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Tên đề tài: Những khó khăn của các nam thanh niên nhập cư làm nghề đi biển thuê
tại ấp Phước Lâm, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Thực hiện đề tài: Nguyễn Đình Ký, Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Tân, Trần Thu Thương,
Đinh Thị Phương Quế.
1. Lý do chọn đề tài
-

Những luồng di cư lên những Thành Phố lớn tạo ra những áp lực về việc làm,
tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường…Vấn đề chung của xã hội.

-

Cuộc sống của ngư dân đang gặp nhiều khó khăn….nhưng nhiều người chưa
biết đến cuộc sống của họ.

-

Tìm hiểu thực trạng những khó khăn, hiểu rõ cuộc sống trên biển của họ, góp
phần giúp xã hội quan tâm hơn đến đời sống của họ hơn

2. Mục đích nghiên cứu:
-

Tìm hiểu thực trạng những khó khăn của các nam thanh niên đang gặp phải.

-

Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến các khó khăn.

-

Làm rõ vai trò của nam thanh niên, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong việc
giải quyết các khó khăn.

-

Đề xuất một số giải pháp…

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
-

Đối tượng: Những khó khăn của các nam thanh niên.

-

Khách thể: Các nam thanh niên nhập cư làm nghề đi biển thuê, người thân của
các nam thanh niên, chủ tàu thuyền, và chính quyền địa phương.

-

Phạm vi nghiên cứu: Ấp Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu.

4. Phương pháp nghiên cứu:
-

Phân tích tư liệu sẵn có.

-

Định lượng: với công cụ là bảng hỏi

-

Định tính với việc phỏng vấn sâu.

-

Sử lý thông tin bằng Excel và thủ công.

5. Kết quả nghiên cứu:
-

Thực trạng những khó khăn của các nam thanh niên đang gặp phải(điều kiện
làm việc, tiếp cận các dịch vụ xã hội, thực hiện chức năng xã hội, chính sách
lao động,những khó khăn khác

-

Nguyên nhân dẫn đến các khó khăn đó.

-

Vai trò của các tổ chức đoàn thể để góp phần giải quyết các khó khăn.

6. Giải pháp và đề xuất.
-

Hỗ trợ kinh phí cho các nam thanh niên học nghề.

-

Tổ chức các buổi định hướng nghề nghiệp hỗ trợ các nam thanh niên chọn
nghề.

-

Các giải pháp khác…

