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ðÔ THỊ HÓA VÀ THẤT NGHIỆP
Ở VÙNG VEN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
PGS.TS. Lê Khương Ninh
Nguyễn Lê Hoa Tuyết và Huỳnh Hữu Thọ
ðại học Cần Thơ
I. Giới thiệu
ðể ñạt ñược mục tiêu trở thành một nước công nghiệp phát triển, nước ta ñang ñẩy nhanh quá
trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa cũng như ñô thị hóa. Nếu vào năm 1989 tỷ lệ dân sống ở
thành thị chỉ khoảng 18,5% thì ñến năm 1999 con số này ñã là 23,6%, năm 2008 là 28%, năm
2009 là 29,6% và có chiều hướng tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Bộ Xây dựng dự
báo ñến năm 2020 dân số thành thị sẽ chiếm 45% dân số cả nước.1 Thực tế này cho thấy ñô
thị hóa ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc ñến mọi mặt của ñời sống kinh tế – xã hội
của mỗi ñịa phương nói riêng cũng như của cả nước nói chung.
Giống như nhiều nước trên thế giới, ñô thị hóa ở nước ta diễn ra dưới hai hình thức
chủ yếu là ñô thị hóa theo chiều rộng và ñô thị hóa theo chiều sâu,2 trong ñó ñô thị hóa theo
chiều rộng là hình thức phổ biến nhất, ñặc biệt là ở các vùng ven ñô. Trên nguyên tắc, ñô thị
hóa sẽ làm tăng phúc lợi xã hội do làm tăng thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống của
người dân. Tuy nhiên, nếu quá trình ñô thị hóa không ñược hoạch ñịnh hợp lý và kiểm soát
chặt chẽ thì sẽ làm phát sinh các ảnh hưởng tiêu cực ñến ñời sống của người dân, nhất là cơ
hội việc làm và thu nhập của họ. Trước khi ñô thị hóa, hầu hết người dân vùng ven ñều làm
nghề nông, do ñó ñô thị hóa ñã thu hẹp hay làm mất ñi tư liệu sản xuất mang lại nguồn thu
nhập chính, buộc họ phải chuyển nghề. Tuy nhiên, ña số họ ñều có trình ñộ học vấn thấp,
quen tác phong nông nghiệp nên khó có thể tìm ñược việc làm ở lĩnh vực phi nông nghiệp.
Mặt khác, công tác ñào tạo nghề và hỗ trợ người dân tìm việc làm thường chỉ ñược thực hiện
một cách ñối phó. Vì vậy, người dân vùng ven rất khó hoặc không thể tìm ñược việc làm mới,
dẫn ñến tình trạng thất nghiệp gia tăng ñột ngột, thu nhập giảm mạnh và các tệ nạn xã hội
xuất hiện theo.
Thất nghiệp cao sẽ ảnh hưởng xấu ñến ñời sống người dân cũng như tốc ñộ tăng
trưởng của nền kinh tế. Do ñó, tìm hiểu nguyên nhân ñể ñưa ra giải pháp hạn chế tình trạng
thất nghiệp gia tăng bất thường ở các vùng ven ñô thị là rất cần thiết. ðể ñáp ứng yêu cầu
này, mục tiêu của bài viết là ước lượng ảnh hưởng của ñô thị hóa ñến tình trạng thất nghiệp ở
các vùng ven ñô thị nhằm tìm ra giải pháp hạn chế thất nghiệp ở ñây thông qua số liệu sơ cấp
thu thập trực tiếp từ 310 hộ gia ñình sống ở vùng ven thành phố Cần Thơ (TPCT) – ñô thị
trung tâm của ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL).
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ðô thị hóa theo chiều rộng là quá trình ñô thị hóa diễn ra tại các khu vực trước ñây không phải là ñô thị,
nhằm mở rộng quy mô diện tích các ñô thị hiện có trên cơ sở hình thành các khu ñô thị mới, quận và
phường mới. ðô thị hóa theo chiều sâu là quá trình hiện ñại hóa và nâng cao trình ñộ các ñô thị hiện có.

II. Kết quả nghiên cứu
II.1. Mô tả mẫu khảo sát
Như ñã ñề cập, số liệu sơ cấp sử dụng trong bài viết ñược thu thập trực tiếp từ 310 hộ gia
ñình sinh sống ở vùng ven TPCT, tập trung chủ yếu ở hai quận Bình Thủy và Cái Răng. Số
nhân khẩu bình quân của mỗi hộ trong mẫu khảo sát là 5. ðộ tuổi bình quân của các chủ hộ ở
ñây là 49,7. Chủ hộ là nam chiếm 80,3% số hộ ñược khảo sát và 71,9% chủ hộ chưa tốt
nghiệp trung học phổ thông nên có ñến 32,6% số hộ ở ñây vẫn sinh sống bằng nghề nông.
Diện tích ñất bình quân trên mỗi hộ và trên mỗi nhân khẩu khá thấp xấp xỉ 3.003 m2/hộ hay
616m2/nhân khẩu. ðể nâng cao thu nhập, bên cạnh nghề nông lao ñộng vùng ven tham gia
thêm một số nghề phi nông nghiệp như buôn bán nhỏ (chiếm 25,5% số hộ ñược khảo sát),
nghề tự do (21,3%) và công nhân (15,8%). ðáng lưu ý là chỉ có khoảng 4,8% số hộ ñược
khảo sát có thành viên là công chức hay viên chức với thu nhập khá và ổn ñịnh. Do ñó, thu
nhập bình quân mỗi lao ñộng ở vùng ven TPCT chỉ khoảng 1,5 triệu ñồng/tháng, xấp xỉ
33,2% thu nhập bình quân mỗi lao ñộng của cả thành phố trong năm 2008 (khoảng 4.513.000
ñồng/tháng).3
Bảng 1. Mô tả mẫu khảo sát
Tiêu chí
Tỷ lệ người không có việc làm trên
tổng số lao ñộng của hộ (%)
Tỷ lệ người sống phụ thuộc trong hộ (%)
Khoảng cách ñến trung tâm thành phố (km)
Khoảng cách ñến trung tâm thương mại, chợ, siêu thị (km)
Khoảng cách ñến trường học (km)
Tình trạng quy hoạch nơi ở của hộ
(1 = khu vực bị quy hoạch “treo”,
0 = khu vực không bị quy hoạch “treo”)
Nguồn: Số liệu tự thu thập 2008.
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Bảng 1 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bình quân của hộ ñược khảo sát lên ñến 24,41% (ñộ
lệch chuẩn 15,52%) – rất cao so với tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước vào năm 2008 (là
4,65%) và của ðBSCL (4,12%).4 Tỷ lệ người sống phụ thuộc bình quân trên hộ khoảng
21,18% (ñộ lệch chuẩn là 16,04%), nhưng ñối với một số hộ tỷ lệ này khá cao, lên ñến
66,67% số nhân khẩu. ðây là một gánh nặng cho các lao ñộng khác trong hộ, buộc họ phải cố
gắng tìm việc làm.
Khoảng cách bình quân từ các hộ ñược khảo sát ñến trung tâm TP là 7,6 km (ñộ lệch
chuẩn là 1,55 km), cho thấy quy mô TPCT khá nhỏ nên lao ñộng vùng ven dễ vào thành phố
tìm việc. Khoảng cách bình quân từ các hộ ñược khảo sát ñến các trung tâm thương mại cũng
không lớn – chỉ khoảng 1,9 km (ñộ lệch chuẩn là 1,26 km) – và nhỏ hơn khoảng cách ñến
trung tâm thành phố do việc hình thành các khu ñô thị mới ở TPCT kéo theo sự ra ñời của
nhiều trung tâm thương mại hay các khu buôn bán tập trung. Tuy nhiên, các trung tâm này có
quy mô nhỏ, không tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao ñộng vùng ven. Khoảng cách bình
quân từ các hộ ñược khảo sát ñến các trường học là tương ñối gần – khoảng 1,69 km với ñộ
lệch chuẩn là 1,15 km – cho thấy việc học hành của trẻ em vùng ven TPCT khá thuận lợi.
Tuy nhiên, thực tế hệ thống giao thông ở ñây chưa hoàn chỉnh nên gây không ít khó khăn cho
việc ñi lại của học sinh, ñặc biệt ñối với bậc học mẫu giáo và tiểu học. Ngoài ra, Bảng 1 còn
cho thấy có nhiều dự án quy hoạch ở vùng ven TPCT rơi vào tình trạng “treo”, chiếm ñến
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60% số mẫu khảo sát. Con số này cho thấy công tác quy hoạch ñô thị tại ñịa phương chưa ñạt
hiệu quả. Tình trạng “treo” của các dự án khiến người dân không thể ñầu tư xây dựng, sửa
chữa nhà cửa, kinh doanh hay canh tác trên ñất của mình, vì vậy làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.
II.2. Mô hình nghiên cứu
Các nhà nghiên cứu (như Détang-Dessendre và Gaigné, 2009; Sorek, 2009; Haapanen và
Tervom, 2009; Hundley, 2008; v.v.) ñã chỉ ra nhiều yếu tố có ảnh hưởng ñến tình trạng thất
nghiệp của người dân vùng ven các ñô thị. ðầu tiên là các yếu tố nội tại thuộc về chính bản
thân của hộ như diện tích ñất (ký hiệu DIENTICH), ñặc ñiểm kinh tế của hộ (DANGKT), loại
hình gia ñình (LOAIGIADINH), tỷ lệ giữa số người phụ thuộc và tổng số nhân khẩu của hộ
(PHUTHUOC). Tất cả các yếu tố này ñược ñưa vào mô hình nghiên cứu ñược sử dụng trong
bài viết:
THATNGHIEP = α 0 + α 1 DIENTICH + α 2 DANGKT + α 3 LOAIGIADIN H +
+ α 4 PHUTHUOC + α 5 KCTPHO + α 6 KCTHMAI + α 7 KCDCHINH +
+ α 8 KCTRHOC + α 9 MATTIEN + α 10 QHTREO + α 11 LOGTHUNHAP +

(1)

+ α 12 LOGTHUNHAP × D1 + α 13 DVKDOANH

Trong Mô hình (1), biến phụ thuộc THATNGHIEP là tỷ lệ (%) giữa số lao ñộng
không có việc làm và tổng số lao ñộng của các hộ ñược khảo sát hay tỷ lệ thất nghiệp của hộ.
Biến này ñược dùng ñể ño lường tình trạng thất nghiệp của lao ñộng vùng ven TPCT. Ảnh
hưởng của các biến ñộc lập nói trên ñến biến phụ thuộc dễ dàng ñược giải thích, chẳng hạn
như biến DIENTICH là diện tích ñất nông nghiệp của hộ (1.000 m2). Ở vùng ven, người dân
sống chủ yếu bằng nghề nông nên khi ñất nông nghiệp càng nhiều thì càng dễ tăng quy mô
sản xuất và cần nhiều lao ñộng hơn. Vì vậy, hệ số α1 của biến DIENTICH ñược kỳ vọng có
giá trị âm. Tương tự, biến DANGKT mô tả ñặc ñiểm kinh tế của hộ, có giá trị là 0 nếu lao
ñộng của hộ chỉ làm nghề nông (hộ thuần nông) và 1 nếu lao ñộng của hộ có làm nghề phi
nông nghiệp, sẽ có hệ số α 2 âm do ở vùng ven ñất ít nên lao ñộng ở các hộ thuần nông bị thất
nghiệp khi nông nhàn hay khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra.
Từ khi có chủ trương chuyển ñổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp,
thương mại và dịch vụ, cấu trúc xã hội ở nước ta cũng thay ñổi, cụ thể là kiểu gia ñình truyền
thống – tam, tứ ñại ñồng ñường – ñã nhường chỗ cho gia ñình hạt nhân (hay ñơn tử), chỉ bao
gồm cha mẹ và con cái. Ở các gia ñình truyền thống, khi thành viên trong hộ bị thất nghiệp
thì chi phí sinh hoạt của họ sẽ ñược các thành viên khác chia sẻ, gánh vác nên họ sẽ có ít
ñộng cơ tìm việc làm và thường có xu hướng từ chối những công việc ñược cho là kém hấp
dẫn. Ngược lại, ở các gia ñình ñơn tử, trách nhiệm của mỗi thành viên ñược nâng cao, buộc
họ phải cùng cố gắng tìm việc làm. ðể kiểm chứng lập luận này, Mô hình (1) bao gồm biến
LOAIGIADINH có giá trị 1 ñối với hộ gia ñình truyền thống và có giá trị 0 ñối với hộ gia
ñình ñơn tử. Hệ số α 3 ñược kỳ vọng có giá trị dương. Bên cạnh ñó, biến PHUTHUOC – tỷ lệ
người sống phụ thuộc trên tổng số nhân khẩu của hộ (%) – ñược kỳ vọng có hệ số α 4 có giá
trị âm vì khi hộ có càng nhiều người sống phụ thuộc thì gánh nặng chi phí cuộc sống buộc
các lao ñộng trong hộ phải tìm việc làm và dễ chấp nhận những công việc kém hấp dẫn, do
ñó làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.
Sẽ rất khiếm khuyết nếu nghiên cứu vấn ñề thất nghiệp ở vùng ven mà không ñề cập
ñến các biến ngoại vi có ảnh hưởng ñến cơ hội việc làm, nhất là các biến phát sinh từ chính
quá trình ñô thị hóa. Cụ thể, biến KCTPHO – khoảng cách từ hộ ñược khảo sát ñến trung tâm
thành phố (km) – có hệ số α 5 > 0 . ðây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến cơ hội việc làm
của lao ñộng vùng ven vì nếu sống càng gần trung tâm thì sẽ càng dễ vào thành phố tìm việc
nên thất nghiệp càng ít. Tương tự, các biến khác như KCTHMAI (khoảng cách ñến trung tâm
thương mại), KCTRHOC (khoảng cách ñến trường học) và KCDCHINH (khoảng cách ñến
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ñường giao thông chính) cũng phản ánh cơ hội việc làm của lao ñộng vùng ven. Cụ thể, nếu
sống gần những nơi ñông ñúc này, các hộ gia ñình có thể kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ
hay làm thuê cho các cơ sở kinh doanh ở ñó. Do ñó, các hệ số từ α 6 ñến α 8 cũng ñược kỳ
vọng có giá trị dương.
Hệ số α 9 của biến MATTIEN – biến có giá trị là 1 nếu hộ có nhà nằm ở mặt tiền
ñường giao thông và có giá trị 0 nếu không phải là mặt tiền – cũng ñược kỳ vọng có giá trị
âm. Nếu có nhà ở mặt tiền, các hộ gia ñình có thể dễ dàng tổ chức kinh doanh ngay tại nhà,
tạo ra việc làm cho lao ñộng trong hộ. ðặc biệt, biến QHTREO (biến có giá trị là 1 nếu ñất
của hộ bị quy hoạch “treo” và là 0 nếu không bị quy hoạch “treo”) phản ánh rõ nét nhất ảnh
hưởng của ñô thị hóa ñến tỷ lệ thất nghiệp ở vùng ven. Do quy hoạch “treo” làm cho sản xuất
nông nghiệp và các hoạt ñộng kinh doanh khác của hộ bị ñình trệ nên thất nghiệp sẽ gia tăng.
Vì vậy, hệ số α10 sẽ mang giá trị dương.
Bên cạnh ñó, biến LOGTHUNHAP – là thu nhập/lao ñộng/tháng của các hộ trong mẫu
khảo sát ñã ñược lấy logarit thập phân – và biến LOGTHUNHAP × D1 – là tích số của biến
LOGTHUNHAP với biến giả D1 (có giá trị 0 nếu thu nhập bình quân của hộ nhỏ hơn 3,5 triệu
ñồng/lao ñộng/tháng và có giá trị 1 nếu thu nhập bình quân của hộ từ 3,5 triệu ñồng/lao
ñộng/tháng trở lên) – cũng ñược ñưa vào Mô hình (1) ñể kiểm ñịnh ảnh hưởng của hiệu ứng
thay thế và hiệu ứng thu nhập ñến tỷ lệ thất nghiệp của lao ñộng vùng ven TPCT.5 Cụ thể,
nếu hiệu ứng thay thế hiện diện thì hệ số α11 của biến LOGTHUNHAP sẽ có giá trị âm vì thu
nhập càng cao sẽ kích thích người lao ñộng làm việc nhiều hơn nên tỷ lệ thất nghiệp càng
thấp. ðồng thời, nếu hiệu ứng thu nhập xuất hiện thì hệ số α12 của biến LOGTHUNHAP × D1
sẽ có giá trị dương, ngụ ý rằng nếu thu nhập vượt quá 3,5 triệu ñồng/lao ñộng/tháng thì tỷ lệ
thất nghiệp (tự nguyện) của hộ sẽ tăng lên vì khi ñó họ ít muốn làm việc.6 Lập luận này có thể
ñược giải thích như sau. ðối với hộ có thu nhập dưới 3,5 triệu ñồng/lao ñộng/tháng thì (tạm
thời bỏ qua các biến số khác):
THATNGHIEP = α 0 + α 11LOGTHUNHAP vì D1 = 0 .

ðối với các hộ có thu nhập từ 3,5 triệu ñồng/lao ñộng/tháng trở lên thì:
THATNGHIEP = α 0 + α 11 LOGTHUNHAP + α 12 LOGTHUNHAP =
= α 0 + (α 11 + α 12 )LOGTHUNHAP

vì D1 = 1 . Như vậy, nếu α12 > 0 thì ảnh hưởng của biến LOGTHUNHAP lên THATNGHIEP
sẽ tăng vì khi ñó (α11 + α12 ) > α11 , nghĩa là hiệu ứng thu nhập xuất hiện, làm giảm ñộng cơ
làm việc của người lao ñộng và do ñó làm tăng tỷ lệ thất nghiệp.
Ngoài ra, biến DVKDOANH là tỷ số giữa số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ñang
hoạt ñộng với số lao ñộng trong vùng (ñơn vị/1.000 lao ñộng). Thông thường, nếu số doanh
nghiệp và cơ sở kinh doanh càng nhiều thì người lao ñộng càng có nhiều cơ hội việc làm nên
tỷ lệ thất nghiệp sẽ thấp và hệ số α13 sẽ âm. Song, thực tế cho thấy khi có nhiều cơ hội, người
lao ñộng sẽ mất nhiều thời gian hơn ñể lựa chọn việc làm. Mặt khác, phần lớn lao ñộng vùng
ven ñều có trình ñộ học vấn thấp nên người lao ñộng ở ñây lại không ñủ khả năng làm việc ở
5

6

Hiệu ứng thu nhập ngụ ý rằng khi người lao ñộng có thu nhập ñủ cao thì họ sẽ muốn làm việc ít ñi vì cần có
thời gian nhiều hơn ñể nghỉ ngơi và hưởng thụ. Hiệu ứng thu nhập có ảnh hưởng ngược lại với hiệu ứng thay
thế – ñó là hiệu ứng khiến cho người lao ñộng có thu nhập thấp làm việc nhiều hơn khi tiền lương tăng lên
(Rizzo và Blumenthal, 1994; Li và Zax, 2003; v.v.)
. ðể chọn ra ñược mức thu nhập này, chúng tôi sử dụng biểu ñồ rời rạc (scattered plot) của thu nhập/lao
ñộng/tháng (LOGTHUNHAP) của hộ trong mối quan hệ với tỷ lệ thất nghiệp của hộ (THATNGHIEP). Biểu
ñồ này cho thấy khi thu nhập/lao ñộng/tháng cao hơn 3,5 triệu ñồng/lao ñộng/tháng thì mối quan hệ này có
dạng có dạng hình gấp khúc, nghĩa là hiệu ứng thu nhập hiện diện.
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các doanh nghiệp trong khi số doanh nghiệp càng lớn thì ñất canh tác càng giảm, do ñó hệ số
α13 sẽ có giá trị dương.

IV. Kết quả hồi quy
Kết quả hồi quy trong Bảng 2 ñược hình thành bằng phương pháp ước lượng bình phương bé
nhất (OLS).7 ðầu tiên, Mô hình 1 trình bày kết quả hồi quy sử dụng các biến nội tại. ðúng
như kỳ vọng, tất cả các biến này ñều có ảnh hưởng ñến biến phụ thuộc THATNGHIEP ở mức
ý nghĩa từ 1% ñến 5%. Tương tự, Mô hình 2 ước lượng ảnh hưởng của các biến ngoại vi ñến
tỷ lệ lao ñộng không có việc làm. Kết quả cho thấy hầu hết hệ số của các biến có ý nghĩa
thống kê ñúng như kỳ vọng, ngoại trừ ba biến KCTHMAI, KCDCHINH và KCTRHOC vì các
yếu tố này chưa có ảnh hưởng ñủ lớn ñến cơ hội việc làm của lao ñộng vùng ven do hạn chế
về quy mô. Trong ñó, biến QHTREO làm tăng ñáng kể tỷ lệ thất nghiệp của các hộ vùng ven.
Tuy nhiên, do có R2 và R2 ñiều chỉnh khá thấp nên nếu ñứng riêng lẻ cả hai mô hình 1 và 2
ñều chưa thể giải thích ñầy ñủ ảnh hưởng của các yếu tố có liên quan ñến tình trạng thất
nghiệp của lao ñộng vùng ven TPCT.
Bảng 2. Kết quả hồi quy
Biến phụ thuộc: THATNGHIEP – Tỷ lệ người không có việc làm trên tổng số lao ñộng của hộ (%)
Biến số
Mô hình 1
Mô hình 2
Mô hình 3
Mô hình 4
Hằng số C
37,504***
13,095**
24,733***
4,175
(12,611)
(2,599)
(4,217)
(0,357)
DIENTICH
–0,526**
–0,960***
–1,019***
(–2,300)
(–4,381)
(–4,642)
DANGKT
–8,115***
–5,907**
–6,419***
(–3,083)
(–2,410)
(–2,636)
LOAIGIADINH
4,782***
6,518***
7,039***
(2,886)
(4,249)
(4,643)
PHUTHUOC
–0,315***
–0,234***
–0,272***
(–6,156)
(–4,801)
(–5,454)
KCTPHO
1,822***
1,327**
1,437**
(2,642)
(2,008)
(2,180)
KCTHMAI
–0,551
–0,339
–0,052
(–0,563)
(–0,371)
(–0,057)
KCDCHINH
–3,155
–1,457
–1,993
(–1,467)
(–0,728)
(–1,003)
KCTRHOC
–0,658
–0,447
–0,474
(–0,767)
(–0,557)
(–0,599)
MATTIEN
–7,650***
–7,243***
–7,678***
(–3,057)
(–3,104)
(–3,335)
QHTREO
8,619***
8,438***
9,172***
(4,519)
(4,670)
(5,122)
LOGTHUNHAP
9,194
(1,617)
16,414*
LOGTHUNHAP × D1
(1,778)
DVKDOANH
0,118*
(1,756)
Số quan sát (N)
310
310
310
310
0,16
0,18
0,31
0,34
R2
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Trước khi phân tích hồi quy, chúng tôi ñã kiểm ñịnh hiện tượng ña cộng tuyến giữa các biến ñộc lập. Kết quả
kiểm ñịnh cho thấy các hệ số phóng ñại phương sai (VIF) của tất cả các biến ñều nhỏ 10, chứng tỏ các biến
ñộc lập của mô hình không bị hiện tượng ña cộng tuyến.
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R2 ñiều chỉnh
0,15
0,16
0,29
Kiểm ñịnh F
0,000
0,000
0,000
Ghi chú: (*): Mức ý nghĩa 10%, (**): Mức nghĩa 5% và (***): Mức ý nghĩa 1%.
Nguồn: Số liệu tự khảo sát năm 2008.

0,31
0,000

ðể tăng tính thuyết phục của kết quả ước lượng, Mô hình 3 bao gồm cả các biến nội
tại và ngoại vi. Kết quả hồi quy cho thấy Mô hình 3 tốt hơn hẳn hai mô hình 1 và 2 vì cả R2
và R2 ñiều chỉnh ñều tăng ñáng kể, trong khi giá trị kiểm ñịnh F vẫn có ý nghĩa rất cao. Cụ
thể, biến DIENTICH có hệ số tương quan âm (α1 = −0,960) ở mức ý nghĩa 1%. ðiều này có
nghĩa là khi diện tích ñất nông nghiệp của hộ càng lớn thì tỷ lệ thất nghiệp của hộ càng thấp.
Tương tự, biến DANGKT cũng có hệ số âm (α 2 = −5,907) ở mức ý nghĩa 5%. Bên cạnh ñó,
biến LOAIGIADINH có ảnh hưởng thuận chiều ñối với biến phụ thuộc (α 3 = 6,518) ở mức ý
nghĩa 1%. Kết quả này cho thấy các hộ gia ñình truyền thống sẽ có tỷ lệ lao ñộng thất nghiệp
cao hơn hộ gia ñình ñơn tử, như ñã ñược giải thích. ðúng như kỳ vọng, biến PHUTHUOC
cũng có hệ số tương quan âm (α 4 = −0,234) ở mức ý nghĩa 1%.
Kết quả hồi quy trên còn cho thấy biến KCTPHO có hệ số α 5 = 1,327 ở mức ý nghĩa
5%. ðiều này chứng tỏ rằng nếu nơi ở của hộ càng xa trung tâm thành phố thì lao ñộng vùng
ven càng ít có cơ hội tìm ñược việc làm. Tuy nhiên, các biến khoảng cách còn lại như
KCTHMAI, KCDCHINH và KCTRHOC ñều không có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích
sự biến thiên tỷ lệ thất nghiệp của các hộ ñược khảo sát bởi vì các yếu tố này bị hạn chế về
quy mô. Ngoài ra, biến MATTIEN có hệ số α 9 = −7,243 với mức ý nghĩa 1%, cho thấy các
hộ ở mặt tiền ñường giao thông sẽ dễ tạo việc làm cho lao ñộng trong hộ hơn các hộ khác.
ðúng như kỳ vọng, biến QHTREO có hệ số tương quan dương (α10 = 8,438) , cho thấy các hộ
có ñất bị quy hoạch “treo” có tỷ lệ lao ñộng thất nghiệp cao hơn các hộ còn lại. Kết quả này
rất phù hợp với thực tiễn ở vùng ven TPCTvà cả ở những ñô thị khác.
Như ñã phân tích, hiệu ứng thu nhập ngụ ý là khi người lao ñộng có thu nhập ñủ cao
thì họ sẽ ít muốn làm việc vì cần có thời gian ñể nghỉ ngơi, hưởng thụ. Do ñó, Mô hình 4 bao
gồm thêm biến LOGTHUNHAP × D1 – tích số của biến LOGTHUNHAP với biến giả D1 – ñể
kiểm ñịnh sự ảnh hưởng của hiệu ứng thu nhập ñến tỷ lệ thất nghiệp của các hộ vùng ven.
Ngoài ra, Mô hình 4 còn bao gồm biến DVKDOANH nhằm ño lường mối quan hệ giữa số
doanh nghiệp kinh doanh với tỷ lệ thất nghiệp của lao ñộng vùng ven.
Kết quả hồi quy cho thấy Mô hình 4 tốt hơn Mô hình 3 vì cả R2 và R2 ñiều chỉnh ñều
tăng ñáng kể, trong khi giá trị kiểm ñịnh F không thay ñổi và vẫn có ý nghĩa rất cao. Mô hình
4 cho thấy biến LOGTHUNHAP không có ý nghĩa thống kê. Như vậy, không thể kết luận
ñược rằng hiệu ứng thay thế có ảnh hưởng ñến tỷ lệ thất nghiệp của lao ñộng vùng ven ở
TPCT. Tuy nhiên, biến LOGTHUNHAP × D1 có hệ số tương quan dương α12 = 16,414 ở mức
ý nghĩa 10%, chứng tỏ rằng khi có thu nhập từ 3,5 triệu ñồng/lao ñộng/tháng trở lên thì người
lao ñộng ít muốn làm việc hơn, do ñó tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Cũng ở mức ý nghĩa 10%,
biến DVKDOANH có hệ số α13 = 0,118 cho thấy một nghịch lý ở vùng ven thành phố là khi
số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh càng nhiều thì tỷ lệ thất nghiệp càng cao. Bên cạnh ñó, tuy
hệ số tương quan của các biến còn lại trong Mô hình 4 có thay ñổi về ñộ lớn so với Mô hình 3
nhưng không ñáng kể và các hệ số tương quan ñều có ý nghĩa thống kê.

V. Kết luận và giải pháp hạn chế thất nghiệp ở vùng ven
V.1. Kết luận
ðô thị hóa là yếu tố quan trọng góp phần thúc ñẩy sự phát triển của một quốc gia hay một ñịa
phương. Ở TPCT, quá trình ñô thị hóa ñang diễn ra mạnh mẽ, ñặc biệt là ở vùng ven thành
phố. Tuy nhiên, bên cạnh các lợi ích mang lại, thực tế ñô thị hóa ở vùng ven thành phố ñã gây
ra một số hệ lụy, thể hiện rõ nhất là tình trạng thất nghiệp gia tăng. Mục tiêu của bài viết này
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là ño lường mức ñộ ảnh hưởng của ñô thị hóa ñến tỷ lệ thất nghiệp ở vùng ven TPCT thông
qua việc xử lý số liệu sơ cấp ñược thu thập từ 310 hộ gia ñình sinh sống ở ñây.
ðể ñáp ứng mục tiêu nghiên cứu, bài viết ñã sử dụng mô hình nghiên cứu bao gồm
các yếu tố nội tại (như diện tích ñất nông nghiệp, ñặc ñiểm kinh tế của hộ, loại hình gia ñình
của hộ và tỷ lệ người sống phụ thuộc trong hộ) cùng với các yếu tố ngoại vi (như khoảng
cách ñến các tiện ích mà ñô thị hóa mang lại cho các hộ vùng ven, tình trạng quy hoạch nơi ở
của hộ, v.v.). Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các biến trong mô hình ñều có ý nghĩa
thống kê trong việc giải thích sự biến thiên tỷ lệ thất nghiệp của hộ ngoại trừ các biến
KCTHMAI, KCDCHINH và KCTRHOC. Trong ñó, biến QHTREO và biến MATTIEN có ảnh
hưởng rất rõ nét nhất ñến tỷ lệ thất nghiệp của các hộ ñược khảo sát và ñây là hai biến khá
ñặc trưng của quá trình ñô thị hóa. Ngoài ra, một ñiều rất ñáng ñược lưu ý ñó là tâm lý dễ
dàng thỏa mãn của lao ñộng vùng ven. Khi hộ có thu nhập bình quân hơn 3,5 triệu ñồng/lao
ñộng/tháng thì họ lại ít muốn làm việc hơn. Bên cạnh ñó, việc xuất hiện nhiều doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh ñược kỳ vọng làm dịu ñi tình trạng thất nghiệp ở vùng ven, nhưng kết quả
nghiên cứu ñã chứng minh ñiều ngược lại.

V.2. Giải pháp hạn chế thất nghiệp ở vùng ven
Kết quả phân tích cho thấy ñô thị hóa có ảnh hưởng trực tiếp ñến tình trạng thất nghiệp của
lao ñộng vùng ven. Một mặt, ñô thị hóa làm giảm tỷ lệ thất nghiệp nhưng một mặt khác lại
làm tăng tỷ lệ thất nghiệp vùng ven. Trong ñó, quy hoạch “treo” là yếu tố làm gia tăng tỷ lệ
thất nghiệp ñáng kể nhất. Do ñó, chúng tôi ñề xuất một số giải pháp như sau:
• Tư duy ñô thị hóa bằng mọi giá mà không tính ñến chiến lược dài hạn cần ñược xóa bỏ.
Tư duy này khiến ñất ñai bị quy hoạch tràn lan, thiếu cơ sở khoa học và không khả thi,
dẫn ñến hiện tượng quy hoạch “treo” và làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở vùng ven.
• Các thông tin về quy hoạch ñất ñai cần ñược công khai rộng rãi và khi có sự thay ñổi thì
những người chịu ảnh hưởng của sự thay ñổi này phải có quyền ñược biết và có ý kiến
phản biện. Hiện nay, hầu hết người dân ñều không ñược biết những thông tin này.
• Cần khắc phục tình trạng vô cảm, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ có liên quan
ñến quy hoạch. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm ñối với công tác
ñào tạo, dạy nghề cho người lao ñộng.
• Cần phát triển thị trường tài chính nông thôn ñể giúp người dân vùng ven có nhiều cơ hội
tiếp cận với các nguồn vốn, nhằm giải quyết nhu cầu về vốn kinh doanh của họ.
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