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Người lao động di cư từ làng quê ra thành phố gặp rất nhiều khó khăn
khi tìm kiếm việc làm. Đa số họ có trình độ chuyên môn thấp, thiếu tay nghề,
mức độ hiểu biết còn hạn chế. Đặc biệt, họ thiếu các kỹ năng cần thiết khi
tìm kiếm việc làm và trong cả quá trình làm việc.
Một số người lao động quyết định đi làm việc xa nhà chỉ đơn thuần
thông qua gợi ý từ người quen, bạn bè như: lên thành phố làm đi, nhiều việc
lắm; đi làm với tôi, nhàn lắm…., mà không có sự tìm hiểu rõ ràng để biết được
công việc mình sẽ làm là gì. Không những vậy, có không ít người lao động
rời quê ra thành phố mà không biết mình sẽ ở đâu, sống thế nào. Một số tìm
đến các trung tâm môi giới việc làm để được hỗ trợ và gặp phải những tình
huống dở khóc dở cười như bị lừa, bị quỵt tiền... Nhiều người lao động khác
tự tìm kiếm cơ hội việc làm tại các chợ lớn, khu công nghiệp, khu trung tâm
thành phố... cũng gặp nhiều khó khăn. Phần lớn người lao động lựa chọn
công việc chỉ dựa theo cảm tính, suy nghĩ chủ quan mà không hiểu rằng họ
cần tìm kiếm, xem xét cẩn thận để chọn được một công việc phù hợp với
mình, nhằm phòng tránh những rủi ro không đáng có.
Rất nhiều người lao động thiếu kỹ năng tìm việc làm do hạn chế
trong việc tìm kiếm, tiếp cận thông tin. Bản thân họ cũng chưa có định
hướng rõ ràng và thiếu kế hoạch cụ thể cho bản thân và gia đình. Bởi vậy,
người lao động khi đi làm xa nhà, làm những công việc mới, tiếp xúc với
những môi trường khác nhau sẽ khiến cho cuộc sống có nhiều thay đổi, dẫn
đến sự lúng túng và khó thích nghi. Những người thân ở nhà cũng hụt hẫng
khi thành viên gia đình đi xa, cuộc sống thường ngày bỗng rơi vào hoàn
cảnh khó khăn vì sự thay đổi đột ngột. Điều đó có ảnh hưởng rất lớn đến
cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình của những người lao động xa nhà.
Để giảm bớt khó khăn và tránh được những rủi ro có thể xảy ra, người
lao động cần trang bị cho bản thân kỹ năng tìm kiếm việc làm. Đặc biệt, họ
cần trang bị các kỹ năng như tìm kiếm thông tin, lên kế hoạch làm việc, đưa
ra những quyết định đúng đắn và xử lý linh hoạt khi gặp phải những tình
huống khác nhau.
Mục Kỹ năng tìm việc sẽ đưa ra các câu hỏi lớn gồm các tình huống
liên quan mà người lao động đã gặp phải, từ đó sẽ phân tích, làm rõ nguyên
nhân và đưa ra giải pháp để trả lời cho những câu hỏi đó, nhằm giúp cho
người lao động nắm bắt được những tình huống có thể gặp phải và củng cố
những kỹ năng cần thiết khi làm việc xa nhà.
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1. Khi đi làm xa nhà, người lao động cần chuẩn bị những gì?
Làm việc xa nhà đồng nghĩa với việc người lao động phải đối mặt với
một cuộc sống mới, lạ lẫm, bỡ ngỡ, công việc mới và có thể thay đổi thường
xuyên. Do đó, người lao động phải có khả năng linh hoạt, thích nghi cao.
“Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi quyết định lên Hà Nội tìm việc
làm. Khi lên đến thành phố, tôi mới giật mình hoang mang vì không
biết mình sẽ làm gì, ở đâu. Trong hoàn cảnh này tôi nên làm gì?”
Trả lời:
Trước khi quyết định đi làm xa nhà, bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
về việc tìm kiếm chỗ ở, tìm kiếm công việc. Tại các thành phố lớn như Hà
Nội, giá cả thuê nhà thường đắt đỏ hơn nhiều lần ở nông thôn, bên cạnh
đó còn rất nhiều khoản chi phí phát sinh khác. Vấn đề tìm việc làm cũng
rất gian nan, dù có rất nhiều công việc song cũng có không ít nguy cơ. Vì
vậy, khi tới một thành phố lớn, bạn rất khó tìm được một nơi ở, một chỗ làm
phù hợp với hoàn cảnh của mình nếu không tìm hiểu trước hoặc nhờ những
người đi trước dẫn đường.
Trong trường hợp này, nếu bạn đã có trình độ phổ thông, bạn có thể
đến các khu công nghiệp, các nhà máy để tìm kiếm cơ hội việc làm. Các
nhà máy, doanh nghiệp thường tuyển dụng số lượng lớn lao động phổ thông,
không yêu cầu trình độ quá cao và bạn có thể tìm được một công việc phù
hợp. Nếu không, bạn có thể xin làm những công việc như bán hàng, giúp
việc gia đình… Ngoài ra, bạn có thể tới các trung tâm giới thiệu việc làm uy
tín để được giới thiệu công việc.
Về nơi ở, bạn nên tìm hiểu trước thông qua người thân, người quen
đang sinh sống tại Hà Nội để được giới thiệu một nơi trọ phù hợp. Việc ở
ghép với bạn bè hoặc người quen cũng là một cách giúp giảm bớt chi phí
thuê nhà, tuy nhiên, cần tìm hiểu kỹ thông tin về tình hình an ninh trật tự,
môi trường sống, các dịch vụ thiết yếu (chợ, bến xe buýt,...), các yêu cầu
của chủ nhà trọ, đăng ký tạm trú và thỏa thuận trước về các chi phí sinh hoạt
với người ở cùng.
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“Tôi quê ở Thanh Hóa, có 1 người con. Vì ở quê khó khăn, tôi vào
Sài Gòn làm giúp việc gia đình. Công việc không quá vất vả và gia
đình chủ rất tốt bụng. Tuy nhiên, tôi đi được hơn 1 tháng thì nhận
được điện thoại từ nhà báo rằng một mình chồng tôi không thể đảm
đương được tất cả công việc đồng áng, việc nhà cũng như chăm sóc
con cái. Tôi rất bối rối, liệu tôi có nên nghỉ việc để về nhà không?”
Trả lời:
Trước khi vào Sài Gòn, bạn chưa lường trước được sự việc trên. Bạn
cần hiểu rằng, khi bạn đang là một lao động chính của gia đình, việc bạn đi
xa sẽ khiến cho cuộc sống ở nhà bị đảo lộn, thiếu người lo toan việc nhà và
chăm sóc gia đình. Nếu trước đó, bạn đã bàn bạc và chuẩn bị tư tưởng cho
gia đình để mọi người hiểu được lý do tại sao bạn phải đi làm xa, động viên
mọi người trong nhà cùng nhau cố gắng thì sẽ khiến cho những người ở nhà
bớt đi cảm giác hụt hẫng và thiếu vắng, điều đó cũng giúp bạn yên tâm làm
việc tại nơi xa.
Trong trường hợp này, bạn cần suy nghĩ kỹ lưỡng để đưa ra quyết định
đúng đắn. Bạn đã làm việc được hơn 1 tháng, đang dần quen với công việc
và nó mang lại một nguồn thu nhập ổn định để giúp đỡ gia đình. Vì vậy, trước
tiên bạn nên gọi điện về để động viên mọi người trong nhà, sau đó hướng
dẫn chồng các công việc để chồng bạn có thể làm việc dễ dàng hơn. Về
vấn đề con cái, bạn có thể nhờ ông bà nội ngoại giúp đỡ, chăm sóc và dạy
bảo chúng khi bạn đi làm xa. Một thời gian sau khi ổn định công việc, bạn
có thể gửi thêm tiền về để ở nhà sắm thêm máy móc hỗ trợ công việc đồng
áng. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên sự đồng thuận giữa
bạn và chồng cũng như hỗ trợ từ người thân.
Tôi quê ở Thái Bình, được người hàng xóm cho số điện thoại của
một chị người quen đang làm tại Hà Nội, chị ấy giới thiệu cho tôi
một công việc trên thành phố. Theo lời chị nói, tôi chuẩn bị mọi thứ
và bắt xe lên Hà Nội. Khi đến bến xe, tôi gọi điện cho chị nhiều lần
nhưng không thấy chị ấy nghe máy. Vì không quen ai nên không biết
làm thế nào, tôi nên làm gì?
Trả lời:
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình huống này: có thể người quen
mà hàng xóm của bạn giới thiệu đang bận hoặc không thể nghe điện thoại
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vào lúc đó; cũng có thể do bạn đã không liên lạc trước để kiểm tra thông tin
và hẹn gặp cụ thể... Trong hoàn cảnh này, khi không thể gọi điện được cho
người đó, bạn có thể liên lạc với người hàng xóm để giúp bạn liên hệ với
người kia hoặc tạm thời giới thiệu một người khác có khả năng giúp đỡ bạn.
Nếu người hàng xóm cũng không liên lạc được và bạn không quen biết ai,
không có người hỗ trợ ở thành phố, bạn nên trở về quê. Đây là một bài học
để bạn rút kinh nghiệm cho lần sau: cần chuẩn bị và tìm hiểu thông tin kỹ
lưỡng hơn trước khi quyết định đi làm xa nhà.
Tôi được hàng xóm rủ lên Hà Nội làm nghề thu mua đồng nát để
mưu sinh. Tôi cần trang bị những gì để đảm bảo an toàn lao động
cho mình?
Trả lời:
Đặc trưng của nghề thu mua đồng nát là thường xuyên tiếp xúc với rất
nhiều loại chất thải, phế phẩm, hóa chất trong đó có nhiều chất độc hại. Vì
vậy, chị Hoa cần chuẩn bị đồ bảo hộ lao động như găng tay đủ dày và có thể
chống thấm, khẩu trang, vật dụng tìm, bới phế liệu… Hơn nữa, công việc này
thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, với điều kiện thời tiết thất thường,
nên rất dễ có nguy cơ mắc bệnh. Chị Hoa cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý
để đảm bảo sức khỏe.
2. Làm thế nào để tìm được công việc phù hợp với năng lực, trình độ
và hoàn cảnh của bản thân?
Việc lựa chọn việc làm rất quan trọng. Người lao động nên chọn những
công việc phù hợp với sức khỏe, trình độ, chuyên môn, độ rủi ro thấp. Trước
khi lựa chọn công việc, người lao động nên tham khảo ý kiến, kinh nghiệm
của những người quen, người đã từng làm công việc đó. Người lao động
cũng nên có thuận rõ ràng với chủ lao động và đặc biệt nên có hợp đồng lao
động giữa hai bên.
Tôi quê ở Nghệ An, nghe Ủy ban xã thông báo thủy điện Sơn La cần
tuyển người. Tôi rất muốn đăng ký tham gia, tôi cần chuẩn bị những
gì trước khi nộp hồ sơ xin tuyển dụng?
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Trả lời:
Đầu tiên bạn nên đọc kĩ thông tin tuyển dụng, xem vị trí đó có phù hợp
nhu cầu và năng lực của bạn không. Tìm hiểu về công việc, môi trường làm
việc qua người quen, bạn bè, và các kênh thông tin khác như báo chí, mạng
Internet... Sau đó, nếu thấy phù hợp với mình, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ
đầy đủ gồm các loại giấy tờ, thủ tục cần thiết theo yêu cầu tuyển dụng đã
thông báo.
Thông thường, một bộ hồ sơ gồm có:
(i) Sơ yếu lý lịch
(ii) Đơn xin việc
(iii) Giấy khai sinh
(iv) Chứng minh thư
(v) Giấy khám sức khỏe
(vi) Bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn
Ngoài những giấy tờ nêu trên, mỗi công ty sẽ có thêm những yêu cầu
khác. Vì vậy, bạn nên đọc kỹ thông báo tuyển dụng để có thể chuẩn bị một
bộ hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu. Bạn cũng nên lưu ý thời hạn và địa điểm nộp
hồ sơ để tránh gửi quá hạn hoặc thất lạc hồ sơ cho đơn vị tuyển dụng.
Xã tôi có 2 công ty may đang tuyển nhân viên. Trong đó, công ty
may Ước Mơ trả lương cao nhưng đặt ra những quy định khắt khe,
còn công ty may An Bình không yêu cầu kinh nghiệm gì nhưng lại
trả lương thấp hơn. Tôi phân vân không biết nên chọn công ty nào
thì phù hợp?
Trả lời:
Đầu tiên, bạn cần xem kỹ các thông tin công ty đưa ra, xem họ có yêu
cầu gì đặc biệt hay không. Vì một số công ty may chỉ tuyển người đã biết
may hoặc phải học hết lớp 12, một số công ty khác thì không yêu cầu như
vậy. Sau đó, bạn cần tìm hiểu về các yêu cầu công việc như thời gian làm
ca, mức khoán sản phẩm,... để xem mình có đáp ứng được các yêu cầu đó
không. Nếu phù hợp với công ty nào thì bạn nên xin vào công ty đó. Trái lại,
nếu bạn chỉ tập trung vào những thông tin hấp dẫn như công ty này lương
cao, công ty kia dễ tính thì có thể bạn sẽ chọn một công việc không phù hợp
với khả năng của mình, thậm chí bạn sẽ không được công ty đó nhận vào
làm vì không phù hợp.
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Vì gia đình khó khăn, sau khi học xong lớp 10, tôi và Minh rủ nhau
lên thành phố tìm việc. Sau một tháng tìm kiếm nhiều nơi, dò hỏi
nhiều người nhưng vẫn không kiếm được công việc thích hợp, Minh
chán nản và bỏ về quê. Tôi có nên về theo Minh không hay tiếp tục
ở lại?
Trả lời:
Hiện nay, tìm được công việc phù hợp không hề dễ dàng. Người lao
động ngoài việc trang bị kiến thức và kỹ năng, cần phải có sự kiên trì, không
bỏ cuộc để tìm kiếm việc làm. Với trường hợp của bạn, vì mới học xong
lớp 10 nên cũng khó xin việc hơn, do đó bạn cần kiên nhẫn tìm kiếm thêm
việc qua các kênh thông tin khác nhau như người quen, bạn bè, báo, mạng
Internet,... hoặc tự đăng tin tìm việc trên mạng. Bên cạnh đó, bạn cần trau
dồi kiến thức và kỹ năng để dễ xin việc hơn. Trong trường hợp tài chính có
hạn, bạn có thể làm một số công việc tạm thời, bán thời gian để có thêm thu
nhập đủ để trang trải cuộc sống trước khi tìm được một công việc phù hợp.
Trình độ của tôi chỉ mới học hết lớp 7, tôi muốn lên thành phố để đi
làm trong các nhà máy. Xin hỏi, với trình độ này tôi có được nhận
làm ở các nhà máy hay không?
Trả lời:
Với trình độ hiện nay, bạn vẫn có thể xin vào các nhà máy để làm việc
ở những vị trí không yêu cầu trình độ cao. Tuy nhiên, bạn nên củng cố kiến
thức, kỹ năng làm việc, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, thái độ làm việc
nghiêm túc; tranh thủ thời gian rảnh học thêm các lớp bổ túc hoặc khóa
học tay nghề... để có cơ hội việc làm tốt hơn trong các nhà máy, khu công
nghiệp.
Tôi lên thành phố và tìm được một công việc là chăm sóc người già
với mức lương khá cao, lượng công việc vừa phải và điều kiện làm
việc tốt. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình nên tôi thường xuyên phải
về quê lo công việc. Gia đình chủ nhà không hài lòng khi tôi thường
xuyên xin nghỉ như vậy. Tôi vẫn muốn làm công việc này, tôi nên làm
gì để giải quyết vấn đề trên?
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Trả lời:
Bạn đã có một công việc tốt, nhưng công việc đòi hỏi bạn phải bỏ
nhiều thời gian trong khi hoàn cảnh của bạn lại không cho phép. Điều này
gây khó khăn cho cả hai phía là bạn và chủ nhà. Trong trường hợp này, bạn
có thể tìm cách thương lượng, sắp xếp với nhà chủ để họ có thể giúp đỡ bạn
bằng cách thuê một người làm việc theo giờ những lúc bạn nghỉ hoặc bố trí
công việc để bạn làm hết trước khi về quê. Bạn cũng nên bàn bạc với người
nhà để được hỗ trợ các việc riêng của gia đình. Tuy nhiên, nếu không thể
thỏa thuận được, bạn nên tìm một công việc khác phù hợp với hoàn cảnh
của mình hơn để vẫn có thời gian chăm lo việc gia đình.
Tôi mới tốt nghiệp cấp 3, không thi được đại học nên lên Hà Nội
kiếm việc làm. Bạn bè, người quen giới thiệu cho tôi rất nhiều công
việc nhưng tôi không muốn nhận vì đó đều là công việc phổ thông,
vất vả lương lại không cao. Tôi nên chọn một công việc bất kì hay
đợi đến khi có việc như ý?
Trả lời:
Bạn mới tốt nghiệp cấp 3, chưa qua bất kỳ lớp đào tạo nghề nào nên
khó có thể tìm được công việc được trả mức lương cao vì đa phần những công
việc đó cần người có trình độ phù hợp. Lúc này, bạn cần nhận thức đúng trình
độ và khả năng của bản thân để lựa chọn công việc lao động phổ thông phù
hợp. Bạn cũng có thể tham gia lớp học nghề hay thi vào các trường cao đẳng,
trung cấp để được đào tạo chuyên môn. Khi có kinh nghiệm và trình độ tốt,
bạn sẽ tìm được một công việc tốt hơn với mức lương mong muốn.
Người quen của tôi đang làm việc tại một quán bar thì phải nghỉ việc,
người đó giới thiệu tôi làm thay mình với lời hứa lương cao. Song tôi
băn khoăn vì sợ sẽ “mang tiếng” khi làm việc tại quán bar. Tôi có nên
nhận làm công việc này không?
Trả lời:
Trước khi nhận lời làm thay, bạn nên tìm hiểu kỹ về môi trường làm việc
của mình. Quán bar là môi trường rất phức tạp, người lao động phải chuẩn
bị tâm lý và trang bị những kỹ năng phù hợp để tránh khỏi những nguy cơ
có thể xảy ra. Nếu thấy rằng mình không phù hợp với môi trường này thì bạn
tìm một công việc khác, ví dụ như bán hàng hoặc làm việc tại các nhà máy.
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3. Những nguy cơ, rủi ro lao động xa nhà gặp phải và cách để giảm
thiểu những rủi ro đó?
Người đi làm ăn xa không chỉ trải nghiệm những khó khăn trong cuộc
sống khi xa nhà, mà còn dễ sa vào những cạm bẫy, cám dỗ nếu tâm lý
không đủ vững vàng. Ví dụ như nam giới có thể rơi vào một số tệ nạn như
uống rượu, ma tuý, đánh bài, cờ bạc. Còn với nữ giới có thể sa vào các tệ
nạn ma tuý hoặc mại dâm. Bên cạnh đó, họ còn có thể bị quấy rối và lạm
dụng tình dục bởi người sử dụng lao động và những kẻ xấu khác. Nếu thiếu
các kỹ năng sống, kiến thức và kinh nghiệm, người lao động xa nhà rất dễ
bị lừa, bị mua bán hoặc sa đà vào các tệ nạn xã hội nói trên.
Tôi làm việc tại một nhà máy đóng giày. Trong một lần đi làm, một
quản lý nam gọi tôi vào vào phòng để trao đổi công việc, khi vào
phòng, người đó có những hành động sàm sỡ, động chạm với tôi.
Khi tôi chống cự, người đó dọa rằng sẽ cho tôi nghỉ việc nếu tôi nói
ra, và tôi cũng rất ngại nên không dám nói với ai trong nhà máy. Tôi
phải làm gì khi gặp tình huống này?
Trả lời:
Bạn đang phải đối mặt với những hành vi quấy rối tình dục tại chính
nơi làm việc. Trường hợp của bạn cũng là một tình huống người lao động rất
hay gặp phải, đặc biệt là lao động xa nhà. Chắc chắn bạn rất hoang mang
và sợ hãi, nhất là khi bị đe dọa bởi cấp trên của mình.
Để giải quyết vấn đề này, đầu tiên bạn cần tìm cách ra ngay khỏi khu
vực bị quấy rối. Sau đó, hãy tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, trong trường hợp
khẩn cấp, hãy gọi số 113 để báo ngay cho cảnh sát. Bên cạnh đó, bạn
không nên e ngại khi nói ra điều này, vì bạn là người bị hại và cần được bảo
vệ. Việc bạn nói ra không chỉ để được người khác giúp đỡ mà đó cũng chính
là cách giúp những người khác tránh gặp phải tình huống tương tự.
Tôi có người quen mới xuống Hà Nội và muốn làm nghề bán hàng
rong. Tuy nhiên, tôi nghe nói bán hàng rong ở đây thường xuyên bị
công an hoặc những người làm công tác an ninh bắt. Vậy chị ấy cần
phải làm gì để không gặp phải những điều đó?
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Trả lời:
Để không gặp phải những vấn đề nêu trên, người bán hàng cần biết
những quy định về việc bán hàng rong, đồng thời nên hỏi kinh nghiệm của
những người bán hàng rong đã làm lâu năm. Ngoài ra, trên các tuyến phố
cũng thường có biển báo, biển cấm nêu rõ các khu vực cấm và những nơi
được phép bán hàng rong. Khi biết và thực hiện đúng quy định, người bán
hàng sẽ không lo sẽ bị công an bắt nữa.
Tôi đang là sinh viên năm nhất tại Hà Nội. Do chi phí ăn ở, học phí
tốn kém nên tôi muốn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống,
đỡ đần cha mẹ. Được một công ty môi giới việc làm vào tận trường
tiếp thị, không mảy may nghi ngờ tôi đóng ngay 500 000 đồng lệ phí
để đi bán sim điện thoại. Hôm sau, tôi đến đúng địa chỉ được giới
thiệu thì mới biết mình đã bị lừa vì không hề có công ty như vậy. Tôi
nên làm gì?
Trả lời
Do chủ quan, hấp tấp, vội vàng và không tìm hiểu thông tin, bạn đã
đóng lệ phí cho những người môi giới mà không xác minh cơ hội việc làm
có thật hay không. Đây là điều mà những bạn mới ra thành phố thường gặp
phải do nhẹ dạ cả tin và thiếu kỹ năng phân tích vấn đề. Với tình huống trên,
rất khó để lấy lại số tiền đã mất vì công ty được nhắc đến không hề tồn tại.
Bạn nên coi đây là một bài học để rút kinh nghiệm cho những lần sau, đó
là cần phân tích và xác thực thông tin trước khi làm một việc gì. Tuy nhiên,
bạn cũng có thể giúp các bạn khác tránh khỏi vấn đề này bằng cách tuyên
truyền cho mọi người hoặc thông báo cho nhà trường và cơ quan công an
khu vực để họ giải quyết vấn đề một cách triệt để.
Anh Nam quê Hải Hậu, Nam Định, đã có vợ và hai con. Anh lên Hà
Nội làm công nhân cơ khí với mức lương 4 - 5 triệu đồng/tháng. Ban
đầu, công việc diễn ra suôn sẻ nhưng ba tháng gần đây việc ít, công
nhân không có việc gì làm. Chán nản, anh Nam thường xuyên chơi
bài bạc, lô đề. Những lúc thắng anh cùng đám bạn đi vui chơi với
gái mại dâm mà hoàn toàn không sử dụng bao cao su. Anh Nam sẽ
gặp phải những nguy cơ gì?
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Trả lời:
Anh Nam có nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
như viêm gan B, HIV/AIDS, lậu, giang mai… Ngoài ra, việc chơi bời lô đề cờ
bạc cũng sẽ khiến anh Nam cạn kiệt tài chính, không có tiền gửi về gia đình
và ngày càng lún sâu vào các tệ nạn xã hội.
Để thoát khỏi điều này, anh Nam cần quyết tâm từ bỏ những thú vui
không lành mạnh, tránh xa những người bạn xấu. Nếu công việc tại công
ty cũ không tiến triển, anh Nam nên tìm một công việc khác có thu nhập ổn
định hơn, điều này sẽ giúp giảm bớt thời gian nhãn rỗi hiện có để anh Nam
tập trung vào công việc của mình.
4. Giải quyết những khó khăn xảy ra khi làm việc xa nhà bằng cách nào?
Trong công việc, nhất là những công việc lao động tự do thường phát
sinh rất nhiều tình huống mà người lao động khó có thể lường trước được.
Người lao động cần có kỹ năng xử lý tình huống tốt để giải quyết các vấn đề
mình gặp phải một cách linh hoạt.
Tôi ra thành phố bán hàng rong nhưng chưa biết mối hàng ở đâu
và bán hàng ở chỗ nào cho phù hợp và đắt khách. Tôi nên hỏi hoặc
nhờ cậy ai?
Trả lời:
Khi mới ra thành phố lớn làm việc, khó khăn là điều không tránh được.
Vì vậy, để giảm bớt khó khăn, bạn nên hỏi kinh nghiệm từ những anh chị
em đã làm việc lâu ở thành phố. Cùng với đó, bạn cũng nên chấp nhận mua
đắt bán rẻ trong thời gian đầu để tạo lấy mối hàng quen, dần dần sẽ thương
lượng với nhà buôn để được giảm giá hoặc tìm ra được các mối hàng tốt, giá
hợp lý. Ngoài ra, để tiếp cận với nhiều khách hàng và tạo một lượng khách
quen nhất định, bạn nên tạo sự thân thiện, cởi mở với khách hàng của mình.
Cô Hòa làm công việc chăm sóc con cho một gia đình ở Hà Nội.
Trong thời gian chăm sóc đứa trẻ, không may đứa trẻ bị sốt rất cao,
quấy khóc mặc dù cô Hòa luôn chăm sóc rất chu đáo. Tuy nhiên,
chủ nhà không phân biệt đúng sai mà đổ hết mọi tội lỗi lên cô Hòa,
mắng mỏ thậm tệ, bắt cô nghỉ việc và không trả lương cho cô. Cô
Hòa phải làm gì để giải quyết tình huống này?
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Trả lời:
Đầu tiên, cô Hòa cần bình tĩnh cùng gia đình đưa đứa trẻ đến bệnh
viện để được bác sĩ điều trị, chăm sóc và xác định rõ ràng nguyên nhân
gây bệnh. Nếu nguyên nhân không phải do cô thì cô không phải chịu trách
nhiệm gì. Cô Hòa có thể yêu cầu gia đình xin lỗi và trả lương trước khi cô
nghỉ việc theo đúng hợp đồng hoặc thỏa thuận trước đó của hai bên.
5. Tìm kiếm thông tin, địa chỉ hỗ trợ lúc khẩn cấp bằng cách nào?
Rất nhiều người lao động xa nhà gặp phải không ít tình huống dở khóc,
dở cười nhưng không biết tìm đến địa chỉ nào để được hỗ trợ. Có những
trường hợp họ hoàn toàn thiếu thông tin, nhưng cũng có những trường hợp
bị nhiễu thông tin, hoang mang, lo sợ, nghi ngờ vì không biết địa chỉ nào có
thể tin tưởng để tìm kiếm sự hỗ trợ.
Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn và một vài tỉnh khác tập
trung đông người lao động xa nhà thường có các trung tâm, tổ chức nhà
nước, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho người lao động. Nếu
vì nhiều lý do người lao động không thể đến trực tiếp các địa chỉ này thì hoàn
toàn có thể liên hệ với các đường dây nóng (Hotline) để được trợ giúp.
An quê ở Quảng Ninh, được bạn thân rủ vượt biên sang Trung Quốc
để làm việc tại một nhà hàng lớn. Sang đến nơi An bị nhốt lại và tịch
thu hết tiền bạc, giấy tờ tùy thân. An được bà chủ thông báo rằng
bạn của An đã vay bà một số tiền lớn, vì không trả được nợ nên đã
gán An để trả món nợ đó. An phải làm gì để thoát khỏi đây?
Trả lời:
An cần bình tĩnh tìm hiểu xem xung quanh có người nào cũng rơi vào
hoàn cảnh giống mình không để cùng nhau bàn cách giải quyết. An nên trao
đổi kỹ để xem ai có thể tin tưởng và giúp đỡ mình thoát khỏi đây. Ngoài ra,
An cần tìm cách để liên hệ với người nhà qua điện thoại, Internet... để được
hỗ trợ thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Nếu có cơ hội hãy tới ngay cơ
quan công an khu vực gần nhất để được hỗ trợ.
Tôi đã ly hôn, cùng con trai hơn 3 tuổi lên Hà Nội tìm việc kiếm sống.
Nhờ đồng hương giới thiệu, tôi được nhận vào phục vụ một quán
ăn trên phố cổ. Tuy nhiên, tôi đang gặp khó khăn trong việc xin cho
con vào học một trường mầm non công lập. Tôi phải giải quyết khó
khăn này như thế nào?
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Trả lời:
Đây là một thực tế khá phổ biến đối với con cái của lao động di cư. Để
giải quyết vấn đề này, bạn có thể làm đơn xin xác nhận của địa phương nơi
đăng ký thường trú và tạm trú về hoàn cảnh khó khăn của bản thân để được
giúp đỡ, tạo điều kiện cho con trai đi học.
Trong trường hợp quá khó khăn, bạn có thể xin cho con vào học trường
tư song phải tìm hiểu kỹ thông tin về uy tín của trường, chất lượng giảng
dạy, điều kiện chăm sóc và học phí phù hợp với thu nhập của bản thân.
Bạn cũng có thể gửi con vào những trường học dành riêng cho con cái của
những người lao động di cư tại Hà Nội. Ví dụ: Mái ấm 19/5 tại Phúc Xá, Ba
Đình, Hà Nội...
6. Một số lưu ý dành cho lao động xa nhà khi tìm kiếm và lựa chọn
việc làm?
Ngoài những nội dung được đề cập ở trên, có nhiều vấn đề lao động
xa nhà nên lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn việc làm để tránh gặp phải những
rắc rối cho bản thân.
Ngân (16 tuổi) lên Hà nội tìm việc. Ngân được giới thiệu vào làm
thợ gội đầu cho một quán cắt tóc nhỏ. Theo như giới thiệu của chủ
cửa hàng, đây là công việc nhàn hạ, không đòi hỏi tay nghề cao mà
thu nhập rất hấp dẫn. Ngân có nên đồng ý ngay với công việc này
không?
Trả lời:
Với những bạn gái trẻ tuổi, khi lên thành phố tìm việc rất dễ gặp phải
những cạm bẫy. Đã có không ít trường hợp, những bạn gái trẻ đồng ý với
những lời mời hấp dẫn như việc nhàn, lương cao và sau đó bị rơi vào ổ mại
dâm, hoặc phải làm những công việc trái đạo đức, trái pháp luật. Cần lưu ý
rằng, tiền lương sẽ được trả tương xứng với sức lao động, sẽ không có công
việc nào trả lương cao mà không đòi hỏi gì ở bạn. Vì vậy, khi nhận được
những lời mời hấp dẫn, các bạn nên đặt câu hỏi “tại sao lại có công việc
như vậy?” hoặc “mình sẽ làm việc cụ thể gì?”. Đồng thời, nên tìm kiếm thêm
thông tin về công việc đó và nơi làm việc qua mạng hoặc người quen.
Trong tình huống này, Ngân nên tìm hiểu kỹ thông tin và trao đổi rõ
ràng, cụ thể về những công việc Ngân phải làm để chắc chắn rằng đó là một
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công việc chân chính, mức lương có đúng với những gì chủ cửa hàng đã nói
hay không. Hơn nữa, Ngân cũng cần cân nhắc xem bản thân có phù hợp
với nghề đó không và nếu quyết định làm thì Ngân cần trau dồi thêm những
kiến thức và kỹ năng gì.
Chị Xuyên 32 tuổi (Phú Thọ) được người quen giới thiệu nên nhanh
chóng được nhận vào giúp việc trong một gia đình khá giả tại thành
phố. Mức lương được thỏa thuận và thống nhất bằng miệng giữa
chủ nhà và chị Xuyên là 3 triệu đồng. Đến cuối tháng, chủ nhà chỉ
trả chị 1,5 triệu với lý do: chị mới trong thời gian thử việc và chủ nhà
chưa thấy hài lòng vì những gì chị Xuyên đã làm. Chị Xuyên rất ấm
ức nhưng không biết làm thế nào để đòi được số lương còn lại. Chị
Xuyên nên làm thế nào và cần lưu ý gì để lần sau tránh gặp phải
trường hợp như trên?
Trả lời:
Chị Xuyên nên tìm đến những địa chỉ hỗ trợ tư vấn luật cho người lao
động để được tư vấn cách giải quyết. Nếu có thể, chị nên dừng làm việc tại
đó và chuyển gia đình khác hoặc làm công việc khác phù hợp hơn.
Để tránh gặp phải những trường hợp tương tự trước khi bắt đầu làm
việc, chị Xuyên nên trao đổi kĩ và xem xét các yêu cầu công việc và mức
lương và cần kí hợp đồng lao động rõ ràng với chủ nhà.
Anh Thọ lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề bốc vác, cửu vạn tại chợ
Long Biên. Công việc phần lớn phải làm vào ban đêm, rất nặng nhọc
và vất vả. Anh Thọ phải làm gì để thích nghi và làm tốt công việc đó?
Trả lời:
Khi thay đổi môi trường làm việc, cần một khoảng thời gian nhất định
để người lao động thích nghi và thay đổi dần thói quen sinh hoạt. Vì làm
công việc nặng nhọc, chủ yếu vào ban đêm nên anh Thọ cần có chế độ
nghỉ ngơi hợp lý như tranh thủ thời gian nghỉ ngắn trong ca làm việc, ngủ bù
vào ban ngày, ăn uống đầy đủ, vệ sinh... Ngoài ra, anh Thọ cần lựa chọn
khu nhà trọ yên tĩnh, đảm bảo vệ sinh môi trường để chăm sóc sức khỏe
của mình tốt hơn.
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PHẦN II
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
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Có thể nói, thị trường lao động đang ở vào giai đoạn cạnh tranh khốc
liệt khi yêu cầu công việc ngày một tăng cao cộng thêm sự mở cửa đối với
một số lao động nước ngoài có tay nghề, trình độ sang Việt Nam làm việc.
Nguồn nhân lực trong nước khá dồi dào song một lượng lớn lao động lại
không đáp ứng được yêu cầu của công việc. Đặc biệt, những lao động phổ
thông, sống xa nhà gặp nhiều khó khăn hơn cả. Tìm được công việc đã khó,
giữ được và làm tốt công việc lại càng khó hơn. Làm thế nào để làm việc
một cách hiệu quả là một câu hỏi lớn mà nhiều người lao động băn khoăn.
Công việc dành cho người lao động xa nhà khá phong phú, đa dạng,
hầu hết là những công việc tự do, lao động phổ thông, làm công nhân trong
các nhà máy, khu công nghiệp... Khi làm việc trong một môi trường có
nhiều người sẽ có nhiều va chạm, nhiều vấn đề phát sinh đòi hỏi người lao
động phải giải quyết một cách linh hoạt. Khi đó những kiến thức về trình độ
chuyên môn chưa đủ để giúp người lao động giải quyết được vấn đề. Nếu
bản thân người lao động có nhiều kinh nghiệm sống và kỹ năng tốt sẽ giúp
họ giải quyết vấn đề tốt hơn và thuận lợi hơn trong công việc.
Trình độ, bằng cấp là nền tảng, điều kiện quan trọng giúp người lao
động tìm được việc làm tốt nhưng để làm việc hiệu quả đòi hỏi người lao
động cần có thêm những kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp, thích nghi
với môi trường, kỹ năng làm việc nhóm...
Những năm gần đây, người sử dụng lao động bắt đầu quan tâm nhiều
tới việc người lao động ngoài trình độ tốt, phù hợp công việc ra cần có thêm
những kỹ năng mềm khác. Do đó, người lao động có kỹ năng tốt sẽ là có
lợi thế trong tìm kiếm và lựa chọn công việc theo nhu cầu mong muốn của
mình.
Vậy những kỹ năng nào sẽ giúp người lao động tự tin hơn, có nhiều
cơ hội việc làm hơn và làm việc thật sự hiệu quả hơn? Đó là câu hỏi mà rất
nhiều người lao động quan tâm. Có rất nhiều yếu tố giúp người lao động làm
việc tốt, tuy nhiên người lao động nên trang bị cho mình những kỹ năng cơ
bản sau: kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thích nghi cao, sử dụng internet
thành thạo, làm việc nhóm tốt và biết cách quản lý thời gian.
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1. Tại sao người lao động cần có khả năng linh hoạt, thích nghi tốt?
Làm việc xa nhà đồng nghĩa với việc người lao động phải đối mặt với
một cuộc sống mới, lạ lẫm, bỡ ngỡ, công việc mới và có thể thay đổi thường
xuyên. Do đó, người lao động phải có khả năng linh hoạt, thích nghi cao.
Hùng quê ở Thanh Hóa được người thân giới thiệu vào Đắc Lắk để
trồng cao su. Từ ngày vào, khí hậu nắng nóng, khác biệt nhiều với
Thanh Hóa nên Hùng thường hay ốm đau, không thể làm việc được.
Hùng phân vân không biết có nên bỏ việc không?
Trả lời:
Khi chuyển vào làm tại Đắc Lắk, Hùng đã không thể ngay lập tức thích
nghi với thời tiết, khí hậu và cuộc sống tại đây vì vậy Hùng không đảm bảo
được sức khỏe tốt để làm việc. Trong trường hợp này, Hùng nên đi khám
để xem tình trạng này chỉ là do mới vào chưa kịp thích nghi hay có vấn đề
gì khác. Hùng nên cố gắng một thời gian để xem có thể thích nghi với môi
trường này hay không, nếu sau đó vẫn không có gì thay đổi, Hùng nên tìm
việc ở một nơi khác có khí hậu phù hợp hơn.
Chị Thu (Vĩnh Phúc) vào Quảng Bình làm nhân viên phục vụ cho
một nhà hàng lớn. Đặc thù công việc đòi hỏi chị Thu phải giao tiếp
nhiều với khách hàng nhưng do hầu hết khách hàng đều nói giọng
địa phương rất khó nghe, khiến chị Thu gặp rất nhiều khó khăn trong
công việc. Chị Thu phải làm gì để có thể giải quyết khó khăn này?
Trả lời:
Với khó khăn này, chị Thu nên giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp,
những người dân bản địa ở đây. Ban đầu có thể nhờ họ nói chậm để dễ
nghe, dễ hiểu. Khi quen dần và giao tiếp nhiều, chị Thu sẽ có thể giao tiếp
tốt với khách hàng.
2. Giao tiếp tốt có ý nghĩa như thế nào đối với người lao động xa nhà?
Trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, kỹ năng giao tiếp giữ một
vai trò hết sức quan trọng. Giao tiếp tốt đồng nghĩa với việc người lao động
sẽ có nhiều mối quan hệ tốt, tại nơi ở và nơi làm việc, tạo ấn tượng tốt và
nhờ đó có thể tìm được việc làm phù hợp hoặc đạt hiệu quả cao hơn trong
công việc.
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Tôi lên Hà Nội làm nhân viên phục vụ cho một quán ăn trên phố cổ.
Có một khách hàng khá khó tính đến ăn tại quán nơi tôi đang làm
việc. Họ không hài lòng với đồ ăn và đã có thái độ không tốt với tôi.
Quá nóng giận và không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã lớn tiếng
với khách hàng nên bị đuổi việc ngay hôm đó. Tôi đã sai hay do lỗi
tại vị khách đó?
Trả lời:
Trong tình huống trên, cả hai bên đều có lỗi. Phía khách hàng không
nên có thái độ không lịch sự như vậy, họ có thể góp ý một một cách tích cực
với nhà hàng để nhà hàng sửa đổi.
Về phía bạn, là một nhân viên phục vụ bạn cũng nên hiểu công việc
chính là phục vụ khách hàng của mình với sự nhiệt tình, thái độ nhã nhặn.
Khi gặp tình huống trên, tốt hơn hết bạn nên nói chuyện và giải thích cho
khách hàng của mình. Bạn có thể khéo léo xoa dịu khách hàng bằng việc
nói chuyện một cách bình tĩnh. Ở đây, bạn còn thiếu kỹ năng giao tiếp, xử
lý tình huống nên đã gây ra hậu quả không tốt và chính bản thân bạn phải
gánh chịu hậu quả. Đây là bài học để bạn rút kinh nghiệm trong công việc
và cuộc sống.
Chị Hương (Phú Thọ) xin vào làm công nhân tại khu công nghiệp
Nội Bài. Trong quá trình làm việc, chị Hương thường xuyên có mâu
thuẫn với những công nhân khác. Chị Hương nên làm gì để thay đổi
điều này?
Trả lời:
Chị Hương thiếu kỹ năng giao tiếp và ứng xử với mọi người nên không
hiểu nhau và không tìm được tiếng nói chung với các công nhân khác, dẫn
tới mâu thuẫn, ảnh hưởng đến công việc. Để cải thiện điều này, chị Hương
nên tham gia các hoạt động chung, tham gia các đoàn thể trong doanh
nghiệp, khu công nghiệp để giao tiếp, trao đổi nhiều hơn với đồng nghiệp.
Đồng thời phải học cách kiềm chế cảm xúc xúc và có cách ứng xử hài hòa
hơn với mọi người xung quanh.
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Trong nhà máy của Na tập trung rất đông người lao động ngoại tỉnh
và đa số họ cùng quê Thái Bình với Na. Tuy nhiên, do Na sống khép
kín, ít giao tiếp với người khác nên chị Na gần như bị mọi người lãng
quên, dần cô lập với tập thể. Na có nên tham gia “hội đồng hương”
hay không?
Trả lời:
Na nên cởi mở hơn, trò chuyện nhiều hơn với những người xung quanh,
không chỉ với riêng các bạn cùng quê mà cả các đồng nghiệp khác trong
cùng nhà máy, hàng xóm gần nhà. Tham gia vào hội đồng hương cũng là
một cách hay để Na hòa nhập và gần gũi hơn với mọi người. Ngoài ra, Na có
thể tham gia thêm các câu lạc bộ hoặc các hoạt động tập thể để rèn luyện
sự tự tin, mạnh dạn.
3. Sử dụng thành thạo Internet mang lại lợi ích gì cho lao động xa nhà?
Trong thời đại công nghệ thông tin, việc người lao động xa nhà sử
dụng thành thạo Internet sẽ là cơ hội để họ có thể tiếp cận nhiều nguồn
thông tin về văn hóa, xã hội và đặc biệt nâng cao cơ hội việc làm.
Hoa là nhân viên bán hàng cho một đại lý lớn của gia đình người
quen trên Hà Nội. Do Hoa nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên bà chủ
rất tin tưởng và yêu quý muốn cho Hoa quản lý sổ sách, thu chi của
cửa hàng. Tuy nhiên, các thông tin nhập, xuất hàng đều quản lý trên
máy tính nhưng Hoa không biết sử dụng, điều này khiến Hoa rất bối
rối. Hoa nên làm gì?
Trả lời:
Đây là cơ hội tốt để cho Hoa vừa có một vị trí làm việc mới tốt hơn, vừa
tăng thêm thu nhập. Tạm thời, Hoa có thể tìm hiểu cách sử dụng máy tính
qua sách, báo, mạng Internet, nhờ người chủ hướng dẫn trực tiếp… Sau đó
Hoa nên tham gia một khóa học tin học văn phòng, tranh thủ thời gian ngoài
giờ làm việc để có thể làm tốt nhiệm vụ, công việc mới được giao. Vừa học
vừa áp dụng khi làm việc sẽ giúp Hoa nhanh chóng sử dụng tốt máy tính và
các phần mềm cần thiết cho công việc.
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Tôi thấy mọi người nói rằng, dùng Internet cũng có thể làm được
nhiều việc, thậm chí có thể kiếm ra tiền. Tôi cũng biết sử dụng máy
tính và soạn thảo bằng phầm mềm tin học văn phòng nhưng khi lên
mạng, nếu không có việc tôi chỉ vào một số trang web đọc báo và
nghe nhạc. Hãy cho tôi biết cách sử dụng máy tính và mạng Internet
một cách hiệu quả?
Trả lời:
Mạng Internet là một kho kiến thức khổng lồ để bạn có thể tìm hiểu,
học hỏi. Rất nhiều khóa học trực tuyến cũng được cung cấp miễn phí hoặc
giá rẻ trên mạng, đặc biệt là các khóa học tiếng Anh và kỹ năng. Ngoài công
dụng để cập nhật tin tức và giải trí như bạn vẫn dùng, Internet còn là kênh
thông tin rất rộng để kết nối mọi người. Nhiều bạn trẻ hiện nay sử dụng Internet như một kênh bán hàng trực tuyến, tham gia các cuộc thi, đóng góp
các bài viết … Với những công việc đó, các bạn có thể có thêm thu nhập từ
việc sử dụng hữu ích máy tính và mạng Internet. Ngoài ra, khi bạn gặp phải
rắc rối hoặc khó khăn gì, bạn cũng có thể lên mạng tìm kiếm thông tin hỗ
trợ, đọc những bài viết được chia sẻ bởi những người có hoàn cảnh tương tự
để tìm ra cách giải quyết phù hợp với vấn đề của mình.
4. Kỹ năng sử dụng các công cụ lao động trong gia đình
Hiện nay, hầu hết các gia đình đều sử dụng các loại máy móc hỗ trợ
hiện đại, do đó người làm giúp việc cần có những kiến thức và hiểu biết cơ
bản cách sử dụng các loại máy móc đó, giúp cho công việc hiệu quả hơn.
Tôi vào Sài Gòn làm giúp việc gia đình nhưng khi được nhận vào
một gia đình khá giả, tôi hoàn toàn lúng túng và choáng ngợp vì
các trang thiết bị hiện đại trong gia đình như tủ lạnh, máy giặt, lò vi
sóng, bếp từ… Tôi không biết sử dụng thế nào và rất lo mình sẽ làm
hỏng những thứ đồ đó. Tôi cần làm gì để có thể làm tốt công việc
của mình?
Trả lời:
Khi đã xác định làm giúp việc gia đình, trước tiên bạn nên tìm hiểu qua
người quen hoặc tham gia một khóa học hướng dẫn sử dụng các trang thiết
bị trong gia đình. Hiện nay, tại các thành phố lớn, có nhiều công ty cung cấp
dịch vụ giúp việc gia đình tổ chức các khóa học ngắn, đào tạo kỹ năng làm
việc cho người lao động.
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Với trường hợp hiện tại của bạn, cách nhanh nhất là hãy nhờ chủ nhà
hướng dẫn cách sử dụng các trang thiết bị trong nhà. Nếu có sách hướng
dẫn sử dụng thì đọc tham khảo để hiểu rõ hơn. Trong quá trình làm việc, bạn
nên cẩn thận khi sử dụng những thiết bị đó, chỗ nào chưa rõ hãy hỏi chủ nhà
để tránh làm hỏng đồ đạc trong nhà.
5. Kỹ năng làm việc nhóm có quan trọng không?
Có rất nhiều công việc đòi hỏi người lao động làm việc nhóm, từ những
việc lao động phổ thông như xây dựng, chuyển nhà, dọn đồ chuyển văn
phòng cho tới làm trong các khu công nghiệp, nhà máy. Do đó, người lao
động xa nhà cần trang bị cho bản thân kỹ năng làm việc nhóm thật tốt để
tăng hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian, công sức
Anh Thi làm nghề xe kéo ở chợ Long Biên. Có một chuyến hàng
trọng tải lớn đang cần vận chuyển gấp nên anh Thi gọi thêm anh
Kiều tới làm cùng. Vì lần đầu làm việc chung nên hai anh loay hoay,
mất rất nhiều thời gian để chuyển xong chuyến hàng đó. Hai anh
cần làm gì để làm việc nhanh hơn.
Trả lời:
Thông thường, anh Kiều và anh Thi chỉ làm việc một mình với lượng
hàng nhỏ nên khi cùng nhau vận chuyển một số lượng hàng lớn, hai anh
không có sự phối hợp ăn ý, làm giảm năng suất làm việc. Vì vậy, các anh
cần biết cách phân bổ công việc, ví dụ khi anh Thi xếp hàng lên xe thì anh
Kiều sẽ lắp thêm các thanh chắn vào để hàng hóa không bị cồng kềnh, xô
lệch. Khi các anh biết phân bổ công việc hợp lý thay vì cả hai cùng là một
việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng lên, các anh sẽ không mất nhiều thời
gian như trong tình huống trên nữa.
Nhà máy sản xuất giấy vệ sinh nơi chị Thoa làm việc phân công
công nhân làm việc và tính sản lượng theo nhóm. Nhóm của chị
Thoa có đến 5 người nhưng thường xuyên là nhóm có sản lượng
thấp nhất nhà máy. Làm thế nào để nhóm chị Thoa tăng sản lượng
như các nhóm khác?
Trả lời:
Khi một nhóm nhiều người cùng nhau làm việc, mỗi người sẽ là một
mắt xích quan trọng trong quá trình sản xuất. Chỉ cần một người không tập
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trung cũng sẽ làm ảnh hưởng tới năng suất của cả nhóm. Vì vậy, nhóm chị
Thoa cần phân công công việc phù hợp với từng người, người nào có thế
mạnh, ưu điểm tại công đoạn nào sẽ phụ trách công đoạn đó. Như vậy mới
có thế nâng cao năng suất lao động của cả nhóm. Đặc biệt, các thành viên
trong nhóm cần hết sức tập trung vào công việc mình phụ trách để không
làm giảm năng suất của nhóm
Chị Trinh đi thu mua đồng nát được một văn phòng điện lực gọi vào
dọn dẹp, thanh lý đồ cuối năm. Thấy có nhiều đồ, chị Trinh rủ thêm
1 chị vào thu mua cùng. Tuy nhiên, sau khi gom lại, chỉ có một mình
chị Trinh quét dọn, còn chị kia mang đồ đi bán trước. Cuối ngày, chị
kia yêu cầu được chia phần nhiều hơn với lý do là mình có công
mang đồ đi bán. Chị Trinh phải làm gì để giải quyết tình huống trên?
Trả lời:
Chị Trinh cần giải thích rõ với người bạn của mình rằng việc phân công
công việc như vậy là để có thể làm nhanh chóng và hiệu quả hơn. Nếu chị
Trinh không dọn dẹp toàn bộ văn phòng thì chị kia cũng không thể chuyển
đồ đi bán khi chưa dọn dẹp xong. Vì vậy, công sức của hai người là như
nhau, số tiền bán được hai chị nên chia đôi hoặc nếu chênh lệch thì phải có
thỏa thuận từ trước.
6. Để cân bằng công việc và cuộc sống, người lao động cần có những
kỹ năng gì?
Có một kỹ năng rất quan trọng với người lao động đó là kỹ năng cân
bằng cuộc sống. Đây là việc mà nhiều người không thể thực hiện được khi
bị cuốn vào vòng xoáy công việc hiện nay. Nhiều người lao động không còn
thời gian để gặp gỡ gia đình, bạn bè, hẹn hò hay đơn giản là nghỉ ngơi, đảm
bảo sức khỏe cho chính mình.
Hà tốt nghiệp cấp 3 xong lên Hà Nội làm công nhân cho khu công
nghiệp. Công việc làm theo ca rất vất vả khiến Hà cứ đi làm xong là
về nhà đóng kín cửa phòng đi ngủ, không có thời gian đi chơi, vui vẻ
với bạn bè. Hà nên làm gì để khắc phục tình trạng trên?
Trả lời:
Vì công việc quá nhiều và chưa biết cách sắp xếp, cân bằng thời gian
giữa công việc và nghỉ ngơi nên Hà đã rơi vào tình trạng chỉ biết đi làm, về
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nhà ngủ và rồi lại đi làm. Nếu cứ lặp lại những việc đó hàng ngày, hàng tuần
thì Hà sẽ sớm bị stress. Vì vậy, Hà nên dành ra một khoảng thời gian để gặp
gỡ bạn bè, ví dụ những ngày không làm tăng ca, Hà có thể rủ bạn bè đi uống
nước, nói chuyện, chia sẻ công việc và cuộc sống. Hà cũng cần tăng cường
giao tiếp, trò chuyện với người xung quanh như bạn bè ở cùng khu trọ, hàng
xóm, trong khu dân cư... Tham gia vào các hoạt động tập thể, các đoàn thể
tại nơi ở và nơi làm việc cũng là một cách tốt để cân bằng cuộc sống và mở
rộng các mối quan hệ của bản thân.
Nghĩa (23 tuổi) quê ở Bắc Ninh làm công nhân xây dựng cho một
công trình đang thi công. Công việc chính của Nghĩa là bốc vác,
vận chuyển nguyên vật liệu như: sắt, thép, đào đất… nên khá vất
vả, nặng nhọc. Trong khi đó, sức khỏe của Nghĩa không tốt lắm và
thường hay bị ốm. Nghĩa nên làm gì?
Trả lời:
Công việc và sức khỏe đều là những thứ quan trọng của con người,
nếu thiếu đi thứ gì thì cuộc sống cũng sẽ rất khó khăn. Đây là những yếu tố
cần được quan tâm đầy đủ và thường xuyên. Khi biết rằng sức khỏe không
tốt, Nghĩa nên tìm một công việc đỡ vất vả hơn để làm vì nếu cứ tiếp tục làm
việc trong môi trường nặng nhọc như vậy, Nghĩa sẽ không đủ sức khỏe để
làm việc khác.
Nghĩa cũng nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kì để phát hiện
các vấn đề sức khỏe và điều trị kịp thời.
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