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ABSTRACT
Structure of labor transition on the process of urbanization and economic development is very
important for the Can tho city development. The stratified sampling method was applied on the
three wards of the Binh Thuy, Phuoc thoi and Truong lac from March, 2006 to March 2007, with
participation of 32 government and 140 households for in depth study. Results showed that
labor’s transition has not been adaptive to the process of the urbanization and the economical
structure for industrial and service sector’s development of the City. Labors with low skills, high
amount in agricultural sector, and low level of education that created with. Low income (with
less than 1.500.000/labor/month occupied nearly 90%). Problems of limited studying on labor
demand and labor that were created unbalance of opportunities of labors in the process of city –
urbanization so this issue needs more study in the future.
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TÓM TẮT
Cấu trúc về chuyển dịch lao động do tác động đô thị hoá TPCT thì rất quan trọng trong tiến
trình phát triển kinh tế xã hội của TP. Nghiên cứu chuyển dịch lao động từ tháng 3/2006 đến
tháng 3/2007, được tiến hành tại ba phường Long Tuyền, Phước Thới, và Trường Lạc với sự
tham gia của 32 cán bộ địa phường và 140 hộ có chuyển dịch lao động được để điều tra và
nghiên cứu. Kết uả cho thấy chuyển dịch lao động không theo kịp tiến trình đô thị hoá và cấu
trúc phát triển kinh tế khu vực công nghiệp và dịch vụ. Lao động phổ thông, nông nghiệp với
trình độ thấp chiếm tỉ trọng cao, và cho thu nhập thấp (dưới 1.500.000 đồng/lao động/tháng
chiếm gần 90%). Cung và cầu lao động còn hạn chế, dẫn đến cơ hội tạo việc làm cho lao động
vùng còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề này cần nghiên cứu sâu hơn cho vùng ven TPCT trong
tương lai.
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