khoảng 43,7% so với tổng lao động nông thôn 

của vùng. Đây cũng là vùng có tỷ lệ lao động nữ trên tổng lao động nông thôn thấp 

nhất trên cả nước.  

Bảng 1: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tại khu vực nông thôn chia theo giới 

tính và vùng KTXH, quý 2/2018 

Ghi chú:  ĐBSH không bao gồm Hà Nội và Đông Nam Bộ không bao gồm TP HCM 

Nguồn: Báo cáo lao động việc làm quý II/2018 (TCTK)    

 

Ngược lại với xu hướng tăng của lực lượng lao động nam tại khu vực nông thôn, 

so với 5 năm trước (quý II/2013), lao động nữ nông thôn ĐBSCL giảm cả về số 

lượng và tỷ lệ (năm 2013 là 3,59 triệu người, chiếm 45,4% tổng lao động nông 

thôn ĐBSCL). Một trong những nguyên nhân lực lượng lao động nông nghiệp 

nông thôn ĐBSCL nói chung, lực lượng lao động nữ nói riêng giảm là do tình 

trạng di cư dịch chuyển sang các vùng khác để tìm kiếm công việc có thu nhập cao 

Vùng KTXH Chung Nam Nữ Tỷ lệ nữ 

TOÀN QUỐC 55122.8 28830.7 26292.1 47.7% 

NÔNG THÔN 37376.1 19592.1 17784 47.6% 

Trung du và miền núi phía Bắc 6458.9 3235.7 3223.2 49.9% 

Đồng bằng sông Hồng (ĐHSH) 6124.7 3033.5 3091.2 50.5% 

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung 8859.8 4613.1 4246.7 47.9% 

Tây Nguyên 2641.7 1388.3 1253.4 47.4% 

Đông Nam Bộ 2802.9 1504.8 1298.1 46.3% 

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 7965.5 4485 3480.5 43.7% 
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hơn. Tỷ suất di cư thuần của vùng liên tục âm trong giai đoạn 2012-2018, đạt giá 

trị -5,8‰ trong năm 2018. Xuất cư ròng của vùng bắt đầu tăng từ giai đoạn 2009-

2011, lên đến mức 8,4‰ trong 2 năm 2009-2010, gần đây đã giảm nhẹ nhưng vẫn 

duy trì ở mức 6,8‰ năm 2018. 
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Chất lượng lao động 

Trình độ lao động vùng ĐBSCL thấp hơn tương đối so với trình độ trung bình của 

lao động trên cả nước, lao động nữ cũng có trình độ thấp hơn so với lao động nam 

trong vùng. Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo vùng ĐBSCL năm 2018 đạt 

12,4% , thấp hơn mức trung bình cả nước là 21,9% .Tỷ lệ lao động nữ không có 

bằng cấp, kỹ năng nghề năm 2018 là 88%, giảm 1 điểm phần trăm so với năm 

2017 nhưng cao hơn 10 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở lao động nam. Số giờ 

làm việc bình quân trong một tuần của lao động nữ là 39,1 giờ, thấp hơn 4 giờ so 

với nam giới.   

Bảng 2: Tỷ lệ lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật phân theo giới tính các 

tỉnh ĐBSCL (%) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 2010 2016 

 Nam Nữ Nam Nữ 

Long An 11.0 7.8 13.8 11.3 

Tiền Giang 10.2 7.2 13.4 9.9 

Bến Tre 9.8 8.3 12.3 12.7 

Trà Vinh 9.7 6.2 14.3 9.0 

Vĩnh Long 8.5 6.8 17.4 12.1 

Đồng Tháp 6.6 5.1 13.5 9.8 

An Giang 8.3 5.6 12.0 8.2 

Kiên Giang 10.9 7.4 13.4 11.1 

Cần Thơ 12.4 10.8 21.1 18.7 

Hậu Giang 6.5 4.8 11.2 8.7 

Sóc Trăng 6.9 4.2 10.5 9.7 

Bạc Liêu 7.1 6.2 10.3 8.9 

Cà Mau 6.5 4.6 12.1 8.5 
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Việc làm 

Mặc dù số lực lượng lao động nữ giảm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ĐBSCL 

vẫn tăng trong những năm gần đây, đạt mức 3,57% năm 2018, cao hơn rất nhiều so 

với tỷ lệ thất nghiệp chung của lao động cả nước (2,19%) và lao động nữ cả nước 

(2,46%). Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của lao động nữ ĐBSCL năm 2018 

cũng cao hơn lao động nam trong vùng, lần lượt là 1,55 điểm phần trăm và 0,06 

điểm phần trăm (2018).   

Bảng 3: Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm phân theo giới tính vùng ĐBSCL (%) 

Năm Thất nghiệp Thiếu việc 

 Nam Nữ Nam Nữ 

2014 1.5 2.78 4.44 3.89 

2015 2.36 3.32 3.07 3.03 

2016 2.37 3.59 2.68 3.55 

2017 2.65 3.19 2.88 3.71 

2018 2.02 3.57 2.78 2.84 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Lao động nữ ĐBSCL cũng ít tham gia các công việc làm công ăn lương hơn so với 

nam giới tỷ lệ lao động nữ tham gia các công việc này tăng nhanh trong những 

năm gần đây và khoảng cách với nam giới đang ngày càng thu hẹp.   
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Hình 1: Tỷ lệ lao động làm công ăn lương khu vực phi nông nghiệp (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Lao động nữ ĐBSCL nói riêng, lao động ĐBSCL nói chung tham gia lực lượng lao 

động phi chính thức còn cao. Lao động phi chính thức ĐBSCL chiếm 20,9% so với 

tổng lao động phi chính thức cả nước, chỉ thấp hơn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung là 21,3%. ĐBSCL cũng là nơi có tỷ lệ lao động phi chính thức cao 

nhất cả nước (68,7%). Tuy nhiên, tỷ lệ lao động phi chính thức vùng ĐBSCL đã có 

xu hướng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ lao động phi chính thức vùng ĐBSCL đã  

giảm từ 70,7% năm 2014  xuống còn 68,7% năm 2016. 
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Trong giai đoạn 2010 – 2017, có sự chênh lệch đáng kể về lượng tiền công giữa hai 

nhóm lao động chính thức và phi chính thức và khoảng cách này có xu hướng ngày 

càng nới rộng. Tiền lương, tiền công của lao động chính thức vùng ĐBSCL luôn 

cao hơn, gấp khoảng 1,8 lần so với lao động phi chính thức năm 2017 (năm 2014 

là 1,4 lần). Ngoài ra, phần lớn lao động phi chính thức thường không có BHXH 

hoặc người lao động phải tự đóng BHXH tự nguyện. 

Số lượng nữ lao động ĐBSCL giữ vị trí ra quyết định cũng có xu hướng tăng trong 

những năm gần đây dù còn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn.  

Hình 2: Tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp vùng ĐBSCL (%) 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

Về phân công lao động trong gia đình, kết quả điều tra của IPSARD cho thấy, lao 

động nữ khu vực nông thôn vùng ĐBSCL chịu trách nhiệm chính thực hiện các 

công việc nội trợ (đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc con cái) và quản lý chi 

tiêu trong gia đình. Theo kết quả khảo sát, có 66,3% tổng số được phỏng vấn cho 
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rằng người vợ chịu trách nhiệm đi chợ, nấu nướng và giặt giũ; phần còn lại cho 

rằng công việc này thuộc trách nhiệm cả hai vợ chồng, của riêng chồng hoặc các 

thành viên khác. Về quản lý chi tiêu sinh hoạt trong gia đình, 31,8% người trả lời 

phỏng vấn cho rằng đấy là trách nhiệm của người vợ, 42,35% cho rằng cả hai vợ 

chồng cùng có trách nhiệm quản lý.  

Thu nhập  

Thu nhập bình quân của lao động nam vùng ĐBSCL cũng cao hơn lao động nữ và 

khoảng cách này có xu hướng gia tăng. Khoảng cách thu nhập bình quân của lao 

động nam và nữ năm 2010 là 1,3 triệu đồng/người/tháng, tăng lên 1,43 triệu 

đồng/người/tháng năm 2016. Tương tự, mức lương bình quân tháng của lao động 

nữ làm công ăn lương ĐBSCL cũng thấp hơn so với năm giới và mức chênh lệch 

này ngày càng lớn.  Theo đó, mức lương bình quân của lao động nữ năm 2018 là 

4049 nghìn đồng/tháng, thấp hơn 758 nghìn so với lương bình quân của nam giới 

và khoảng cách này năm 2013 chỉ là 268 nghìn đồng. Kết quả khảo sát của 

IPSARD (2019), thu nhập trung bình của người lao động ngành NLTS thấp nhất, 

nữ thấp hơn nam và thu nhập lao động ở ĐBSCL thấp hơn đáng kể so với lao động 

tại Bình Dương1. Khoảng cách thu nhập bình quân giữa lao động nam và lao động 

nữ theo kết quả điều tra rất lớn, khoảng 3,1 triệu đồng/tháng với thu nhập bình 

quân của lao động nam đạt 7.589 nghìn đồng/tháng, lao động nữ là 4.440 nghìn 

đồng/tháng (cao hơn 3,1 triệu đồng/tháng). 

  

                                                                 
1 Cần lưu ý sự hạn chế về số lượng mẫu 
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 Đưa ra các quyết định trong gia đình 

Người chồng hay nói cách khác lao động nam là người có vai trò đưa ra hầu hết 

các quyết định sản xuất, đầu tư và chuyển đổi sinh kế của hộ. Kết quả khảo sát cho 

thấy trong vấn đề sử dụng đất sản xuất, đầu tư mua đất, mua vật tư nông nghiệp, 

kinh doanh, có 53,5% số người trả lời cho rằng người chồng là người ra quyết 

định; 26,7% cho rằng cả hai vợ chồng có vai trò như nhau và 8,1% cho rằng người 

vợ có vai trò quyết định. Về vấn đề chuyển đổi sinh kế, chuyển đổi hình thức kinh 

doanh và tạo thu nhập, có 47,6% cho rằng người chồng là người quyết định; 31% 

cho rằng cả hai vợ chồng có vai trò quyết định như nhau và 9,5% cho rằng người 

vợ có vai trò quyết định.  

Về quản lý nguồn lực sản xuất, người chồng/lao động nam cũng là người chịu 

trách nhiệm chính. Về quản lý đất đai của hộ, có 51,2% người phỏng vấn cho rằng 

cả hai vợ chồng cùng đứng tên sổ đỏ; 36,9% người chồng đứng tên và 3,6% người 

vợ đứng tên. Về quản lý vốn vay ngân hàng phục vụ sản xuất, có 40,3% người 

chồng, 26% cả hai vợ chồng và 20,8% người vợ. Về quản lý giống, phân bón và 

vốn sản xuất, có 70,7% người phỏng vấn cho rằng người chồng chịu trách nhiệm; 

9,3% là cả hai vợ chồng và 9,3% là người vợ.  Về việc tham gia các hoạt động tập 

huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức, có 74,4% là người chồng chịu trách nhiệm tham 

gia, 7,8% là cả hai vợ chồng và 5,1% là người vợ.  
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Di cư 

Do quan niệm truyền thống phụ nữ thường chịu trách nhiệm ở nhà chăm sóc con 

cái nên tỷ lệ di cư chung của lao động nữ ĐBSCL thấp hơn so với nam giới. Phụ 

nữ ĐBSCL thường chọn ở lại làm nông nghiệp, tham gia các làng nghề , công việc 

phi nông nghiệp tại địa phương hoặc các khu công nghiệp trong nội tỉnh để có thể 

kết hợp chăm sóc con cái hoặc bố mẹ già. Tuy nhiên, với nhóm tuổi phụ nữ dưới 

35, tỷ lệ di cư của nữ lao động nông thôn ĐBSCL khá lớn. 

 

Bảng 4: Tỷ lệ lao động di cư chia theo giới tính và nhóm tuổi2 (%) 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu ( IPSARD, 2019) 

  

                                                                 
2 Tính trên mẫu điều tra của IPSARD 2019 

Theo Giới tính 
 

Nam 57.14 

Nữ 42.86 

Theo Nhóm tuổi 
 

15 - 24 tuổi 26.98 

25 - 34 tuổi 46.03 

35 - 44 tuổi 15.87 
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Môi trường và điều kiện làm việc của lao động nữ di cư 

Trong điều kiện cầu về lao động sản xuất lao động nông nghiệp giảm, thu nhập từ 

sản xuất nông nghiệp truyền thống mang lại thấp, di cư để tham gia lực lượng tại 

các tỉnh, thành phố lớn đang là lựa chọn của nhiều phụ nữ nông thôn ĐBSCL, đặc 

biệt là những lao động trẻ. Tuy nhiên, họ cũng gặp phải nhiều khó khăn từ môi 

trường lao động tại nơi chuyển đến. Một số ghi nhận về đánh giá của người lao 

động từ mẫu điều tra (còn hạn chế) của nhóm nghiên cứu về môi trường làm việc 

của nữ lao động tại tỉnh Bình Dương: 

Bảng 5: Tỷ lệ lao động đánh giá về môi trường làm việc 

 Tỷ lệ lao động đánh giá về môi trường làm việc Tỷ lệ (%) 

Không đóng BHXH 34,4 

Không có chính sách khám sức khỏe định kỳ cho người lao 

động 

34,5 

Không có nhà trông trẻ cho người lao động 89,7 

Không có phòng y tế cho người lao động 62,1 

Không có phòng vắt sữa và bảo quản sữa  100,0 

Không được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ trước khi làm 

việc 

33,3 

Không có khu nhà vệ sinh/nhà tắm phân biệt nam nữ 16,7 

Không có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định 

về bạo lực, quấy rối tình dục đối với lao động nữ 

62,5 

Ưu tiên nam trong tuyển dụng, thăng tiến  15% 

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu ( IPSARD, 2019) 
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Cơ hội và Thách thức đối với việc làm cho phụ nữ nông thôn ĐBSCL  

Cơ hội  

 Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tập 

trung phát triển các sản phẩm chủ lực, xây dựng và triển khai chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển làng nghề mang lại cơ 

hội việc làm và thu nhập cho phụ nữ nông thôn. 

“Tỉnh Bến Tre đã đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực là trái dừa. Bên cạnh đó Bến 

Tre cũng đã chọn được 120 sản phẩm tiêu biểu, mang đặc trưng của làng xã trong đó có 

41 sản phẩm đã đạt 4 sao, mục tiêu tiến đạt xếp hạng 5 sao, có thể vươn rộng ra thị 

trường, không chỉ trong nước và quốc tế. Cơ hội này sẽ mang lại rất nhiều cơ hội việc 

làm và thu nhập cao hơn cho nông dân tỉnh Bến Tre”_ Sở NN&PTNT Bến Tre. 

“ Chị Vui sinh năm 1958, đã lớn tuổi và không còn tham gia nhiều hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. Tuy vậy, địa phương chị có làng nghề vẽ gương ( vẽ trên kính) và chị lại 

học được nghề  này. Công việc không nặng nhọc, chủ yếu làm vào thời gian rảnh rỗi, chỉ 

đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mẩn, chị vẫn ở nhà chăm sóc được gia đình. Hiện đầu ra cho 

sản phẩm khá ổn định giúp chị có thu nhập khoảng 1 triệu đồng mỗi tuần”_ Chị Vui, 

Phước Thuận, Sóc Trăng. 

 Chương trình phát triển các hợp tác xã nông nghiệp nông thôn góp 

phần giải quyết đầu ra cho nông sản, thúc đẩy liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ, tạo thêm nhiều việc làm nông nghiệp ổn định cho người dân. 

Với sự hỗ trợ xây dựng, thành lập và vận hành các HTX nông nghiệp kiểu 

mới, hỗ trợ phụ nữ nông thôn lập nghiệp, lao động nữ nông thôn đang đứng 

trước cơ hội chủ động trong liên kết trong sản xuất và thương mại nông sản, 

trong cung cấp dịch vụ nông nghiệp, tự tăng thu nhập đồng thời tạo thêm 

nhiều việc làm người dân địa phương, trong đó có phụ nữ nông dân.   
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“Được thành lập từ tháng 6/ 2017,  với xuất phát điểm là vận động 70 chị em phụ nữ  gia 

gia đan thảm lục bình lúc nhàn rỗi, đến nay HTX đã giải quyết việc làm cho 200 chị em 

phụ nữ ở địa phương và các vùng lân cận. Vĩnh Long là vùng đồng bằng chuyên về trồng 

lúa nước, ngoài thời gian trồng lúa, chị em nông thôn còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi. 

Rất nhiều chị em phụ nữ không có điều kiện để ra thành thị học ngành nghề, làm nghề vì 

không có phương tiện, không có vốn hoặc vì gánh nặng gia đình. Từ khi nghề đan lục 

bình xuất hiện, cây lục bình cũng được khai thác mạnh như ở Tam Bình, Ngãi Tứ, Đồng 

Tháp. Việc khai thác lục bình giúp tăng thu nhập đáng kể cho các nông hộ, đặc biệt là 

nông dân thiếu đất sản xuất, những hộ này tận dụng các kênh gạch bỏ trống và các bãi 

bồi để nuôi trồng lục bình thu hoạch hàng tháng, bình quân mỗi hộ thu nhập hàng trục 

triệu đồng một tháng. Có nơi các chị em phụ nữ tận dụng nguyên liệu có tại địa phương 

cắt lên phơi, đan những mặt hàng như thảm đĩa lục bình, hoặc lãnh khung sắt về đan bán 

sản phẩm, đây là những mặt hàng đơn giản, không cầu kỳ rất dễ đan có thể người lớn 

tuổi hoặc trẻ em đan cũng được, có chị thu nhập lên đến 3.000.000 đồng/ tháng”_ chị 

Yến - HTX Hậu Thành, Long An, Vĩnh Long 

 Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tập trung phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao,  hữu cơ, phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với du 

lịch sinh thái. 

Đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế về địa hình, thiên nhiên ưu đãi, trù phú, thuận 

lợi cho phát triển du lịch sinh thái như du lịch kết hợp với thăm vườn cây ăn quả, 

kết hợp thăm các cồn, các rừng cây, vườn chim, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, 

thủy sản…Các hoạt động này có thể tạo ra một lượng việc làm lớn, phù hợp và bền 

vững cho phụ nữ nông thôn ĐBSCL.   

 Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống phát triển 

mạnh nhờ thay đổi cơ cấu chi tiêu, xu hướng tiêu dùng. 
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Tăng thu nhập, cơ cấu chi tiêu của các hộ gia đình vùng ĐBSCL cũng thay đổi 

theo hướng tích cực, chuyển sang tiêu dùng các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng 

cao, đa dạng (thay vì tự cung tự cấp), được chế biến sẵn. Đồng thời, giới trẻ cũng 

có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm thuận tiện, chế biến sẵn nhiều hơn. Đây là cơ 

hội để phụ nữ nông thôn không chỉ sản xuất nông nghiệp và  xuất bán sản phẩm 

thô mà còn tăng các hoạt động chế biến, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm, tạo việc 

làm và thu nhập.  

 Hội nhập quốc tế sâu rộng tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho lao động 

nông thôn. 

Cùng với việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại đa phương, song 

phương thời gian gần đây đã mở ra nhiều cơ hội cho nền kinh tế, hàng rào thuế 

quan bị dỡ bỏ, sẽ giúp hàng hóa Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với thị trường thế 

giới, đặc biệt là các mặt hàng chế biến. Xuất khẩu nông lâm thủy sản của vùng 

tăng nhanh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất hàng hóa. Việc 

làm tạo ra không chỉ cho lao động nông nghiệp sản xuất cung ứng nguyên liệu đầu 

vào cho các chuỗi xuất khẩu nông sản mà còn là cơ hội việc làm cho các doanh 

nghiệp chế  biến nông sản. 

“Lao động nữ tại tỉnh có thể làm tại các nhà máy chế biến thủy sản, rau củ quả xuất khẩu. Hiện 

nay, tình trạng các nhà máy chế biến thiếu lao động diễn ra khá phổ biến, các nhà máy phải 

cạnh tranh nhau để thu hút lao động. Lao động nữ thường được ưu tiên tuyển dụng ở những 

nhóm ngành này do có độ khéo léo, tỉ mẩn. Lao động nữ có cơ hội để lựa chọn và quyết định, họ 

có thể tận dụng thời gian nhàn rỗi, sáng đi chiều về, tham gia bất cứ ngày nào mà không cần 

phải qua quy trình tuyển dụng phức tạp và không cần yêu cầu về trình độ”. 
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Thách thức: 

 

 Thu hẹp quỹ đất nông nghiệp và tác động BĐKH 

Biến đổi khí hậu và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm giảm quỹ đất có thể 

sản xuất nông nghiệp bền vững, tạo ra nguy cơ mất việc làm truyền thống cho 

nhiều lao động nông thôn, trong đó có phụ nữ. 

“Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, cùng với đó là dư thừa một 

lượng lao động nông nghiệp do mất đất sản xuất. Với diện tích đất nông 

nghiệp toàn vùng ĐBSCL ước tính năm 2020 giảm xuống còn xấp xỉ 3,2 

triệu ha, dự báo số lao động nông nghiệp dôi ra sẽ khoảng trên 120 nghìn 

lao động nông nghiệp toàn vùng”_Báo cáo của IPSARD, 2019  

 

 Yêu cầu về năng lực và trình độ lao động ngày càng cao 

Khoa học công nghệ phát triển yêu cầu số lượng lao động ít hơn đồng thời chất 

lượng lao động cao hơn về năng lực và trình độ của người lao động (cả ở lĩnh vực 

NLTS và những ngành nghề chủ yếu lao động nữ đang làm hiện nay như chế biến 

thủy sản, may mặc, lắp ráp điện tử…). Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, so với 

lao động nam, lao động nữ thấp hơn một cách toàn diện về trình độ chuyên môn, 

kỹ năng làm việc cũng như khả năng tiếp cận, quản lý các nguồn lực sản xuất và 

vai trò quyết định trong các hoạt động đầu tư sản xuất, chuyển đổi sinh kế trong hộ 

gia đình. Chính việc trình độ đào tạo và khả năng tiếp cận, quản lý nguồn lực sản 

xuất thấp hơn so với lao động nam đã làm giảm thiểu khả năng tìm việc làm mới, 
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chuyển đổi sang các ngành nghề có năng suất cao hơn đối với các lao động nữ 

vùng ĐBSCL.  

Năm 2017, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất vùng ĐBSCL đạt 98% (tăng 

10%); gieo sạ đạt 45% (tăng 30%), chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh đạt 

85% (tăng 20%), thu hoạch đạt 82% (tăng 60%) so với năm 2008 

 Đào tạo nghề nông nghiệp còn nhiều hạn chế 

Việc đào tạo nghề nông nghiệp cho phụ nữ nông thôn thời gian qua chỉ tập trung 

vào đào tạo kỹ thuật cơ bản mà chưa thay đổi bắt kịp với phát triển khoa  học công 

nghệ trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, chưa hướng theo thị trường sản 

phẩm hữu cơ, bền vững và thiếu các kỹ năng mềm liên quan tới tiếp cận thị trường, 

xúc tiến thương mại. Điều này tiếp tục cản trở phụ nữ trong tiếp cận các cơ hội 

việc làm trong ngành nông nghiệp. 

 

 Khó khăn trong phát triển bền vững làng nghề, hợp tác xã 

Nhiều làng nghề, hợp tác xã hiện nay hoạt động không hiệu quả, việc tìm kiếm đầu 

ra còn rất nhiều khó khăn, thu nhập từ các nghề tại địa phương còn thấp (trung 

bình chỉ 2-2,5 triệu/người/tháng và không ổn định). 

 

 Khó khăn trong chuyển đổi sang làm việc trong  lĩnh vực phi nông 

nghiệp 

Chuyển đổi sang lĩnh vực phi nông nghiệp, phụ nữ cũng gặp nhiều rào cản từ trình 

độ, khả năng bắt kịp với tác phong công nghiệp, gánh nặng chăm sóc gia đình nên 

thường chỉ tham gia được thì trường lao động phi chính thức, chất lượng thấp.Lao 
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động phi chính thức hiện ít được điều chỉnh bởi luật lao động và thường không 

được bảo vệ bởi một số hình thức an sinh xã hội. Lao động nữ nông thôn lớn tuổi 

còn khó khăn hơn trong chuyển đổi việc làm, ngày càng có ít cơ hội tham gia thị 

trường lao động vì phần lớn các doanh nghiệp hiện nay không nhận lao động trên 

40 tuổi, lao động qua 35 tuổi đã làm việc tại các doanh nghiệp thường cũng bị 

chuyển vị trí làm việc với mức lương thấp hơn (do mức lương tính dựa trên kinh 

nghiệm làm việc). 

Việc làm thiếu ổn định, thu nhập thấp và thời gian làm việc dài, nữ lao động 

tham gia thị trường lao động phi chính thức thường không có hợp đồng lao 

động và khả năng được đóng bảo hiểm xã hội rất hạn chế nên sẽ không 

được hưởng chế độ thai sản.  

Trong những năm gần đây, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nữ nông 

thôn đã được chú trọng. Tuy nhiên, các loại hình đào tạo nghề dành cho phụ nữ 

thường là ngắn hạn và tập trung vào các kỹ năng “truyền thống”, như: kỹ thuật chế 

biến món ăn, may, cắm hoa, làm bánh… Trừ kỹ thuật may có thể xin việc làm, đầu 

ra cho những ngành nghề khác rất khó khăn, thường phụ nữ chỉ áp dụng các kỹ 

thuật này trong các công việc gia đình. Nếu có cơ hội phát triển thành nghề tạo thu 

nhập, phụ nữ cùng cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu trong khi các chính sách 

tín dụng hỗ trợ lại chưa đồng bộ với các chương trình dạy nghề. 

 

 Định kiến về vai trò của phụ nữ  

Một trong những rào cản đối với việc tham gia lực lượng lao động, tăng quyền cho 

phụ nữ là tư tưởng của nữ lao động nông thôn vùng ĐBSCL. Nhiều phụ nữ 

ĐBSCLvẫn mang nặng tư tưởng an phận, chỉ muốn ở nhà chăm sóc gia đình, ngại 
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đi làm xa. Điều này cản trở chị em tham gia tập huấn kỹ năng và áp dụng kỹ năng 

trong các công việc tạo thêm thu nhập. 

 

Kinh nghiệm quốc tế 

Trong những năm qua, xúc tiến việc làm và tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn 

thông qua việc hỗ trợ xây dựng chính sách, kỹ năng và phát triển doanh nghiệp là 

một trong những trọng tâm của Chương trình về việc làm của ILO nhằm cố gắng 

đảm bảo bình đẳng giới, ngăn chặn sự tồn tại, lặp lại của các chu kỳ phân biệt đối 

xử với phụ nữ trong bối cảnh vẫn còn tồn tại tỷ lệ lớn phụ nữ nghèo, trình độ giáo 

dục thấp, thiếu kỹ năng và thường phải làm các công việc ít an toàn hơn. Điều này 

bao gồm việc đảm bảo sự tiếp cận của phụ nữ đến các cơ hội đào tạo, phát triển kỹ 

năng, trợ cấp khởi nghiệp và dịch vụ tài chính, hỗ trợ cho việc thành lập các hợp 

tác xã và cơ hội việc làm tốt trong các dự án phát triển. Đồng thời, đảm bảo quyền 

tiếp cận đối với các đào tạo kỹ thuật, dạy nghề trong các lĩnh vực phi truyền thống 

góp phần tăng cơ hội phụ nữ tham gia thị trường lao động nông thôn và tránh bị bỏ 

lại, bị phân biệt đối xử (ILO, 2016). 

Ngoài ra, theo báo cáo “Tăng quyền cho phụ nữ trong kinh tế nông thôn” của ILO 

(2016a), phụ nữ thường phải đối mặt với những bất lợi so với nam giới trong việc 

tiếp cận các bảo trợ/bảo vệ của xã hội. Đây là kết quả của việc tiếp cận cơ hội giáo 

dục không đồng đều của phụ nữ nông thôn và các bé gái, tỷ lệ phụ nữ làm việc ở 

khu vực không chính thức hoặc tự làm chủ cao và sự tiếp cận hạn chế đối với 

nguồn tín dụng, tài chính và dịch vụ phi tài chính. Các can thiệp tổ chức này đưa ra 

hướng tới mục tiêu tăng quyền cho phụ nữ, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn tập 

trung vào 3 mảng chính (i) Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và không phân biệt 
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đối xử vào chính sách và chiến lược quốc gia về việc làm, phát triển nông thôn và 

ứng phó với các xung đột, thiên tai, rủi ro; (ii) Đào tạo và phát triển kỹ năng để 

thúc đẩy phụ nữ tham gia kinh doanh và có việc làm hiệu quả, năng suất cao, thông 

qua phát triển hợp tác xã và các chương trình đầu tư trọng điểm; (iii) bảo vệ phụ nữ 

khỏi các công việc, hình thức việc làm không phù hợp (nguy hiểm, ảnh hưởng sức 

khỏe, tâm lý), tăng cường bảo trợ/bảo vệ xã hội cho lao động nữ nông thôn 

Không chỉ chống phân biệt đối xử, tăng cường đào tạo, tạo cơ hội tiếp cận tín dụng 

mà tăng quyền bình đẳng cho phụ nữ trong tiếp cận và sử dụng đất đai cũng được 

nhiều nghiên cứu đề cập trong giải pháp tạo cơ hội việc làm và tăng quyền cho phụ 

nữ nông thôn. Nghiên cứu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ethiopia 

(Persha, L. et al., 2017) cũng chỉ ra rằng, khi phụ nữ có quyền tiếp cận đất đai, cơ 

hội tiếp cận tín dụng của họ tăng lên, vì họ có thể sử dụng tài nguyên này để vay 

vốn hoặc tiếp cận tài chính vi mô, ngay cả trong các môi trường không chính thức. 

Tăng quyền tiếp cận và sử dụng đất đai được đề xuất dưới hai hoạt động chính là 

phụ nữ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và con gái có quyền thừa kế 

đất đai bình đẳng với con trai.  

Với giả định nam giới di cư ra khỏi khu vực nông thôn cao hơn nữ giới, ngụ ý rằng 

nhiều phụ nữ bị bỏ lại phía sau phải đảm đương vị trí làm chủ hộ gia đình, chịu 

trách nhiệm với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, báo cáo của Ngân hàng thế 

giới (WB, 2016) về Đàn ông di cư và công việc, tăng quyền của phụ nữ trong nông 

nghiệp: Trường hợp của Nepal và Sénégal đã mô tả, phân tích tác động của di cư 

đối với công việc và trao quyền cho phụ nữ trong nông nghiệp. Sử dụng các công 

cụ như Chỉ số nâng cao sức mạnh phụ nữ trong nông nghiệp (A-WEAI), nghiên 

cứu cho thấy việc di cư của nam giới có liên quan chặt chẽ và đáng kể đến những 

thay đổi trong các loại hình công việc và trách nhiệm của phụ nữ ở lại nông thôn. 
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Ở cả hai quốc gia, phụ nữ giảm công việc chăm sóc các thành viên gia đình và tăng 

sự tham gia vào các hoạt động tạo thu nhập khác tại địa phương. Ở Nepal, phụ nữ 

trong các hộ gia đình có người di cư tiếp tục làm nông nhưng ở các vai trò khác 

nhau - là người sử dụng lao động hoặc người lao động tự làm. Ở Sénégal, phần lớn 

phụ nữ chuyển từ chăm sóc các thành viên trong gia đình sang buôn bán hoặc tự 

làm nông nghiệp hoặc làm công ăn lương khác. Các chính sách và chương trình 

phát triển kinh tế nông thôn phải thừa nhận sự thay đổi vai trò của phụ nữ và cung 

cấp các dịch vụ đào tạo, tín dụng và tư vấn cho phụ nữ để ở có thể nâng cao năng 

suất, tính cạnh tranh trong sản xuất nông nghiệp hoặc chuyển sang phi nông nghiệp 

tự làm chủ thành công. 

Về vấn đề tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn, Báo cáo Tăng quyền kinh tế 

cho phụ nữ nông thôn (G20 insight) đưa ra bốn lĩnh vực hoạt động kinh tế có thể 

mang lại cơ hội đáng kể trong công việc và phát triển doanh nghiệp cho phụ nữ: 

- Nền kinh tế xanh (the green economy): là những nghề nghiệp giúp các 

quốc gia tiến tới một nền kinh tế ít sử dụng carbon và thích ứng với các tác 

động của biến đổi khí hậu. Chúng bao gồm việc làm trong các ngành như 

năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và các dịch vụ khác góp phần giảm 

thiểu BĐKH, cũng như những ngành đóng góp cho thích ứng và khả năng 

phục hồi khí hậu. Cơ hội trong nền kinh tế xanh có thể tăng khả năng cơ hội 

tham gia kinh tế cho phụ nữ, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp mới 

hơn như năng lượng tái tạo. Các công việc này được gợi ý đề xuất cho phụ 

nữ bởi phụ nữ được đánh giá có xu hướng làm công việc gắn với thiên 

nhiên, tự nhiên hơn. 

- Nền kinh tế xanh lam (the blue economy). Nhóm Ngân hàng Thế giới định 

nghĩa nền kinh tế màu xanh nước biển là khu vực bao gồm phạm vi của các 
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ngành kinh tế và các chính sách liên quan đến việc xác định sử dụng tài 

nguyên đại dương bền vững hay không. Nó tìm cách thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, hòa nhập xã hội và bảo tồn hoặc cải thiện sinh kế trong khi vẫn đảm 

bảo sự bền vững về môi trường của các đại dương và khu vực ven biển. Cơ 

hội việc làm thông qua sản xuất, dịch vụ và công nghiệp, bao gồm các ngành 

truyền thống như thủy sản, du lịch và giao thông hàng hải, nhưng cũng có 

các hoạt động mới, như năng lượng tái tạo ngoài khơi, nuôi trồng thủy sản, 

hoạt động khai thác dưới đáy biển, và công nghệ sinh học biển. 

- Nền kinh tế thực phẩm (the food economy). Phần lớn công việc được thống 

kê trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay chỉ tập trung vào các hoạt động sản 

xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. 

Khối lượng những công việc này sẽ suy giảm khi quy mô của ngành nông 

nghiệp dần thu hẹp so với ngành công nghiệp và dịch vụ thì có tiềm năng 

việc làm đáng kể trong lĩnh vực thực phẩm mở rộng. Theo Ngân hàng Thế 

giới, hệ thống cung cấp thực phẩm đã mở rộng ra ngoài hoạt động sản xuất 

cùng cấp nguồn thực phẩm ban đầu của trang trại, sẽ bao gồm các hoạt động 

dọc theo chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm như chế biến thực phẩm, đóng 

gói, quy định / tiêu chuẩn an toàn, vận chuyển, bán lẻ, nhà hàng và các dịch 

vụ khác. Tỷ lệ các công việc trong cung ứng thực phẩm sẽ chuyển phần lớn 

từ người sản xuất nông nghiệp ban đầu sang phi nông nghiệp ở công nghiệp 

chế biến và dịch vụ. 

- Kinh tế Nông thôn/du lịch sinh thái: Du lịch có tiềm năng lớn để tạo việc 

làm ở khu vực nông thôn. Du lịch sinh thái có thể là một công cụ mạnh mẽ 

để không chỉ giảm nghèo, mà còn thúc đẩy sự tham gia của địa phương, bảo 

tồn tự nhiên và phát triển bền vững. Theo ILO (2016), du lịch trực tiếp tạo ra 
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hơn 107 triệu trong năm 2015 (chiếm 3% tổng số việc làm) và dự kiến sẽ 

tăng lên 136 triệu vào năm 2026. Vai trò của Phụ nữ trong du lịch sinh thái 

đã tăng lên, vì họ có xu hướng liên quan đến việc bảo vệ môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên. Hơn nữa, phụ nữ tham gia vào du lịch sinh thái không 

chỉ đòi hỏi lợi ích tài chính mà còn liên kết mạnh mẽ hơn với cộng đồng và 

nơi họ sinh sống. 

Kinh nghiệm của dự án do Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh (CAF) chủ trì đã tìm 

cách biến các điều kiện của thị trường du lịch thành cơ hội phát triển cho các cộng 

đồng nông thôn của Peru, Bolivia và Ecuador bằng cách thúc đẩy các doanh nghiệp 

du lịch cộng đồng. Do đó, 55% doanh nghiệp du lịch được dẫn dắt bởi phụ nữ, tạo 

điều kiện cho họ kết hợp với thị trường địa phương, với tư cách là doanh nhân. Dự 

án cũng giúp tăng sự tự chủ về tài chính của phụ nữ nông thôn và định giá cho 

công việc của họ, góp phần trao quyền cho phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. 

  



                                                              

38 
 

Kết luận và kiến nghị 

Kết luận  

Lao động nữ chiếm một tỷ trọng khá lớn trong lực lượng lao động nông thôn vùng 

ĐBSCL. Tuy nhiên, lao động nữ bị hạn chế hơn lao động nam trên mọi phương 

diện về khả năng tham gia lực lượng lao động, đào tạo chuyên môn kĩ thuật, vị thế 

trong công việc và thu nhập. 

Lao động nữ có tỷ lệ di cư tìm kiếm việc làm thấp hơn so với nam giới do gánh 

nặng chăm sóc gia đình và suy nghĩ truyền thống về vai trò, vị trí của người phụ nữ 

trong gia đình. Tuy nhiên, cơ hội tìm kiếm thêm việc làm cho phụ nữ tại địa 

phương còn nhiều khó khăn. Phụ nữ thường chỉ gia nhập thị trường lao động phi 

chính thức (lao động phổ thông theo ngày, không có  hợp đồng lao động) nên chịu 

nhiều rủi ro và không được bảo vệ bởi luật Lao động cũng như các chính sách xã 

hội cho người lao động. Tham gia các làng nghề, các hợp tác xã nông nghiệp và 

phi nông nghiệp là một hướng đi khả quan nhưng hiện vẫn còn nhiều bất cập trong 

phát triển hợp tác xã, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm làng nghề. Các chương 

trình đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng cho lao động nữ còn nhiều bật cập, chưa 

bắt kịp với nhu cầu thực tế, chưa có giải pháp đồng bộ về tín dụng, đất đai đi kèm 

nên hiệu quả còn hạn chế. 

Lao động nữ di cư tìm kiếm cơ hội việc làm ở địa phương khác gặp nhiều khó khăn 

về môi trường sống, điều kiện làm việc và cũng đối mặt với rủi ro từ thị trường lao 

động phi chính thức.  
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Kiến nghị 

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới ( 2017), thúc đẩy cơ hội việc làm và thu nhập 

cho phụ nữ nông thôn, tăng quyền kinh tế cho phụ nữ đưa ra những thách thức độc 

đáo đòi hỏi các cách tiếp cận đa chiều để vượt qua. Bằng chứng cho thấy các giải 

pháp hẹp, chẳng hạn như chỉ tập trung vào tài chính, hiếm khi hiệu quả . Trao 

quyền cho phụ nữ nông thôn về kinh tế sẽ đòi hỏi ít nhất là đầu tư vào xây dựng 

năng lực, thể chế và thay đổi văn hóa cũng như khả tiếp cận với tài chính và thị 

trường. (Tăng quyền kinh tế cho phụ nữ nông thôn, T20 Argentina, 2018) 

Một số kiến nghị giải pháp đưa ra gồm: 

- Thay đổi nhận thức của người lao động (bao gồm cả lao động nam và nữ, 

các bé gái) về vai trò, khả năng đóng góp của phụ nữ trong các hoạt động 

kinh tế 

- Tăng cường hiểu biết của lao động nữ nông thôn về các điều khoản liên quan 

tới quyền hạn và nghĩa vụ trong Luật lao động, liên quan tới vấn đề bình 

đẳng giới và các chính sách liên quan tới đào tạo và giải quyết việc làm cho 

lao động nữ nông thôn 

- Thay đổi nội dung, hình thức đào tạo nghề cho lao động nông thôn: ngoài 

việc tuyên truyền, tuyển sinh, tư vấn học nghề, các cơ sở dạy nghề cần nâng 

cao hơn nữa chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho phụ nữ, gắn 

với các chương trình như phụ nữ khởi nghiệp. Việc đào tạo nghề phải sát với 

thực tiễn, tránh chạy theo chỉ tiêu mà nên đào tạo những nghề phù hợp với 

nhu cầu của thị trường lao động để sau đào tạo, lao động có việc làm ngay. 

Nội dung đào tạo hướng vào các ngành nghề phát huy ưu thế của phụ nữ như 

dịch vụ, du lịch, thủ công mỹ nghệ… 
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- Cần có các chính sách, hỗ trợ đồng bộ đi đôi với đào tạo nghề để tạo việc 

làm cho phụ nữ, bao gồm chính sách tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp hoặc 

áp dụng kiến thức học vào sản xuất, đẩy mạnh thi hành chính sách bình đẳng 

về đất đai… 
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