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Chủ đề 7. 

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở ĐỊA PHƢƠNG 

 

MỤC TIÊU 

- Biết được đặc điểm nguồn lao động và các nhóm ngành nghề chính của 

địa phương. 

- Nắm được tình hình sử dụng lao động ở địa phương: thành thị, nông 

thôn, theo ngành,… 

- Nêu được các yêu cầu cần thiết để đáp ứng thị trường lao động và có kế 

hoạch rèn luyện bản thân. 

- Biết được chính sách của tỉnh dành cho lao động địa phương/thu hút 

nhân tài về phục vụ quê hương. 

 

KHỞI ĐỘNG 

Lao động và việc làm là các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến đời sống và 

sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói 

chung. Làm thế nào để giải quyết các vấn đề đó một cách hợp lí là bài toán khó 

không chỉ đối với các cấp chính quyền mà còn là giải pháp cho nguồn lao động 

tỉnh Bình Phước trong thời gian tới.  

 

Hình 7.1. Công nhân may đang làm việc trong khu công nghiệp Bắc Đồng Phú  

ở tỉnh Bình Phước 
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KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI 

1. Đặc điểm nguồn lao động ở tỉnh Bình Phƣớc 

? Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết, em hãy: 

+ Trình bày đặc điểm của nguồn lao động ở tỉnh Bình Phước. 

+ Đặc điểm nào của nguồn lao động có thể khắc phục được trong thời 

gian ngắn? Đặc điểm nào cần khắc phục trong thời gian dài? 

Bình Phước là tỉnh có kết cấu dân số trẻ nên có nguồn lao động tương đối 

dồi dào. Năm 2020, dân số trung bình toàn tỉnh 1 011 076 người, trong đó: nam 

giới 509 648 người (chiếm 50,4%); nữ giới 501 428 người (chiếm 49,6%). Dân 

số khu vực thành thị 243 049 người (chiếm 24,04%); dân số nông thôn 768 027 

người (chiếm 75,96%). 

Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Bình Phước là 617 

020 người, chiếm 61,03% tổng dân số toàn tỉnh. Trong đó tỷ lệ lao động nam đạt 

52,97% (326 809 người), của nữ 47,03% (290 211 người) so với tổng số lao 

động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh phân theo giới tính.  

Lực lượng lao động tuy đông nhưng trình độ lao động thấp so với cả 

nước. Số lao động qua đào tạo chiếm khoảng 18,06% tổng lực lượng lao động. 

Tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng lao động bình quân năm 2020 ước tính 2,93%. 

Bảng 7.1. Tỷ lệ lao động (%) từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền 

kinh tế đã qua đào tạo phân theo giới tính và theo thành thị, nông thôn 

Năm Tổng số 
Phân theo giới tính 

Phân theo thành thị,  

nông thôn 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

2016 14,13 15,43 12,72 25,89 10,37 

2017 14,43 16,00 12,60 23,84 11,28 

2018 16,13 17,64 14,39 28,87 12,95 

2019 16,30 17,90 14,40 30,00 12,40 

2020 18,06 21,40 14,27 28,68 15,14 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước qua các năm 
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Hình 7.2. Công nhân đang lựa chọn, phân loại hạt điều 

2. Tình hình sử dụng lao động ở địa phƣơng 

? Dựa vào thông tin trong bài và những hiểu biết của bản thân, em hãy: 

+ Trình bàythực trạng việc làm của nguồn lao động tại tỉnh Bình Phước. 

+ Đề xuất một số biện pháp góp phần giải quyết vấn đề lao động, việc 

làm của tỉnh Bình Phước trong hiện tại và tương lai. 

a. Thực trạng việc làm 

Năm 2020, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh 602 760 

người, tăng 14 127 người so với năm 2019. Trong đó, lao động đang làm việc 

trong khu vực kinh tế Nhà nước là 78 143 người (chiếm 12,96%); khu vực kinh 

tế ngoài Nhà nước là 462 682 người (chiếm 76,75%); khu vực đầu tư nước 

ngoài là 61 935 người, (chiếm 10,29%). 

Bảng 7.2. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm  

phân theo thành phần kinh tế 

(Đơn vị: %) 

Năm 

Tổng số 

 

Chia ra 

Nhà nƣớc  

 

Ngoài  

Nhà nƣớc 

Khu vực 

đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

Đơn vị: người  

2016 566 215 78 050 446 667 41 498 

2017 570 961 77 780 446 075 47 106 

2018 573 586 77 700 442 509 53 377 

2019 588 633 76 312 451 838 60 483 
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2020 602 760 78 143 462 682 61 935 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bình Phước qua các năm 

Năm 2020, tỉ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc đã qua đào tạo 

đạt 18,06%, tăng1,76% so với năm 2019.  

Thời gian qua, chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh Bình Phước phù hợp 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế để giải quyết tốt việc làm cho người lao động trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước. 

Xu hướng chung của tỉnh là giảm tỉ lệ lao động trong các ngành nông – 

lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ lệ lao động trong khu vực công nghiệp – xây dựng và 

dịch vụ. Đây là sự chuyển dịch theo chiều hướng tích cực, tăng tỉ lệ lao động phi 

nông nghiệp là xu thế tất yếu, là nội dung quan trọng có tính chiến lược và đột 

phát trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát huy nguồn lực cho 

sự tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. 

Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu lao động trong hiện nay và thời gian tới 

của tỉnh Bình Phước là đảm bảo cho mọi người lao động trong độ tuổi, có khả 

năng lao động, sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm có thu nhập 

ổn định, cải thiện đời sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển nền 

kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững.  

 

Hình 7.3. Lễ khai giảng lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào dân tộc 

S’tiêng tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề 

nghiệp và vị thế làm việc của tỉnh Bình Phước có những chuyển biến khả quan. 

Lực lượng lao động chuyên môn kĩ thuật bậc trung, cao và lực lượng quản lí, 

lãnh đạo tăng liên tục trong giai đoạn 2017 – 2020. Đồng thời, lao động trong 
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các nghề giản đơn có xu hướng giảm mạnh, giảm từ 310,23 nghìn lao động năm 

2016 xuống còn 195,56 nghìn lao động năm 2020. 

Bảng 7.3. Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc hàng năm phân theo nghề 

nghiệp và vị thế làm việc của tỉnh Bình Phước qua các năm 2017 – 2020 

Đơn vị: Nghìn người 

Phân theo nghề 

nghiệp 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Nhà lãnh đạo 5,36 7,14 7,63 7,81 

Chuyên môn kĩ thuật 

bậc cao 

28,35 35,05 37,89 38,80 

Chuyên môn kĩ thuật 

bậc trung 

10,64 11,46 12,54 12,84 

Nguồn: Niên giám thống kê Bình Phước 2020 

b. Một số biện pháp giải quyết việc làm 

Giải quyết việc làm, đào tạo nghề là một trong những vấn đề có ý nghĩa 

sâu sắc, được xã hội quan tâm. Đây cũng là một trong những biện pháp bền 

vững nhất trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Một số giải 

pháp góp phần giải quyết vấn đề lao động và việc làm hiện nay của tỉnh Bình 

Phước là:  

–  Xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống thông tin thị trường lao động. 

–  Chú trọng công tác đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết 

việc làm theo nhu cầu xã hội. 

–  Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo sang khu vực có năng suất 

lao động cao. 

–  Quan tâm, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động, đầu 

tư các công trình phúc lợi xã hội phụ vụ người lao động và bảo đảm an toàn vệ 

sinh lao động.  

–  Đa dạng các hình thức kết nối cung – cầu lao động; tạo cơ chế chính 

sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề chuyển giao kỹ thuật, 

công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi và cho dân tộc thiểu số để tạo việc 

làm tại chỗ.  
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Hình 7.4. Cán bộ khuyến nông hướng dẫn người lao động cạo mủ cao su 

 3. Xu hƣớng thị trƣờng lao động tỉnh Bình Phƣớc trong tƣơng lai 

 Trong tương lai, kinh tế tỉnh Bình Phước tiếp tục phát triển và khẳng định 

ở một số lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế là sản xuất nông nghiệp (cây công 

nghiệp, cây ăn trái,…), công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm, công 

nghiệp dệt - may, da giày, hoá chất,… Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục củng cố và đẩy 

mạnh phát triển các ngành nông – lâm – ngư nghiệp, thương mại – dịch vụ nhờ 

tận dụng các ưu thế của điều kiện tự nhiên thuận lợi, chính sách phát triển kinh 

tế của tỉnh. 

 Do vậy, để kịp thời đáp ứng đầy đủ và yêu cầu về thị trường lao động tỉnh 

Bình Phước, người lao động và người sử dụng lao động cần phải đồng hành 

cùng chính quyền các cấp giải quyết hiệu quả các nhóm giải pháp lâu dài như 

sau:  

+ Triển khai chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

trong và ngoài tỉnh;  

+ Hỗ trợ phát triển nguồn cung – cầu lao động;  

+ Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung – cầu lao 

động;  

+ Thực hiện tốtchính sách và mạng lưới an sinh và bảo hiểm đầy đủ, kịp 

thời đối với người lao động;  

+ Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các 

thị trường lao động đặc thù, có đầu ra ổn định cụ thể;  
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+ Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động; rà soát, điều 

chỉnh các quy định có liên quan về cung - cầu lao động, kết nối cung - cầu lao 

động để phù hợp với quy luật của thị trường lao động và phù hợp với lợi ích 

chính đáng, hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động. Thực hiện 

các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích tham gia thị 

trường lao động cho các nhóm lao động đặc thù, như: người khuyết tật; người 

lao động dân tộc thiểu số; lao động khu vực nông thôn; lao động nữ; học sinh, 

sinh viên mới tốt nghiệp các trường đại học và hệ thống cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

+ Tỉnh cần xây dựng các dự báo lực lượng lao động dài hạn hoặc lực 

lượng lao động tiếp tục được bổ sung cho thị trường lao động thời gian tới là 

sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. 

Đồng thời, sự dịch chuyển lao động của các tỉnh khác vào Bình Phướcdự báo sẽ 

tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.  

Dự báo xu hướng nhu cầu tìm việc làm sẽ tập trung vào ngành, nghề có 

nhu cầu lớn trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Bình Phước: văn phòng, công 

nghệ thông tin và truyền thông, công nhân và kĩ sư trong các ngành sản xuất 

công nghiệp mà tỉnh có lợi thế (công nghiệp chế biến lương thực – thục phẩm, 

công nghiệp sản xuất hàng gia dụng, công nghiệp may mặc – da giày,...). 

Đồng thời, Tỉnh cần xây dựng các chính sách tuyển dụng linh hoạt; có sự 

cạnh tranhgiữa người lao động mới và lực lượng lao động có kinh nghiệm và có 

nhu cầu thay đổi công việc; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống do nhu cầu lao động 

tìm việc có xu hướng tăng. 

 

LUYỆN TẬP  

1.Hãy vẽ biểu đồ và nêu nhận xét về lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm 

việc hàng năm phân theo nghề nghiệp và vị thế làm việc của tỉnh Bình Phước 

qua các năm 2017 – 2020 theo số liệu bảng 7.3. 

2. Em hãy nêu một số biện pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề việc làm ở 

tỉnh Bình Phước. 

 

VẬN DỤNG 
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Em có biết những địa phương nào ở tỉnh Bình Phước mang đến cơ hội 

việc làm lớn cho người tìm việc? Những địa phương này mang đến cơ hội việc 

làm cho người lao động như thế nào qua các kênh thông tin em sưu tầm được. 

 

 


