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BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

PGS.TSKH Bùi Quang Dũng1 

 

1. BỐI CẢNH THỰC TIỄN VÀ CHÍNH SÁCH 

Nông thôn Việt Nam là cái nôi của nền văn hóa dân tộc, nơi bảo lưu và duy trì 

các giá trị văn hóa truyền thống. Bảo tồn và Phát huy văn hóa trong phát triển xã hội 

nông thôn là vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân 

luôn là điểm nóng trong sự phát triển ở Việt Nam từ nhiều năm nay. Giải quyết được sự 

phát triển nông thôn là giải quyết được điểm nút trong bài toán phát triển xã hội của đất 

nước. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống là có được một nguồn lực vững 

mạnh để phát triển xã hội Việt Nam nói chung và xã hội nông thôn nói riêng. Tư tưởng 

chỉ đạo nói trên càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, một xã 

hội còn tới gần 70% đang sống ở nông thôn.  

Xã hội nông thôn nước ta đang đi vào quá trình CNH, HĐH và trong quá trình 

này, vai trò của văn hóa, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống, hết sức quan trọng. 

Văn hóa không chỉ là những giá trị cốt lõi của đời sống tinh thần, mà còn tác động tích 

cực tới các hoạt động của con người, tác động tới bản thân quá trình CNH, HĐH đất 

nước, trong đó có khu vực nông thôn. 

Xây dựng “nông thôn mới” ở nước ta hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 

nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 

bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở v.v. Từ 

bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai trò năng động của văn hóa đối với chính trị, 

kinh tế thì thảo luận sẽ có những đóng góp tích cực vào việc đánh giá thực trạng văn hóa 

nông thôn hiện nay, phát hiện các vấn đề bức xúc liên quan tới văn hóa nói chung và di 

sản văn hóa truyền thống trong quá trình HĐH, CNH đất nước.  

Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, 

HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống 

và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa. 

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA TRONG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

2.1. Văn hóa truyền thống và các giá trị văn hóa mới 

Giới nghiên cứu khoa học xã hội đồng tình cho rằng: “Dân tộc Việt Nam là một 

dân tộc nông dân” (Hà Văn Tấn, 1994: 112). Luận điểm này đặt cơ sở cho việc xác định 

bản chất văn hóa truyền thống Việt Nam là “một nền văn hóa của xã hội nông nghiệp”, 

trọng nông và rất thực tiễn. Văn hóa truyền thống ở Việt Nam hình thành trên cái nền 

“nông thôn, nông nghiệp và nông dân”. Có vô số vấn đề (cả điểm yếu và thế mạnh) liên 

quan tới di sản văn hóa truyền thống này. Văn học nghệ thuật mang một tinh thần nhân 

bản; truyền thống văn nghệ dân gian và văn học bác học rất coi trọng đạo đức, coi trọng 

tính xã hội, lý và tình. Đó là nền văn hóa gắn chặt với cộng đồng gia đình, dòng họ, làng 

xã và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng dân tộc, quốc gia.  

                                              
1 Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM 
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Nét nổi bật của bản sắc văn hóa Việt Nam là chủ nghĩa yêu nước. Ý chí dựng 

nước và giữ nước nảy sinh và phát triển trong cái khung xã hội Việt Nam cổ truyền (làng 

- nước), trên nền tảng kinh tế xã hội nông thôn. Lòng yêu nước được thể hiện trong cuộc 

đấu tranh dựng nước, giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Làng Việt ở châu thổ Bắc 

bộ là hình thức công xã nông thôn với những đặc thù riêng, thể hiện ở chế độ ruộng 

công, các loại hình và tổ chức xã hội, tín ngưỡng, tục lệ của làng. Để chống lại sự xâm 

lăng, chống đồng hóa, người Việt Nam phải cố kết lại và trong lịch sử thì phương thức 

chủ yếu là duy trì các yếu tố cộng đồng có nguồn gốc nguyên thủy. Chỉ có sự cố kết 

cộng đồng mới tạo ra sức mạnh chống xâm lược. Từ đó, tính cộng đồng cao là một nét 

tâm lý, tính cách (văn hóa) Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh tới đặc trưng 

của làng Việt là ý thức cộng đồng, ý thức tự quản thể hiện trong vai trò của các bản 

hương ước, bộ luật thành văn của làng (Nguyễn Duy Quý và đồng nghiệp, dẫn lại Trần 

Quốc Vượng, 2012). Con người của xã hội nông nghiệp tổ chức xã hội theo nguyên tắc 

trọng tình làng xóm: sống cố định với nhau nên phải tạo ra một cuộc sống hòa thuận, 

lấy tình nghĩa làm đầu. Các học giả nhấn mạnh tới đặc điểm duy tình, duy nghĩa, duy 

cảm của con người Việt Nam (Trần Quốc Vượng, 2012). Lối sống linh hoạt, luôn ứng 

biến cho thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Nguyên tắc trọng tình cảm cũng là cơ sở 

của tâm lý hiếu hòa, tôn trọng và cư xử bình đẳng. Nhiều nghiên cứu nhấn mạnh tới vai 

trò của người phụ nữ và tính chất “dân chủ” của gia đình Việt. Đây có thể nói là một 

đặc điểm văn hóa quan trọng của xã hội Việt Nam truyền thống (Insun Yu, 1994) 

v.v…Tinh thần cần cù và sáng tạo là một nét căn bản của “đạo đức lao động” của truyền 

thống văn hóa Việt Nam (Nguyễn Hồng Phong, 2005).  

Việt Nam đang ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển đổi nền kinh tế nông 

nghiệp lạc hậu, phân tán, nhỏ lẻ dựa trên lao động phổ thông và lao động thủ công là 

chính sang phát triển nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ tiên tiến, 

dựa trên nguồn nhân lực được đào tạo và trình độ khoa học công nghệ hiện đại. Quá 

trình hội nhập quốc tế diễn ra trước hết ở lĩnh vực kinh tế đã tạo động lực thúc đẩy nền 

kinh tế Việt Nam không chỉ chú ý đến tăng trưởng mà còn phải đảm bảo sự phát triển 

bền vững và bao trùm, tương thích với nhu cầu phát triển của nền kinh tế thế giới thông 

qua hàng loạt các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, về kỹ thuật công nghệ, về trình độ 

tổ chức quản lý sản xuất, phân phối, tiêu dùng v.v…Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền 

thống nói trên, nền văn hóa Việt Nam hiện nay cần phải bổ sung các giá trị mới của công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa . Đó là các giá trị hướng tới đề cao cá nhân, đề cao giáo dục, 

khoa học và công nghệ, đề cao sự sáng tạo và nhân văn hướng tới tự do, dân chủ và hạnh 

phúc của con người. Những giá trị về sự thành đạt, an sinh xã hội, tự do, dân chủ, hạnh 

phúc không phải chờ chuyển sang mô hình hậu hiện đại mới xuất hiện mà ngày nay, nó 

trở thành nhu cầu tất yếu của người dân Việt Nam.  

Như vậy, văn hóa truyền thống có thể hiểu là nền văn hóa gắn chặt với cộng đồng 

gia đình, dòng họ, làng xã và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Chính 

vì thế, nghiên cứu sẽ giúp nhận diện về bản thân văn hóa truyền thống, chủ thể và nguyên 

tắc khoa học trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở nước ta hiện 

nay, rút ra những bài học kinh nghiệm, để làm cơ sở cho các định hướng và giải pháp 

chính sách sắp tới, nhằm mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 
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2.2. Các “chủ thể” và “Kênh” bảo tồn và phát huy văn hóa  

Là một đơn vị xã hội của văn hóa Việt Nam, làng của người Việt là một môi 

trường văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012; Nguyễn Xuân Kính, 2003). Cái khung tự 

nhiên và xã hội đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

chính là các “xã hội địa phương”. Ở Tây Nguyên đó là “buôn làng”, ở các vùng nông 

thôn khác (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long) đó là làng xã, thôn ấp; tại 

các xã hội vùng núi phía bắc, đó là thôn bản v.v.. (Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi Quang 

Dũng, 2007; Nguyễn Từ Chi, 1996). Vấn đề đặt ra từ góc độ vùng miền cũng thế: chủ 

thể văn hóa nơi các không gian văn hóa, các khu vực dân tộc thiểu số chính là những 

tộc người đang sinh sống ở đó. Chẳng hạn, giới nghiên cứu văn hóa nhận xét rằng chủ 

thể bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên phải là các dân tộc 

đang sinh sống tại các buôn làng Tây Nguyên, đó là sự nghiệp của người Tây Nguyên.  

Luật di sản văn hóa xác định rõ chủ thể của công tác bảo tồn và phát huy văn hóa 

truyền thống là cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh 

tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi là tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa (Luật di sản văn hóa, Điều 10). Đặt trong bối cảnh của 

xã hội nông thôn, và theo tinh thần này, giới nghiên cứu xác định rằng cơ chế kế thừa, 

bảo tồn văn hóa truyền thống được thực hiện thông qua vai trò chủ thể của các quan hệ 

gia đình, huyết thống, địa vực, nghề nghiệp v.v2. Trong các “chủ thể” nói trên thì các 

cộng đồng làng xã, gia đình và dòng họ là những đơn vị có đủ tất cả những yêu cầu về 

kế thừa, bảo tồn và phát huy vai trò của văn hóa truyền thống (Phan Đại Doãn, 2010). 

Giới nghiên cứu thống nhất rằng “chủ thể” của việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa 

truyền thống phải là chính người dân, là các cộng đồng dân cư (Vũ Khiêu, 2000; Nguyễn 

Xuân Kính, 2003; Nguyễn Hồng Phong, 2005). Cuốn“Văn hoá cổ truyền Tây nguyên” 

của Lưu Hùng (1996) nhấn mạnh văn hoá Tây Nguyên tồn tại trong không gian sinh tồn 

buôn làng. Có thể nói đó chính là bản chất dân chủ của sự nghiệp bảo tồn và phát huy 

văn hóa nói chung và văn hóa truyền thống nói riêng (Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi Quang 

Dũng, 2007).  

Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống có thể thông qua nhiều phương 

thức (kênh) khác nhau: thúc đẩy các chương trình điều tra cơ bản, kiểm kê các di sản văn 

hóa truyền thống để có kế hoạch bảo tồn. Tuy nhiên, biện pháp mấu chốt vẫn là nâng cao 

nhận thức toàn dân về bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, trả lại những giá trị văn hóa cổ 

truyền cho nhân dân để nhân dân tự bảo tồn và phát huy trong điều kiện kinh tế xã hội 

hiện đại.  

Trong bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thường có hai hình 

thức khác nhau, đó là bảo tồn tĩnh và bảo tồn động (Ngô Đức Thịnh, 2006; Nguyễn Hồng 

Phong, 2005). Bảo tồn tĩnh là bảo tồn các hiện tượng văn hóa dưới hình thức sách vở, 

bảo tàng, các trưng bày, kho lưu trữ, triển lãm, v.v. Bảo tồn văn hóa dưới hình thức tĩnh 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, cho công tác tuyên truyền; khi cần thiết có thể phục 

chế, tái tạo nó. Bảo tồn động là hình thức bảo tồn văn hóa trong chính môi trường xã hội 

mà nó nảy sinh và tồn tại. Thí dụ, sử thi là một hiện tượng văn hóa truyền miệng độc đáo 

của các tộc người Tây Nguyên, hiện chúng ta đang thực hiện việc điều tra, sưu tầm, biên 

dịch và xuất bản. 

                                              
2 Giới nghiên cứu sử học nhấn mạnh tới các cơ chế (chủ thể) kế thừa văn hóa như sau: theo huyết thống; kế thừa 

theo nghề nghiệp; kế thừa theo tổ chức địa vực v.v. 
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2.3. Nguyên tắc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống 

Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu văn hóa truyền thống là ở chỗ xác định các 

nguyên tắc bảo tồn và phát huy nền văn hóa đó cho sự nghiệp phát triển nông thôn và 

xây dựng nông thôn mới hiện nay. Về mặt lý luận, vấn đề đặt ra là những giá trị và thực 

tế nào của văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và phát huy?  

 Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, với mục tiêu giải phóng đất nước, 

kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định ba tính chất cơ bản của văn 

hóa dân tộc là: dân tộc, khoa học và đại chúng3. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 

II, tháng 7 năm 1948, đồng chí Trường Chinh đã phân tích sâu sắc toàn bộ các vấn đề 

văn hóa trên lập trường Macxit nhằm làm cho các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại 

chúng trở thành kim chỉ nam cho không chỉ công tác văn hóa nói chung mà cả trong 

việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cho phát triển xã hội. 

Một trong những nguyên tắc then chốt của công tác bảo tồn và phát huy văn hóa 

truyền thống là mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. Nhấn mạnh một chiều tới 

các di sản truyền thống có thể dẫn tới cái gọi là “hệ tư tưởng truyền thống”, là cái trói 

buộc con người vào quá khứ và không chấp nhận sự tiến bộ. Do bản chất của nó, “chủ 

nghĩa truyền thống” thù địch với sự đổi mới, đi ngược lại sự phát triển của hiện đại hóa 

(Myron Weiner, 1966. Dẫn lại Vũ Tuấn Huy, 1994). Trong những xã hội như Ấn Độ, 

Nhật Bản, người ta thấy những yếu tố truyền thống và hiện đại là không thể tách rời. Tại 

đó có một sự tương tác lẫn nhau giữa văn hóa hiện đại và văn hóa truyền thống tạo ra 

những cơ cấu xã hội chính trị và đó là một thứ động lực dẫn tới những sự phát triển kinh 

tế và xã hội mới (J.C. Herstern, 1973. Dẫn lại Vũ Tuấn Huy, 1994). 

Trong một xã hội tại mỗi thời điểm lịch sử đều có những điều được xã hội hoặc 

một số nhóm xem là “giá trị”. Hệ các giá trị này tạo ra một môi trường định hướng tư 

tưởng và hành động của con người, cho các cá nhân và nhóm, qua đó tạo ra hành động 

chung và liên kết xã hội. Chẳng hạn, khi bàn về sự thành công của các con rồng và con 

hổ châu Á, người ta thường nhắc đến các “giá trị châu Á”, đến vai trò của nền văn hóa 

Khổng giáo. Mặt khác, cần thấy một khía cạnh khác là những nước phát triển thành công 

ấy, trong khi đề cao các giá trị văn hóa truyền thống, họ đều cam kết rất mạnh mẽ hệ giá 

trị (văn hóa) của xã hội công nghiệp. Đây là hai mặt không thể tách rời của sự tiếp thu, 

bảo tồn và vận dụng văn hóa truyền thống cho phát triển (Bùi Thế Cường, 2010).  

Các nhà nghiên cứu lưu ý tới nguy cơ đứt gãy giữa truyền thống và hiện đại trong 

quá trình bảo tồn và duy trì bản sắc văn hóa (Ngô Đức Thịnh, 2006). Đó là trường hợp 

sự đổi mới văn hóa truyền thống diễn ra một cách không bình thường, không có kế thừa 

và phát triển, không có tiếp thu và loại bỏ, mà chỉ là sự đan xen hỗn loạn giữa cái cũ và 

cái mới. Quá trình này trên thực tế không tạo nên sự liên kết hữu cơ giữa truyền thống 

và hiện đại; cái cũ mất đi, cái mới chưa hình thành, tạo nên sự hụt hẫng văn hóa và hệ 

quả thường là đời sống văn hóa của nhân dân bị suy kiệt và trở nên nghèo nàn. Chính vì 

thế mà nhiều truyền thống, giá trị và di sản văn hóa quý báu đã và đang bị mất đi nhanh 

chóng. Về mặt quan hệ xã hội, nhiều chuẩn mực đạo đức và lối sống gắn liền với xã hội 

cổ truyền trở thành lỗi thời, tuy nhiên các chuẩn mực mới, tiến bộ lại chưa hình thành 

                                              
3 Nội dung này sẽ thể hiện lại trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam (1943). và trong văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951. Khi miền bắc bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa Xã hội, chủ tịch 

Hồ chí Minh nhấn mạnh “ để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về 

nội dung và dân tộc về hình thức” ( Hồ chí Minh toàn tập. tập 10, tr 60). 
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kịp thời, khiến trong quan hệ xã hội những giá trị đạo đức dễ bị lệch chuẩn và đảo lộn 

(Ngô Đức Thịnh, 2006).  

 Vấn đề trở nên hết sức nghiêm trọng khi nhìn từ góc độ chọn lọc, xây dựng những 

giá trị văn hóa nào cho xây dựng một xã hội nông thôn mới hiện nay (Nguyễn Hồng 

Phong, 2005; Vũ Khiêu, 2000). 

2.4. Văn hóa với tư cách động lực phát triển 

Văn hóa được đề cập ở đây theo nghĩa rộng, bao gồm các lĩnh vực chủ yếu tạo 

nên đời sống văn hóa như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống; Môi trường văn hóa; Giáo dục 

và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn học nghệ thuật; Thông tin đại chúng; Giao 

lưu văn hóa với nước ngoài; Thể chế và thiết chế văn hóa...Với tính cách bao trùm như 

vậy, văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 

thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục 

tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, con người phát triển toàn diện. Chăm lo 

văn hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến 

bộ và lành mạnh thì không có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Văn hóa là kết quả 

của kinh tế, đồng thời là động lực của sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa phải 

gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt động xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh 

tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương,.. biến thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát 

triển. 

Xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 

nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 

bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng 

hạ tầng văn hóa xã hội v.v. Từ bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai trò năng động 

của văn hóa đối với chính trị, kinh tế, thì vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 

thống trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn. Các khuôn mẫu 

văn hóa truyền thống như tình yêu quê hương đất nước, truyền thống gia đình, đức tính 

cần cù lao động, tình cảm cộng đồng và tham gia xã hội tích cực là những điểm mạnh 

cần phát huy trong công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay. Người nông dân mới với 

những giá trị tích cực tiếp thu từ văn hóa truyền thống nói trên, sẽ là chủ thể thực sự của 

sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tinh thần cần cù và sáng tạo là một nét căn bản 

của “đạo đức lao động” của truyền thống văn hóa Việt Nam (Nguyễn Hồng Phong, 

2005). So sánh trên bối cảnh khu vực, tinh thần yêu lao động cũng là đặc trưng văn hóa 

của một số dân tộc khác. Park Jin-Hwan (2006) trong cuốn sách “The Saemaul 

Movement” (nội dung trình bày sự thành công của phong trào Làng mới ở Hàn Quốc), 

đã nhấn mạnh tới điểm này. Điều kiện sinh tồn khắc nghiệt đã rèn giũa cho người nông 

dân bán đảo Triều Tiên một hệ giá trị về “đạo đức lao động” (Work ethic) tiếp nối qua 

nhiều thế hệ. Park cho rằng tình yêu lao động, sự đoàn kết và tinh thần dân chủ nông 

thôn là nhân tố chính cấu thành nên tinh thần Saemau Undong, cái đã biến nông thôn 

Hàn Quốc nghèo nàn lạc hậu, kiệt quệ sau nội chiến trở thành một mô hình thành công 

đáng học tập trên toàn thế giới chỉ trong khoảng 20 năm (từ 1970 đến 1990)… 

Nghiên cứu những giá trị văn hóa sẽ cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất 

những giải pháp bảo tồn và phát huy phù hợp, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa truyền 

thống và hiện đại; định hướng được các mục tiêu phát triển. Ở đây, những giá trị văn 

hóa phải thật sự trở thành nền tảng không thể thiếu trong quá trình xây dựng nông thôn 

mới thì việc giữ gìn nó mới thật sự đi vào chiều sâu thiết thực. Đó là cách thức giữ gìn 

thông qua các chương trình phát triển kinh tế, như giữ gìn nghề truyền thống, sản phẩm 
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nông nghiệp địa phương hay các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nông thôn. Xây dựng 

đời sống văn hóa ở nông thôn mới là phải giữ cho được cái hồn và cốt cách của nông 

thôn Việt Nam mà ở đây chính là giữ được các giá trị văn hóa truyền thống. Việc xây 

dựng làng, xã văn hóa hiện nay phải dựa vào văn hóa truyền thống của làng, xã xưa mới 

có sức lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mới thật sự đi vào lòng người. Các di 

sản và giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn phát huy vai trò của 

nó trong thực tiễn phát triển hiện nay. Đây chính là nội dung của vấn đề phát huy giá trị 

văn hóa truyền thống trong phát triển. 

Nội dung này đã được nhấn mạnh trong Luật di sản văn hóa (2011); Văn kiện 

chính sách này nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc ban hành các “chính sách bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” (Điều 9, điểm 1). Cùng với quá trình 

phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của công cuộc xây dựng nông thôn mới, điều kiện 

kinh tế - xã hội của các địa phương và người dân được nâng lên. Với điều kiện kinh tế 

được cải thiện, lòng tự hào dân tộc, sự trân trọng văn hóa dân tộc mình người dân đã có 

nhiều cố gắng trong giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Có thể nói, yếu 

tố văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa đã được biểu hiện trong đời sống mỗi 

gia đình và sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Kiến trúc và không gian 

bao quanh nhà ở, bản làng mang đậm bản sắc dân tộc được giữ gìn, gia cố, bảo vệ. Văn 

hóa ẩm thực phong phú tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa trong đời sống của các 

địa phương. Những làn điệu dân ca, kho tàng văn hóa, văn nghệ bản địa được lưu truyền, 

nuôi dưỡng trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất, giao lưu văn hóa giữa các dân 

tộc. Nét đẹp mang đậm bản sắc dân tộc trong văn hóa ứng xử, lễ hội, cưới hỏi, ma chay, 

phong tục tập quán được giữ gìn dưới nhiều hình thức có ý nghĩa giáo dục truyền thống 

cho các thế hệ trẻ. Đó chính là những giá trị văn hóa quan trọng, là bản sắc văn hóa cần 

được nghiên cứu, gìn giữ và phát huy nhằm hướng tới xây dựng nông thôn mới bền 

vững.  

 2.5. Bảo tồn và phát huy văn hóa khu vực dân tộc thiểu số 

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và các giá trị và sắc thái văn hóa đặc trưng cho 

các dân tộc thiểu số bổ xung, làm phong phú di sản văn hóa truyền thống. Giới nghiên 

cứu nhấn mạnh việc quán triệt quan điểm trong văn kiện Đảng là “nền văn hóa Việt 

Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.  

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh 

kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao 

lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện 

mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm 

rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều có những 

giá trị và sắc thái văn hóa riêng. Bảo tồn và phát huy văn hóa khu vực đồng bào dân tộc 

thiểu số nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; tăng cường khối 

đại đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa 

đặc sắc của cộng đồng 54 DTTS anh em. 

Tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa truyền thống là nguyên tắc hàng đầu để bảo 

tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Các nhà nghiên cứu thống nhất rằng cần phải làm 

thay đổi nhận thức của nhân dân các dân tộc thiểu số (Tây bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 

bộ v.v.) về nền văn hóa truyền thống của mình, khắc phục tư tưởng tự ti, hướng ngoại, 
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không đánh giá đúng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chỉ trên nhận thức 

đúng về truyền thống văn hóa dân tộc, thì mới có thể bảo vệ và phát huy nó trong xã hội 

hiện tại, cũng như có cơ sở để tiếp thu các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc khác. 

Trong quá trình phát triển nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng, việc giữ 

gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở nước ta đã được thực hiện qua rất nhiều cách 

thức: giữ gìn thông qua hệ thống bảo tồn, bảo tàng; phục dựng, ghi lại, lưu giữ, phổ biến 

bằng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại; phục dựng, tái tạo thông qua xây dựng 

những mô hình làng văn hóa, làng văn hóa du lịch cộng đồng do chính người dân giữ 

gìn trong đời sống của mỗi gia đình, dòng họ, làng bản với không gian văn hóa chân 

thực. Với sự giữ gìn đó, những giá trị đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số đang 

tiếp tục được duy trì trong các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thương 

mại tạo nên sắc thái vừa truyền thống vừa hiện đại ở vùng nông thôn mới. 

3. CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

LIỆU CÓ LÀ NHỮNG THÁCH THỨC ĐỐI VỚI BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY 

VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI? 

Một vấn đề lớn và quan trọng đặt ra là: Nền văn hoá tiên tiến, hiện đại do công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá hình thành nên có mâu thuẫn, có thủ tiêu nền văn hoá truyền 

thống và làm mất đi bản sắc dân tộc của văn hoá truyền thống? 

Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền thống này, nền văn hóa Việt Nam hiện nay 

cần phải bổ sung các giá trị mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là các 

giá trị hướng tới đề cao cá nhân, đề cao giáo dục, khoa học và công nghệ, đề cao sự sáng 

tạo và nhân văn hướng tới tự do, dân chủ và hạnh phúc của con người. Việt Nam đang 

ở thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển đổi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phân 

tán, nhỏ lẻ dựa trên lao động phổ thông và lao động thủ công là chính sang phát triển 

nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ tiên tiến, dựa trên nguồn nhân 

lực được đào tạo và trình độ khoa học công nghệ hiện đại. Quá trình hội nhập quốc tế 

diễn ra trước hết ở lĩnh vực kinh tế đã tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam không 

chỉ chú ý đến tăng trưởng mà còn phải đảm bảo sự phát triển bền vững và bao trùm, 

tương thích với nhu cầu phát triển của nền kinh tế thế giới thông qua hàng loạt các tiêu 

chuẩn về chất lượng sản phẩm, về kỹ thuật công nghệ, về trình độ tổ chức quản lý sản 

xuất, phân phối, tiêu dùng v.v… Những giá trị về sự thành đạt, an sinh xã hội, tự do, 

dân chủ, hạnh phúc không phải chờ chuyển sang mô hình hậu hiện đại mới xuất hiện mà 

ngày nay, nó trở thành nhu cầu tất yếu của người dân Việt Nam. 

Nét hằng xuyên của văn hóa Việt Nam là “không chối từ” việc tiếp thu, tiêu hóa 

và làm chủ những ảnh hưởng văn hóa nước ngoài. Trên cơ sở một nền văn hóa bản địa 

vững chắc, sự hấp thụ các yếu tố văn hóa Đông Nam Á, Trung Á, Ấn Độ v.v., có tác 

dụng trung hòa những ảnh hướng to lớn của văn hóa Trung Quốc, khiến cho văn hóa 

Việt vẫn phân biệt được với văn hóa Hán. Mặt khác, biến những khuôn mẫu vay mượn 

thành tài sản của mình và phát huy thành nền văn hóa dân tộc. Đấu tranh văn hóa trước 

hết là sự đấu tranh thường xuyên chống âm mưu đồng hóa của kẻ thù để bảo tồn nòi 

giống Việt (Hà Văn Tấn, 1994). Giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa học nhận định rằng 

từ trong các xóm làng cổ, người Việt thời Bắc thuộc vẫn bảo tồn và phát huy vốn liếng 

văn hóa bản địa, nội sinh, tích lũy được qua hàng nghìn năm trước. Trong hàng nghìn 

năm phụ thuộc, nhân dân phải sống trong một cơ cấu văn minh ngoại lai. Mặt khác, 

người Việt vẫn sống trong một môi trường sinh thái quen thuộc, không ngừng đấu tranh 

để phát triển sản xuất và văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012).  
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Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nâng cao chất lượng sống, từ đó hình thành nên 

những chuẩn mực mới lạ trong đời sống tinh thần, có thể dẫn đến "sự va chạm" giữa lối 

sống, lối tư duy hiện đại với lối sống và tư duy truyền thống: Lối sống và cách tư duy 

hoà với thiên nhiên, tình cảm cộng đồng tình làng nghĩa xóm dường như "mặc cảm" với 

lối sống đô thị và toan tính kinh tế có tính cá nhân, nếp sống thanh bình dễ "dị ứng” với 

nhịp độ gấp gáp của tác phong công nghiệp, ứng xử tình cảm nghiêng về đạo đức thường 

tương phản với nền pháp lý chặt chẽ. Công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện 

nay ở nước ta thực sự đang là một cuộc tiếp biến lớn lao, rất căn bản của văn hoá 

Việt Nam với thế giới văn hoá hiện đại. Với truyền thống luôn giữ vững bản sắc của 

mình, văn hoá Việt Nam không bao giờ bị văn hoá hiện đại làm lu mờ, thôn tính, mà sẽ 

tiếp thu những yếu tố văn hoá tiên tiến, hiện đại chứa đựng trong khoa học - công nghệ 

hiện đại, nó cộng sinh, làm phong phú và hiện đại thêm nền văn hoá của chính 

mình. Theo nghĩa đó, công nghiệp hoá - hiện đại hoá không những không là tác dụng 

xấu, mà là tác dụng tích cực, hay có thể nói, chúng đem lại những yếu tố mới cho việc 

làm sâu sắc thêm phong phú thêm bản sắc văn hoá Việt Nam. 

 Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá có kết quả hay không còn phụ thuộc 

vào quá trình giao lưu hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế không chỉ là nhập công nghệ 

mà là hoạt động toàn diện khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất - quản lý kinh tế - 

xã hội. Sự hội nhập sẽ làm tăng nhanh nhiều loại sản phẩm văn hoá, trong đó, bên cạnh 

các yếu tố tốt đẹp, có cả những yếu tố không phù hợp với văn hoá truyền thống. 

Hiện nay, xu thế mở cửa, giao lưu, hội nhập văn hóa ngày càng trở nên sâu rộng, 

bản lĩnh văn hóa Việt Nam đang phái đối mặt trực tiếp với những thách thức lớn, liên 

quan đến sự sống còn của dân tộc. Trong việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát 

triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong 

bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế có ý nghĩa to lớn. Xử lý tốt mối quan hệ giữa 

bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam với tiếp thu tinh hoa văn 

hóa nhân loại là nhằm mục đích xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bởi 

vì việc bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn hóa truyền thống chính là để làm cho văn hóa 

đậm đà bản sắc dân tộc, còn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chính là để xây dựng 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, hiện đại và cũng góp phần trở thành tinh hoa văn hóa nhân 

loại. Đó cũng là sự kết hợp chính sách đối nội với chính sách đối ngoại, kết hợp nội lực 

với ngoại lực trong lĩnh vực văn hóa. 

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THẢO LUẬN TẠI HỘI THẢO 

Hội nhập quốc tế và những thách thức liên quan tới công tác bảo tồn và phát 

huy văn hóa 

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nâng cao chất lượng sống, từ đó hình thành nên 

những chuẩn mực mới lạ trong đời sống tinh thần, có thể dẫn đến "sự va chạm" giữa lối 

sống, lối tư duy hiện đại với lối sống và tư duy truyền thống: Lối sống và cách tư duy 

hoà với thiên nhiên, tình cảm cộng đồng tình làng nghĩa xóm dường như "mặc cảm" với 

lối sống đô thị và toan tính kinh tế có tính cá nhân, nếp sống thanh bình dễ "dị ứng” với 

nhịp độ gấp gáp của tác phong công nghiệp, ứng xử tình cảm nghiêng về đạo đức thường 

tương phản với nền pháp lý chặt chẽ? 

Văn hóa như là động lực phát triển xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 

nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 



9 

bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng 

hạ tầng văn hóa xã hội v.v. Từ bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai trò năng động 

của văn hóa đối với chính trị, kinh tế, thì vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền 

thống trong xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn. Các khuôn mẫu 

văn hóa truyền thống như tình yêu quê hương đất nước, truyền thống gia đình, đức tính 

cần cù lao động, tình cảm cộng đồng và tham gia xã hội tích cực là những điểm mạnh 

cần phát huy trong công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay.  

Chủ thể và kênh bảo tồn phát huy giá trị văn hóa 

Là một đơn vị xã hội của văn hóa Việt Nam, làng của người Việt là một môi 

trường văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012; Nguyễn Xuân Kính, 2003). Cái khung tự 

nhiên và xã hội đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 

chính là các “xã hội địa phương”. Ở Tây Nguyên đó là “buôn làng”, ở các vùng nông 

thôn khác (đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long) đó là làng xã, thôn ấp; tại 

các xã hội vùng núi phía bắc, đó là thôn bản v.v.. (Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi Quang 

Dũng, 2007; Nguyễn Từ Chi, 1996). Vấn đề đặt ra từ góc độ vùng miền cũng thế: chủ 

thể văn hóa nơi các không gian văn hóa, các khu vực dân tộc thiểu số chính là những 

tộc người đang sinh sống ở đó. Chẳng hạn, giới nghiên cứu văn hóa nhận xét rằng chủ 

thể bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên phải là các dân tộc 

đang sinh sống tại các buôn làng Tây Nguyên, đó là sự nghiệp của người Tây Nguyên.  

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nào cho xây dựng nông thôn mới 

Giới nghiên cứu khoa học xã hội đồng tình cho rằng: “Dân tộc Việt Nam là một 

dân tộc nông dân” (Hà Văn Tấn, 1994: 112). Luận điểm này đặt cơ sở cho việc xác định 

bản chất văn hóa truyền thống Việt Nam là “một nền văn hóa của xã hội nông nghiệp”, 

trọng nông và rất thực tiễn. Văn hóa truyền thống ở Việt Nam hình thành trên cái nền 

“nông thôn, nông nghiệp và nông dân”. Có vô số vấn đề (cả điểm yếu và thế mạnh) liên 

quan tới di sản văn hóa truyền thống này. Văn học nghệ thuật mang một tinh thần nhân 

bản; truyền thống văn nghệ dân gian và văn học bác học rất coi trọng đạo đức, coi trọng 

tính xã hội, lý và tình. Đó là nền văn hóa gắn chặt với cộng đồng gia đình, dòng họ, làng 

xã và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng dân tộc, quốc gia.  
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BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG 

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: THỰC TRẠNG, ĐỊNH 

HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan4 

 

MỞ ĐẦU 

Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á với đặc điểm môi trường tự nhiên 

nóng ẩm, mưa nhiều thích hợp cho nghề trồng trọt. Do tính chất định cư ổn định của 

nghề trồng lúa nước, nên cư dân nông nghiệp sống tập trung ổn định tại các làng xóm, 

tổ chức nông thôn theo đơn vị làng xóm là nguyên tắc tổ chức cộng đồng cơ bản. Hiện 

nay, nước ta đã bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhưng nông nghiệp, 

nông thôn vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước.  

Năm 1998, trong Hội nghị lần thứ 5 khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

đã đề ra Nghị quyết về “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Hội 

nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, trong nghị quyết số 26 NQ/TW 

(năm 2008) đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện, nông 

nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. 

Đặc biệt việc bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hoá trong xây dựng nông 

thôn mới hiện nay luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. 

Ý niệm về bản sắc có từ rất sớm trong lịch sử nhân loại, có thể hiểu bản sắc là sự 

phân biệt giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, là những giá trị mà cộng đồng gìn 

giữ và quý trọng như một đặc điểm, sắc thái riêng tiêu biểu cho cộng đồng của mình. 

Quy chung lại, bản sắc văn hóa là những đặc điểm văn hóa nổi bật và ổn định giúp khu 

biệt các nền văn hoá với nhau và khu biệt giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. 

Trong khuôn khổ Hội thảo “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn 

mới ở Việt Nam” nhằm tổng kết cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần đánh giá Chương 

trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua (2010 – 2020), bài 

tham luận của chúng tôi tập trung phân tích chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn 

hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới: thực trạng, định hướng và giải pháp”.  

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của bài viết chúng tôi sử dụng phương pháp hệ 

thống, phương pháp so sánh, phương pháp diễn dịch; Về lý thuyết tiếp cận, chúng tôi sử 

dụng lý thuyết phát triển cộng đồng và nghiên cứu bản sắc văn hoá theo lý thuyết của 

Benedic Anderson, nhấn mạnh đến ý thức về cội nguồn, nhận thức về quốc gia dân tộc 

của cá nhân và cộng đồng trên bình diện ý thức về bản sắc, căn tính, và sự kiến tạo bản 

sắc giúp hiểu sâu sắc hơn những đặc trưng, đặc điểm của một nền văn hoá nhìn từ các 

quan hệ văn hoá5  

Dựa vào nghiên cứu lịch đại, lý thuyết phát triển cộng đồng qua khảo sát các tài 

liệu thứ cấp, chúng tôi diễn giải và phân tích mối quan hệ mật thiết giữa việc bảo tồn và 

phát huy bản sắc văn hoá truyền thống trong xây dựng nông thôn mới của cư dân nông 

nghiệp tại các vùng nông thôn Việt Nam. 

                                              
4 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 
5 Benedict Anderson, 1983: Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, p. 37 
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1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢN SẮC VĂN HOÁ  

Trần Ngọc Thêm trong công trình Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, một công 

trình nghiên cứu hệ giá trị cùng các đặc trưng, đặc điểm văn hóa Việt Nam từ cách tiếp 

cận hệ thống – loại hình, tác giả xem bản sắc là một từ, một thuật ngữ. Theo Stuart Hall, 

bản sắc văn hóa (cultural identity) là một dạng của tính đồng nhất tập thể, ở đó, các 

thành viên của một cộng đồng tự nhận thức về mình và sẻ chia các ký ức lịch sử và các 

mã văn hóa chung với tư cách là một dân tộc6.  

Theo Phan Ngọc, văn hóa chính là “mối quan hệ giữa thế giới biểu tượng trong 

óc một cá nhân hay một tộc người với cái thế giới thực tại ít nhiều đã bị cá nhân này 

hay tộc người này mô hình hóa theo cái mô hình tồn tại trong biểu tượng. Điều biểu 

hiện rõ nhất chứng tỏ mối quan hệ này, đó là văn hóa dưới hình thức dễ thấy nhất, biểu 

hiện thành một kiểu lựa chọn riêng của cá nhân hay tộc người, khác với kiểu lựa chọn 

của các cá nhân hay các tộc người khác”7. Định nghĩa trên gồm hai mệnh đề. Mệnh đề 

thứ nhất là một phân tích triết học cho thấy mối quan hệ giữa thế giới thực tại và thế giới 

biểu tượng trong óc một cá nhân hay một tộc người. Mệnh đề thứ hai chỉ sự biểu hiện 

của mối quan hệ trên thành những kiểu lựa chọn riêng. Như vậy, văn hóa là hiện tượng, 

là sản phẩm tinh thần; văn hóa không phải là yếu tố mà là quan hệ. Khi nói về văn hóa 

Việt Nam và văn hóa Trung Hoa cụ thể “văn hóa Việt Nam là của một nước nhỏ và 

nghèo,... Nó tránh cầu kỳ. Nó đi vào cái nên thơ, bình dị, nhưng tha thiết với cuộc sống 

con người”8. Đối với văn hóa Hán “là văn hóa của cả một thế giới”9 . 

Mỗi cộng đồng có một kiểu lựa chọn riêng biểu hiện thành một lối riêng. Kiểu 

lựa chọn này, theo Phan Ngọc sẽ mang lại tính cá biệt trong một dân tộc, quốc gia. Ví 

dụ như kiểu ăn gồm: ăn bốc, ăn đĩa, ăn thìa, ăn dao, nĩa…cho đến việc tang ma như hỏa 

táng, thủy táng, địa táng…Và dĩ nhiên, mỗi kiểu lựa chọn này có những quan niệm riêng, 

lý thuyết riêng, nghi lễ riêng của mỗi nền văn hóa khác nhau. “Tuy một cá nhân, một 

tộc người có thể có vô số kiểu lựa chọn khác nhau, tùy theo sở thích; nhưng khi nhìn kỹ 

ta sẽ thấy có những yêu cầu, những mục đích bất biến tạo thành bản sắc văn hóa, chứ 

không phải là những biểu hiện khác nhau của các kiểu lựa chọn”10. Lý do có sự khác 

nhau là bắt nguồn trong đời sống vật chất, tinh thần và xã hội của cả cộng đồng và dân 

tộc là tính bất biến của văn hóa trong quá trình phát triển lịch sử. “Bảo vệ văn hóa nhằm 

mục đích cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh trước hết là đáp ứng 

các nhu cầu về Tổ quốc, Gia đình, Thân phận và Diện mạo của người lao động sao cho 

phù hợp với tình hình cụ thể chứ không phải là chạy theo những nhu cầu của một nền 

văn hóa khác”11.  

Trong các chức năng của tổ chức nông thôn, chức năng ứng xử với môi trường 

tự nhiên (gồm hai vi hệ tận dụng và đối phó với môi trường tự nhiên) trong lao động sản 

xuất được xem là chức năng quan trọng nhất để bảo vệ sản xuất và duy trì cuộc sống. 

Trong quá trình lao động sản xuất đó, các cộng đồng cư dân nông thôn tích lũy nhiều 

                                              
6 Stuart Hall, 1994: p. 222 
7 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr. 120 
8 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr. 122 
9 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr. 122 
10 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr. 17 
11 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr.32 
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kinh nghiệm, nhiều tri thức để ứng dụng vào cuộc sống và tạo nên những giá trị văn hoá 

vật chất, giá trị văn hoá tinh thần phong phú và đa dạng. Sự gắn bó mật thiết với môi 

trường tự nhiên đã hình thành nên những giá trị văn hoá đặc trưng của cư dân nông 

nghiệp như tôn trọng, hoà hợp với tự nhiên để có thể tồn tại và phát triển; và cũng chính 

các không gian sống, các giá trị do con người tạo nên như văn hoá làng, nguyên tắc 

“hương đảng trọng xỉ”, tín ngưỡng, phong tục, hội lễ, vai trò người phụ nữ trong gia 

đình... tạo ra bản sắc văn hoá của cộng đồng. 

Theo Phan Ngọc, bản sắc văn hóa, không thể tìm thấy ở sự vật, hiện tượng mà là 

một kiểu quan hệ. Kiểu quan hệ kết hợp, chắp nối từ nhiều gốc rất khác nhau nhưng tạo 

nên một thể thống nhất.  

“Nước Việt Nam không phải là Ai Cập, Lưỡng Hà, Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Hoa 

để cấp được những yếu tố tạo nên văn hóa thế giới. Nhưng nó ở ngã ba đường của các 

nền văn hóa, trong một trăm năm nay theo các văn hóa Pháp, Mỹ, xã hội chủ nghĩa, hậu 

công nghiệp trong khi có sẵn một nội lực hùng mạnh chống sự đồng hóa, cho nên người 

Việt Nam là bậc thầy về nghệ thuật bricolage”12. 

Minh chứng cho lập luận này có thể dẫn rất nhiều ví dụ trên mọi lĩnh vực đời 

sống xã hội - yếu tố đã có từ trước, nhưng tài kết hợp là của Việt Nam. Sáng tạo của 

Việt Nam là lắp ghép, dung hòa. Thiên nhiên ban cho mỗi dân tộc một thứ ân sủng khác 

nhau, một kiểu tài năng khác nhau. Người Việt Nam lấy những yếu tố có sẵn, vốn mình 

hoặc mượn người, cấu trúc lại, để tạo thành một sản phẩm khác phù hợp với mình. Điều 

này rất cần không chỉ để tìm hiểu quá khứ, mà còn để xây dựng một chiến lược phát 

triển văn hóa tương lai, tiếp thu và đổi mới. Nó bảo vệ được cả cái cũ lẫn cái mới, không 

nhắm mắt chạy theo cái mới, vứt bỏ cái cũ, cũng không khư khư giữ lấy cái cũ, từ bỏ 

cái mới. 

2. THỰC TRẠNG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ 

TRUYỀN THỐNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Nông thôn Việt Nam là nơi tụ cư của một cộng đồng về phong tục, tín ngưỡng 

được qui định bởi những giá trị, chuẩn mực chung về sinh hoạt, lối sống, tư tưởng, đạo 

đức, tinh thần đoàn kết trong lao động và trong chiến đấu, phương thức ứng xử trong 

gia đình, trong môi trường tự nhiên và môi trường xã hội… có thể nói nông thôn là nơi 

lưu giữ những truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc, đặc biệt hệ thống đình, đền, 

chùa, miếu hình thành một hệ thống tín ngưỡng, lễ hội vô cùng phong phú, đa dạng. 

Trong quá trình tồn tại và phát triển, do ảnh huởng và tác động của các yếu tố khách 

quan và chủ quan, nông thôn Việt Nam luôn có xu hướng thay đổi và chuyển hoá, nhiều 

hay ít phụ thuộc vào từng điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể.  

Theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, quy định tiêu chí văn hóa ở vị trí 16 trong 19 tiêu 

chí về xây dựng nông thôn mới. Theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch thì tiêu chí này được cụ thể bằng số liệu là một xã có từ 70% số thôn, bản, trở 

lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá; Tiêu chí làng văn hoá được qui định trong điều 7, Quy 

chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá ban hành 

theo Quyết định số 01/2002/QDD-BVHTT, ngày 02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá 

                                              
12 Phan Ngọc, 1998: Bản sắc văn hoá Việt Nam, tr.32 
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- Thông tin. Các tiêu chí này thường là phần cứng và các tiêu chí định lượng, vì vậy các 

địa phương thường tìm cách vận động người dân để đạt được tiêu chí này13. 

Về mục tiêu cụ thể, nghị quyết xác định đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn 

mới là 50% trên tổng số 9.121 xã của cả nước. Nông thôn mới có thể khái quát theo 5 

nội dung cơ bản: Thứ nhất, đó là làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại; Thứ 

hai, sản xuất phải phát triển bền vững theo hướng kinh tế hàng hóa; Thứ ba, đời sống 

vật chất và tinh thần của nông dân, nông thôn ngày càng nâng cao; Thứ tư, bản sắc văn 

hóa dân tộc được giữ gìn; Thứ năm, xã hội nông thôn an ninh tốt, quản lý dân chủ14. 

Đồng hành cùng với quá trình phát triển của đất nước, nông thôn Việt Nam đang 

chuyển mình và có những diện mạo mới. Có thể đáng chú ý là sự chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế từ sản xuất nông nghiệp sang hoạt động sản xuất phi nông nghiệp, sự chuyển đổi 

của các làng nghề thủ công truyền thống, hay sự chuyển đổi trong cấu trúc gia đình, xã 

hội bởi sự tác động mạnh mẽ của quá trình đô thị hoá. Một sự thay đổi rõ nét nhất trong 

quá trình thay đổi của nông thôn Việt Nam đó chính là sự phai nhạt, mất dần những giá 

trị cốt lõi của làng – đơn vị cơ bản của tổ chức nông thôn đã được tích tụ và lưu truyền 

qua bao thế hệ. Chính vì vậy phát triển nông thôn mới nhưng vẫn gìn giữ những giá trị 

văn hoá bản sắc là vấn đề đặt ra còn nhiều thách thức. 

Dưới tác động của xu thế hiện đại hoá, đô thị hoá, toàn cầu hoá, sự phát triển của 

kinh tế, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII (1998), ở các 

vùng nông thôn, các phong trào thi đua hướng đến xây dựng đời sống nông thôn mới 

như phát triển kinh tế gia đình, đời sống văn hóa, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc… 

đã làm thay đổi diện mạo nông thôn hiện đại, văn minh theo xu hướng hội nhập. 

Nhu cầu đổi mới, xu hướng hội nhập là một quá trình tất yếu, mà trong đó các 

yếu tố của văn hoá công nghiệp và văn hoá đô thị có thể chiếm ưu thế và lấn át các giá 

trị văn hoá truyền thống. Vì vậy, cũng xuất hiện những nguy cơ phá vỡ cấu trúc và sự 

xung đột đến những giá trị bản sắc văn hoá như:  

- Sự xung đột giữa những giá trị văn hoá truyền thống và văn hoá công nghiệp 

(giữa tư duy phân tích, logic và tư duy tổng hợp, cảm tính; giữa tính nguyên tắc, kỷ luật 

với tính xuề xoà, đại khái, tuỳ tiện; giữa trọng lý và trọng tình; giữa tính cộng đồng và 

vai trò cá nhân…);  

- Sự hạn chế trong nhận thức, lối sống thực dụng, chỉ chú trọng lợi ích cá nhân 

đã dẫn đến những hành vi trục lợi như lấn chiếm, xây dựng tuỳ tiện, phá vỡ cảnh quan 

môi trường, thương mại hoá hoạt động văn hoá tín ngưỡng, lễ hội… 

- Việc hiện đại hoá, xây dựng các cơ sở hạ tầng ở nông thôn như bê tông hoá 

đường làng, kiến trúc nhà, “trẻ hoá” các khu di tích, mở rộng không gian “đô thị” nên 

thu hẹp không gian xanh, lấn chiếm không gian nước như ao, hồ, sông suối… đã phá vỡ 

cấu trúc và cảnh quan không gian nông thôn, dẫn đến mất đi tính gắn bó cộng đồng – 

một trong những giá trị văn hoá truyền thống ở nông thôn Việt Nam;  

- Việc tổ chức sản xuất tập trung, mở nhà máy công nghiệp trong các làng nghề 

truyền thống đã làm biến đổi môi trường, thay đổi khung cảnh sản xuất truyền thống, 

                                              
13 Ngô Thị Phương Lan (chủ biên) 2018: Xây dựng nông thôn mới ở ĐBSCL, tr. 103 - 104 
14 Phạm Tất Thắng 2019: Xây dựng nông thôn mới: một số vấn đề đặt ra (truy cập ngày 12/6/2019): 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2015/35998/Xay-dung-nong-thon-moi-

mot-so-van-de-dat-ra.aspx 

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2015/35998/Xay-dung-nong-thon-moi-mot-so-van-de-dat-ra.aspx
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doi-moi/2015/35998/Xay-dung-nong-thon-moi-mot-so-van-de-dat-ra.aspx
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mất đi những giá trị văn hóa hiện hữu, nhiều làng nghề đã ngừng sản xuất sản phẩm 

hoặc chuyển đổi sản xuất sản phẩm hoàn toàn. 

- Việc phát triển du lịch nông thôn mặt tích cực là tăng thu nhập cho người dân, 

quảng bá văn hoá địa phương nhưng mặt khác cũng tạo ra những nguy cơ ảnh hưởng 

phá vỡ những giá trị văn hoá như không gian, kiến trúc, nếp sống… 

Trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, 

cần có những chính sách, những chiến lược, kế hoạch giải pháp cụ thể, nhận thức được 

xu thế phát triển của thời đại để có những điều chỉnh cho hợp lý, bắt kịp sự phát triển 

của xã hội đương đại vẫn duy trì, bảo tồn phát huy những giá trị bản sắc văn hoá truyền 

thống. 

3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN 

HOÁ TRUYỀN THỐNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Để có thể bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hoá trong xây dựng nông 

thôn mới, cần nhận diện, xác định rõ những giá trị truyền thống của nông thôn trong 

không gian văn hoá, cảnh quan văn hoá và diện mạo văn hoá… các sắc thái thể hiện giá 

trị văn hoá truyền thống hay bản sắc văn hoá vùng miền. Trong quá trình tồn tại và phát 

triển, những xu hướng, yếu tố mới xuất hiện có nguy cơ làm giảm hay phá vỡ giá trị văn 

hoá truyền thống, và thay vào đó là những bộ mặt mới, không “nền tảng”, thiếu hồn cốt. 

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới cần nhận thức thống nhất những tư 

tưởng, quan điểm chỉ đạo về giữ gìn bản sắc văn hóa trong phong trào xây dựng NTM 

như: 

- Xây dựng nông thôn theo hướng phát triển bền vững, không chạy đua thành 

tích. Phải đạt các tiêu chí theo Nghị quyết một cách vững chắc, phải tính toán hiệu quả 

kinh tế, hiệu quả xã hội, công năng sử dụng của từng dự án; 

         - Phong trào xây dựng nông thôn mới hàng ngày đang tác động không ngừng 

đến không gian văn hóa của những sinh hoạt văn hóa truyền thống. Không nên bê tông 

hoá hoàn toàn, cần giữ lại môi trường cảnh quan tạo nên diện mạo văn hoá “làng” với 

cây xanh bóng mát, nhiều ao hồ, không khí trong lành; 

- Đa dạng hóa các thiết chế văn hóa ở nông thôn, ngoài những thiết chế văn hoá 

mới như thư viện, nhà văn hoá, sân thể thao … cần phục hồi các thiết chế văn hoá truyền 

thống như đình làng, thành hoàng làng, chùa, miếu, giếng nước, cây xanh…; 

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa thông tin ở các địa phương; bảo tồn, 

tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa theo chiều hướng tối ưu nhất; phát triển các loại hình 

văn hóa nghệ thuật; sưu tầm, khai thác các vốn văn hóa dân tộc; 

- Phục hồi các lễ hội dân gian truyền thống, đa dạng về hình thức tổ chức hoạt 

động, giữ đúng nguyên bản nội dung lễ hội; 

- Thực hiện chủ trương “kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong kinh tế”, có chính 

sách đầu tư hợp lý, chính sách bồi dưỡng cán bộ làm văn hoá và những nghệ nhân văn 

hoá dân gian. Làm kinh tế để có kinh phí hoạt động, bảo tồn những giá trị văn hoá truyền 

thống, mở rộng hợp tác quốc tế về văn hoá; 

- Xây dựng nếp sống văn hoá mới ở nông thôn, vận động người dân giữ gìn nét 

đẹp văn hoá, những thuần phong mỹ tục, bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, 

buôn thần bán thánh; 
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- Có bước đi phù hợp để nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hoá cộng đồng 

nông thôn.  

- Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch nông thôn, chủ yếu dựa trên 

nền tảng của hoạt động không gian sản xuất nông nghiệp với quan điểm phát triển bền 

vững về môi trường sinh thái và văn hoá. Phát triển du lịch nông thôn phải gắn với việc 

khai thác các giá trị của nông nghiệp truyền thống gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy 

truyền thống văn hoá bản địa. 

Qua một số giải pháp đề xuất, để thực hiện việc bảo tồn và phát huy những giá 

trị bản sắc văn hoá trong xây dựng nông thôn mới, theo chúng tôi, để người dân có thể 

tham gia hiệu quả vào quá trình này câgfn phải có một bước cấp thiét là nâng cao năng 

lực cho ngườ dân và công tác đào tạo lãnh đạo cộng đồng. 

Trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc đóng vai trò 

quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Người dân đóng vai 

trò quan trọng trong việc giữ gìn phát huy nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán, tín 

ngưỡng… Vì vậy, khi xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới, cần phải gắn kết chặt 

chẽ với nền tảng văn hoá của địa phương. Xin tạm kết bằng phát biểu của nhà nghiên 

cứu Nguyễn Trần Bạt “Nông thôn vĩnh viễn là cái nôi để duy trì bản chất của nền văn 

hoá Việt Nam và bản sắc văn hoá của dân tộc ta. Không có nông thôn thì chúng ta sẽ 

chỉ có cái chợ được gọi là Việt Nam. Chúng ta giữ gìn và xây dựng bản sắc văn hoá của 

cái chợ Việt Nam chứ không phải xây dựng dân tộc Việt Nam; nếu chúng ta không xây 

dựng tốt nông thôn, chúng ta sẽ nhổ rễ dân tộc của chúng ta ra khỏi nền văn hoá của 

nó, biến dân tộc mình thành cái chợ và bán tất, trong đó bán đầu tiên là con người”15.  

Trong văn hóa sự đa dạng của phân công mới làm nảy sinh tính tất yếu của giao 

lưu, hợp tác giữa các quốc gia. Do đó chỉ có trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc và 

cốt cách riêng của văn hóa Việt Nam - nghĩa là tính độc đáo của nó trong quá trình vươn 

tới sự hoàn thiện con người theo hướng Chân - Thiện - Mỹ, thì văn hóa  dân tộc mới có 

sức nặng trong tiếp xúc, đối thoại với các nền văn hóa  khác, nhất là mới có những cái 

đáng giá để góp vào kho tàng văn hóa  phong phú, đa dạng của nhân loại. 
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BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH CÔNG 

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

PGS.TS Lê Ngọc Văn16 

 

1. TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH  

Chúng ta đang sống trong thời kỳ của những biến đổi sâu sắc từ xã hội nông 

nghiệp cổ truyền sang xã hội công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Là một thiết 

chế cơ bản và đơn vị cơ sở của xã hội, gia đình chịu tác động mạnh mẽ của quá trình 

này. Vấn đề gì xảy ra khi các đợt sóng CNH, HĐH ào ạt dội vào thiết chế gia đình được 

hình thành từ rất lâu đời?  

Các tác giả của lý thuyết hiện đại hóa cho rằng, CNH, HĐH sẽ làm biến đổi toàn 

diện gia đình, xác lập một hình thái gia đình mới khác với gia đình nông thôn truyền 

thống.  

 Theo W.Good (1963, 1982)17  CNH, HĐH chuyển phần lớn các chức năng của 

gia đình sang cho các thiết chế xã hội khác. Gia đình hạt nhân với cặp vợ chồng và con 

cái chưa trưởng thành của họ sẽ trở thành mẫu hình phổ biến thay thế cho gia đình mở 

rộng nhiều thế hệ cùng chung sống trong gia đình truyền thống. CNH tách các hoạt động 

nghề nghiệp ra khỏi gia đình làm giảm mối liên kết các thành viên và các thế hệ trong 

gia đình, giảm sự phụ thuộc của con cái vào cha mẹ, con cái có quyền tự do trong việc 

lựa chọn bạn đời và có xu hướng kết hôn muộn hơn và thường sống tách biệt với gia 

đình lớn sau khi kết hôn. CNH, HĐH giúp cho phụ nữ cơ hội tham gia vào thị trường 

lao động, có việc làm, thu nhập thường xuyên và trở  thành các thành viên độc lập trong 

gia đình.  

Từ góc nhìn của sự bình đẳng xã hội, Alvin Toffler (1996)18 cho rằng, CNH, 

HĐH tấn công vào quyền gia trưởng, làm biến đổi quan hệ giữa cha mẹ và con cái, hình 

tành các khái niệm mới về sở hữu, gia đình không còn làm việc như một đơn vị nữa vì 

sản xuất kinh doanh chuyển từ ruộng đất sang nhà máy. Các chức năng then chốt của 

gia đình bị chia nhỏ thành những thể chế mới, chuyên môn hóa. Công việc giáo dục trẻ 

em được chuyển sang trường học. Sự chăm sóc người có tuổi được thực hiện trong các 

nhà an dưỡng. Mô hình gia đình hạt nhân được xã hội tán thành. CNH đã phá vỡ sự 

thống nhất của sản xuất và tiêu dùng, tách người sản xuất ra khỏi người tiêu dùng. Điều 

đó đã tác động dữ dội đến đời sống gia đình, sản sinh ra những xung đột nghiêm trọng 

về vai trò và xác định những vai trò mới của nam và nữ trong gia đình.  

Về vai trò của gia đình đối với sự sống còn của các thành viên gia đình, Ronald 

Inglehart (2008)19 nhận xét trong xã hội CNH, HĐH, vai trò của gia đình trở nên kém 

quan trọng vì cuộc sống lao động của con người chủ yếu diễn ra ngoài gia đình. Cũng 

tương tự như vậy, việc giáo dục, hoạt động vui chơi giải trí cũng diễn ra chủ yếu bên 

ngoài gia đình. Hơn nữa, nhà nước phúc lợi đã đảm nhận vấn đề sinh tồn. Trước đây trẻ 

em hoàn toàn do cha mẹ nuôi sống và sự sống của cha mẹ phụ thuộc vào con cái khi về 

                                              
16 Viện nghiên cứu gia đình và giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 
17 Good, William J. 1963, World Revolution and Family Patterns, Glencoe, Free press. 

Good, William J. 1982, The Family, Second Efition, Foundations of Modern Sociology Series, Prentice-Hall. 
18 Alvin Toffler, 1996, Đợt sóng thứ ba, Nxb KHXH. 
19 Ronald Iglehart, 2008, Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia. 
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già (trẻ cậy cha, gìa cậy con). Điều này quy định các chuẩn  mực trong suốt chiều dài 

lịch sử: gia đình có cả cha lẫn mẹ là yếu tố quyết định đối với sự sống còn của trẻ em và 

của toàn xã hội. Chuẩn mực này dẫn đến viêc không chấp nhận ly hôn, nạo thai và tình 

dục đồng giới cũng như thái độ không ủng hộ đối với hoạt động cho sự nghiệp của phụ 

nữ ở bên ngoài gia đình. Hoạt động tình dục trong gia đình truyền thống là một quan hệ 

chức năng chứ không phải là một lạc thú cá nhân. Đó là chức năng sinh sản. Hôn hân 

trong xã hội nông nghiệp là hôn nhân tái sinh sản. Hôn nhân không ngoài mục đích sinh 

con, sinh con và sinh thật nhiều con là chuẩn mực tuyết đối của tất cả các cuộc hôn nhân, 

con cái là giá trị cao nhất của một người trưởng thành. Một cuộc hôn nhân không dẫn 

đến việc sinh con là một cuộc hôn nhân thất bại và phải tiến hành một cuộc hôn nhân 

khác. 

 Ngày nay, mặc dù gia đình vẫn quan trọng nhưng nó không còn là mối quan hệ 

giữa sống hay chết; vai trò của gia đình đã được nhà nước phúc lợi thay thế nhiều. Thế 

hệ mới có thể sống nếu gia đình tan vỡ. Các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ và những người 

già không có con có cơ hội sống sót nhiều hơn trong điều hiện hiện nay so với trước kia. 

Các chuẩn mực và giá trị của gia đình cũng thay đổi. Từ các chuẩn mực gắn liền với 

việc bảo đảm sự sinh tồn cho nhóm, cộng đồng chuyển  sang các chuẩn mực mưu cầu 

hạnh phúc cho cá nhân. Con cái có quyền tự do lựa chọn hôn nhân của mình; đời sống 

tình dục tách khỏi chức năng sinh sinh sản và trở thành một giá trị độc lập; các cặp vợ 

chồng không còn phải sinh nhiều con để bảo đảm tuổi già; các giá trị của con cái trong 

gia đình truyền thống đã có nhiều thay đổi trong xã hội hiện đại hóa; ly hôn không còn 

là tội lỗi; các hành vi lệch khỏi chuẩn mực truyền thống có nhiều khả năng được chấp 

nhận và khoan dung hơn như có con ngoài giá thú, phụ nữ không chồng có con, chung 

sống không kết hôn, hôn nhân đồng giới, quan hệ tình dục trước hôn nhân và ngoài hôn 

nhân; v.v..  

Bên cạnh các tác giả quốc tế, các nghiên cứu gần đây của các tác giả Việt Nam 

cũng đưa ra những nhận định ở những mức độ khác nhau về tác động của CNH, HĐH 

đến biến đổi gia đình.  

Nghiên cứu của Vũ Mạnh Lợi (2018)20 cho thấy, trong xã hội Việt Nam hiện đại, 

ly hôn dần trở thành một hiện tượng xã hội bình thường. Điều này, theo tác giả thể hiện 

tầm quan trọng ngày càng tăng của hạnh phúc cá nhân so với tính toàn vẹn của gia đình. 

Tác giả cho rằng, hệ giá trị gia đình Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại đang biến 

đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế làm nảy 

sinh không ít thách thức  liên quan đến sự bền vững của gia đình. Chỉ báo về sự chung 

thủy vợ chồng và vai trò của gia đình không nhất thiết xuất phát từ chức năng chăm sóc 

thành viên và chuẩn bị cho cuộc sống khi về già. Bình đẳng giới được xem như một giá 

trị liên quan tới chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để thực hiện tốt vai trò xã hội, phụ nữ 

vẫn gặp khó khăn nhiều hơn nam giới bởi sự chồng chéo giữa các vai trò, đôi khi khiến 

cho những cơ hội trong cuộc sống cũng có thể vô hình chung trở thành rào cản. 

Trịnh Duy Luân (2012)21 nhấn mạnh ảnh hưởng của CNH, HĐH đến các thành 

viên gia đình theo những chiều hướng khác nhau. Trong xã hội công nghiệp hiện đại, 

                                              
20 Vũ Mạnh Lợi, 2018, Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, Báo cáo khoa học học cấp Bộ, 2018, Viện 

HLKHXHVN.  
21 Trịnh Duy Luân, 2012, Hiện đại hóa và gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, trong Gia đình Việt 

Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm  25 năm thành lập Viện 

Gia đình và Giới (1987-2012) 
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theo tác giả, lao động trẻ em và người già không đủ kỹ năng làm việc nhưng phụ nữ thì 

ngược lại, có thể tìm việc làm ngoài nhà và ngày càng tham gia tích cực hơn vào đời 

sống kinh tế xã hội. Sự độc lập về kinh tế của phụ nữ làm thay đổi bản chất của quan hệ 

hôn nhân và gia đình và đến lượt nó, làm thay đổi đặc trưng của đời sống gia đình, làm 

cho nó trở nên dân chủ hơn, bình đẳng hơn. Gia đình không còn là trung tâm của những 

hoạt động suốt ngày ở nhà, mà chỉ là nơi cho các thành viên tụ hội trở về vào buổi tối. 

Sự kiểm soát không chính thức của gia đình và dòng họ đối với các thành viên trở nên 

yếu dần bởi áp lực của sự cơ động xã hội và cơ động nơi cư trú. 

Từ các kết quả điều tra khảo sát xã hội học thực nghiệm, Lê Ngọc Văn và cộng 

sự (201622, 201923) đưa ra những nhận xét về biến đổi hệ giá trị gia đình Việt Nam dưới 

tác động của CNH, HĐH. Theo các tác giả, gia đình Việt Nam hiện đang sống với một 

hệ giá trị vô cùng phong phú và đa dạng. Xét về mặt lịch sử, hệ giá trị gia đình Việt Nam 

bao gồm cả các giá trị cội nguồn, các giá trị ảnh hưởng Nho giáo, các giá trị của thời kỳ 

hiện đại, thậm chí cả các giá trị của thời kỳ hậu hiện đại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

giả thuyết về sự phủ định mạnh mẽ các giá trị cổ truyền dưới tác động của CNH, HĐH, 

TCH và HNQT đã không được hậu thuẫn bởi các số liệu điều tra định lượng và định 

tính. Trong thực tế, các giá trị cổ truyền vẫn tiếp tục có mặt  trong đời sống gia đình hiện 

đại, hơn nữa, nhiều giá trị trải qua thời gian vẫn tiếp tục là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu 

của các thế hệ nối tiếp nhau. Sự đan xen giữa giá trị cổ truyền và giá trị mới  trong đời 

sống thường ngày đã tạo nên tính đa dạng, phong phú của bảng giá trị gia đình Việt 

Nam. Sự vận hành và biến đổi của hệ giá trị gia đình Việt nam hiện nay, theo các tác giả 

có tác động trở lại với gia đình và xã hội Việt Nam trên cả hai phương diện tích cực và 

tiêu cực. Đó là những biểu hiện không tránh khỏi trong một xã hội đang chuyển đổi. 

Nhưng để cho hệ giá trị gia đình có thể vận hành theo đúng những gì mà xã hội mong 

đợi, chúng ta cần có những giải pháp để khắc phục những biểu hiện tiêu cưc.  

2. XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN VÀ VẤN ĐỀ XÂY 

DỰNG GIA ĐÌNH NTM  

2.1. Biến đổi chức năng gia đình 

2.1.1. Chức năng kinh tế  

Với tư cách là đơn vị sản xuất, đại bộ phận gia đình nông thôn đã chuyển từ sản 

xuất tự cung tự cấp khép kín sang sản xuất hàng hóa và sản xuất hàng hóa hiện đại, đáp 

ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Vấn đề đặt ra từ sự biến đổi chức 

năng kinh tế của gia đình nông thôn đó là  môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh 

nghiệp gia đình với các các doanh nghiệp khác về cơ hội tiếp cận thị trường trong nước 

và quốc tế. Cụ thể là tiếp cận thông tin thị trường, các dịch vụ về nguyên vật liệu, công 

nghệ, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, thị trường vốn, thị trường lao động,v.v… Bước chuyển 

này cũng dẫn tới phân hóa sâu sắc làm cho một số ít hộ gia đình có cơ may mở rộng sản 

xuất, tích lũy tài sản, đất đai, tư liệu sản xuất trở nên giàu có, trong khi đại bộ phận các 

gia đình trở thành lao động làm thuê do mất đất đai và các tư liệu sản xuất khác. Đây 

chính là quy luật của phát triển sản xuất. Một mặt, hình thành đội ngũ những người chủ 

doanh nghiệp; mặt khác, hình thành lực lượng lao động những người làm thuê. Nhà 

nước cần tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp cả về pháp lý 

                                              
22 Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm, 2016, Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng 

tiếp cận xã hội học, Nxb KHXH. 
23 Lê Ngọc Văn, 2019, Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đánh giá, Nxb Tổng 

hợp, thành phố Hồ Chí Minh.  
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và trên thực tế; đồng thời có chính sách xã hội khắc phục khoảng cách giàu nghèo đang 

có xu hướng gia tăng ở nông thôn, phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khác 

nhau của các loại hộ gia đình.  

2.1.2. Chức năng sinh đẻ 

Số con trung bình và số con mong muốn của các cặp vợ chồng giảm liên tục trong 

nhiều thập kỷ. Một mặt, do thành công của cuộc vận động SĐCKH; mặt khác, do gia 

đình không cần phải sử dụng sức lao động của con cái. Tuy nhiên, tâm lý “nhất thiết 

phải có con trai” còn rất phổ biến ở nông thôn do chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa 

Nho giáo về vai trò của con trai trong việc thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường và là nơi 

nương tựa của cha mẹ khi về già. Điều này dẫn đến mâu thuẫn xung đột trong những gia 

đình chưa có con trai. Trong nhiều gia đình chưa có con trai, việc sinh thêm con và  lấy 

vợ lẽ (không chính thức) để hy vọng có con trai vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Bên cạnh đó là 

việc lựa chọn giới tính khi sinh dẫn đến mất cân bằng giới tính của trẻ  sơ sinh. Đây là 

hiện tượng chưa từng có trong lịch sử phát triển dân số, tiềm ẩn nguy cơ “thiếu hụt cô 

dâu” do thừa nam thiếu nữ. Tình trạng này trở nên nghiệm trọng hơn khi các nước Á 

đông khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan cũng rơi vào tình trạng thừa nam giới. 

Một bộ phận đàn ông của những nước này đã lựa chọn phụ nữ Việt Nam để kết hôn. 

Trong tương lai, nếu mất cân bằng giới tính không được khắc phục thì “chiến tranh cô 

dâu” không chỉ xẩy ra trong nội bộ quốc gia  mà có tính quốc tế. Vấn đề đặt ra là cần 

thay đổi tâm lý truyền thống về vai trò của con trai, tạo dựng quan niệm bình đẳng giữa 

con trai và con gái trong trách nhiệm chăm sóc nuôi dững cha mẹ già và thờ phụng tổ 

tiên. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách và chiến lược lâu dài bảo đảm xã hội cho 

người già,  giảm bớt sự phụ thuộc của người già vào con cái. 

2.1.3. Chức năng giáo dục, xã hội hóa 

Trong truyền thống, gia đình là môi trường chủ yếu giáo dục, rèn luyện nhân cách 

con người Việt Nam. CNH, HĐH làm biến đổi nội dung và phương pháp giáo dục theo 

những khuynh hướng đa dạng và phức tạp làm rối loạn các chuẩn mực đã hình thành từ 

rất lâu đời, giảm sút vai trò gia đình trong chức năng xã hội hóa, dẫn đến tình trạng 

khủng hoảng, hẫng hụt, mất phương hướng của giáo dục gia đình. Cha mẹ không biết 

phải giáo dục trẻ em theo chuẩn mực nào. Sự khủng hoảng và rối loạn chuẩn mực giáo 

dục gia đình phản ánh sự khủng hoảng, rối loạn các chuẩn mực trong quan hệ xã hội và 

sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Vấn đề đặt ra là phải củng cố trở lại chức năng xã hội 

hóa của gia đình, xây dựng những chuẩn mực và mô hình mới về giáo dục gia đình, giúp 

cho cha mẹ có định hướng trong giáo dục và hình thành nhân cách trẻ em, đáp ứng được 

đòi hỏi của xã hội mới.  

2.2. Biến đổi quan hệ hôn nhân và gia đình 

2.2.1. Quan hệ hôn nhân 

Sự chuyển đổi của nền kinh tế tự cung tự cấp sang nền kinh tế sản xuât hàng hóa 

và tính di động xã hội và di động nghề nghiệp của thanh niên nông thôn tăng lên đã phá 

vỡ không gian địa lý chật hẹp của sự lựa chọn hôn nhân trong phạm vi làng xã; làm thay 

đổi tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân, mô hình nơi ở sau khi kết hôn và các hình thức chung 

sống trước hôn nhân. Những biến đổi này dẫn đến cuộc đấu tranh giữa chuẩn mực truyền 

thống và các chuẩn mực mới về hôn nhân, bộc lộ những mâu thuẫn trong quan hệ và lợi 

ích giữa các thế hệ, giữa cha mẹ và con cái, giữa cá nhân và nhà nước…như mâu thuẫn 

giữa nhu cầu tự do, tiến bộ của người phụ nữ và trách nhiệm làm dâu theo quan niệm 
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truyền thống; mâu thuẫn giữa di cư lao động và sự bền vững của quan hệ vợ chống, mâu 

thuẫn giữa tự do của các cặp chung sống khôn kết hôn (bao gồm cả hôn nhân đồng giới) 

và việc nhà nước duy trì các khuôn mẫu hôn nhân trong khuôn khổ pháp luật, v.v… 

2.2.2. Quan hệ vợ chồng 

CNH, HĐH, di cư lao động… đưa người phụ nữ nông thôn ra khỏi gia đình, đi 

làm bên ngoài gia đình, trở thành người có thu nhập độc lập. Nhưng văn hóa truyền 

thống về vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong gia đình nông thôn vẫn chưa thay 

đổi, phụ nữ vẫn là người gánh vác chủ yếu công việc gia đình, dẫn đến căng thẳng vai 

trò và xung đột các vai trò trong việc kết hợp trách nhiệm gia đình với những trách 

nhiệm xã hội khác như nghề nghiệp, chính trị, v.v…trong khi truyền thống văn hóa vẫn 

kỳ vọng người phụ nữ vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Người phụ nữ là chủ gia 

đình là một bước tiến mới trong quan hệ gia đình nhưng cũng là một khởi nguồn mới 

cho xung đột vợ chồng do người chồng mất đi vai trò truyền thống của mình. Những 

thay đổi này dẫn đến ly thân và ly hôn có xu hướng gia tăng trong các gia đình nông 

thôn. Kết quả khảo sát gần đây cho thấy, ngoại tình là nguyên nhân phổ biến nhất dẫn 

tới quyết định ly hôn của cả nam và nữ. Cụ thể, ly thân do ngoại tình chiếm 31,8% các 

trường hợp ly thân; ly hôn do ngoại tình chiếm 37,9% các trường hợp ly hôn (Vũ Mạnh 

Lơi, 2018, Tài liệu đã dẫn). Rõ ràng, sự bền vững của gia đình Việt Nam, trong đó có 

gia đình nông thôn có xu hướng bị rạn nứt nhiều hơn trước đây do tác động của CNH, 

HĐH nông thôn.  

2.2.3. Quan hệ giữa các thế hệ 

 Mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình được thể hiện trên hai khía cạnh: 

quan hệ giữa người cao tuổi (NCT) với con cháu và quan hệ giữa cha mẹ  với con cái 

chưa trưởng thành.  

Mô hình NCT sống chung với con cháu trong gia đình mở rộng có xu hướng ngày 

càng giảm do quá trình hạt nhân hóa gia đình tăng lên và do sự lựa chọn mô hình sống 

của NCT đa dạng hơn. Vấn đề đặt ra là phải chấp nhận tính đa dạng trong sự lựa chọn 

mô hình sống của NCT chứ không gò NCT vào một hình thức duy nhất là sống chung 

với con cháu như trong gia đình truyền thống. Trong tương lai, có thể một nửa NCT 

Việt Nam sẽ không sống chung với con cháu trong gia đình mở rộng. Điều này đồng 

nghĩa với việc Nhà nước phải có một chiến lược đối phó với sự gia tăng nhanh chóng tỉ 

lệ NCT trong dân số khi chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc NCT của gia đình truyền 

thống đang bị suy giảm trong xã hội CNH, HĐH. Tình trạng bạo lực của con cháu đối 

với NCT cho thấy đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng và pháp luật về NCT không 

thật sự phát huy hiệu lực trong thực tế. Việc nhà nước quy định gia đình, con cháu phải 

phụng dưỡng, chăm sóc NCT là cần thiết nhưng chưa đầy đủ. Với tư cách là công dân 

đóng thuế cho Nhà nước lúc còn trẻ trong độ tuổi lao động, khi về già không còn khả 

năng lao động NCT cần được nhà nước bảo đảm cuộc sống. Hiện tại, trên 70% NCT 

Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, vẫn đang phải tiếp tục lao dộng để 

nuôi sống bản thân và gia đình của họ.  

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Việt Nam hiện đại  là một 

phiên bản hoàn toàn trái ngược với gia đình truyền thống. Nếu như trong gia đình truyền 

thống, nguyên tắc được nhấn mạnh: quyền của cha mẹ và bổn phận của trẻ em, thì trong 

gia đình hiện đại nguyên tắc đó được nhấn mạnh theo chiếu ngược lại: quyền của trẻ em 

và bổn phận của cha mẹ. Điều này làm cho quyền uy của cha mẹ đối với con cái ngày 

càng giảm sút, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng gia tăng và giáo dục gia 
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đình trở thành một vấn đề hết sức phức tạp. Nhiều cha mẹ rơi vào tình trạng trầm uất và 

bất lực trước sự không vâng lời, hỗn xược và vô ơn của con cái. Không ít trẻ vị thành 

niên chưa đến tuổi trưởng thành không chịu sự kiểm soát của cha mẹ trở thành những 

đứa trẻ hư hỏng, sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, gây ra những nỗi đau cho 

gia đình và xã hội. Một bộ phận trẻ em có lối sống ích kỷ chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ và 

ra lệnh cho cha mẹ. Đối với những đứa trẻ này thì tinh thần trách nhiệm, sự ky sinh, lòng 

vị tha là những khái niệm không tồn tại và là những thứ xa xỉ trong đời sống. Sự biến 

đổi mối quan hệ cha mẹ - con cái ở một mức độ đáng kể đang làm mất đi những giá trị 

tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống như đạo lý kính trên nhường dưới, lòng biết 

ơn và sự kính trọng của con cái đối với cha mẹ, bổn phận và tính thần trách nhiệm của 

trẻ em đối với gia đình, cha mẹ, v.v…Vấn đề đặt ra ở đây là cần phải củng cố chức năng 

giáo dục xã hội hóa của gia đình, xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trên cơ 

sở tiếp thu những giá trị nhân văn mới và kế thừa những giá trị tốt mà cha ông để lại. 

Tạo cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất nhưng cũng phải làm cho trẻ em nhận thức được 

trách nhiệm và bổn phận đối với bản thân, gia đình và xã hội24. 

3. KẾT LUẬN 

Gia đình là đơn vị cơ sở của xã hôi, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan 

trọng nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân cách con người, giữ gìn và chuyển giao 

các giá trị văn hóa dân tộc thừ thế hệ này sang thế hệ khác. Phần lớn gia đình Việt Nam 

hiện nay vẫn đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Xây dựng gia đình phát triển bền 

vững là nhân tố quan trọng góp phần ổn định, phát triển xã hội, tạo nguồn nhân lực cho 

sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.  

CNH, HĐH tạo nhiều cơ hội cho sự phát triển gia đình nhưng cũng đặt ra nhiều 

khó khăn thách thức. Mặt trái của kinh tế thị trường và lối sống thực dụng tác động mạnh 

mẽ đến các giá trị đạo đức truyền thống. Những biến đổi của gia đình nông thôn dưới 

tác động của CNH, HĐH làm suy yếu nhiều chức năng của gia đình truyền thống. Sự đa 

dạng của cấu trúc gia đình tạo nên sự phân hóa rõ rệt của gia đình. Nhiều gia đình không 

được hỗ trợ và không được chuẩn bị sẽ không đủ năng lực đối phó với những thay đổi 

nhanh chóng về kinh tế - xã hội và không làm tròn được các chức năng vốn có của mình. 

 Trong thời gian tới, nếu chúng ta không quan tâm củng cố và xây dựng gia đình 

ổn đinh thì những khó khăn thách thức sẽ làm suy yếu gia đình. Vì thế cần phải coi đầu 

tư cho gia đình  là đầu tư cho phát triển bền vững.  

Sự biến đổi gia đình nông thôn dưới tác động của CNH, HĐH là một xu hướng 

tất yếu không thể đảo ngươc. Xây dựng gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ 

CNH, HĐH phải dựa trên cơ sở kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống 

tốt đẹp của gia đình, gắn liên với việc tiếp thu những giá trị nhân văn tiên tiến trong xã 

hội hiện đại. Nhà nước có vai trò quan trọng trong điều tiết các quan hệ gia đình. Chính 

sách của Nhà nước về gia đình một mặt thúc đẩy việc hình thành những giá trị, chuẩn 

mực của gia đình hiện đại; mặt khác phát huy được các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền 

thống, chống lại sự đứt đoạn văn hóa trong quá trình chuyển đổi từ truyền thống đến 

hiện đại. 

  

                                              
24 Về những vấn đề này, xem thêm Lê Ngọc Văn, 2012. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam, Nxb KHXH. 
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BIẾN ĐỔI CỦA LÀNG XÃ NGƯỜI VIỆT Ở BẮC BỘ TRONG QUÁ 

TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA: THỰC TRẠNG, 

XU HƯỚNG, GIẢI PHÁP  

PGS.TS Bùi Xuân Đính25 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Làng26 Việt là môi trường sinh tụ và hoạt động chính của người nông dân - bộ 

phận cư dân chủ đạo của người Việt; nơi các thế hệ người nông dân tổ chức làm ăn với 

cơ sở kinh tế chính là nghề trồng lúa nước, kết hợp các nghề thủ công và buôn bán nhỏ. 

Làng là nơi hình thành các thiết chế tổ chức và các quan hệ xã hội; tạo dựng các công 

trình kiến trúc để duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng; nơi hình thành các phong 

tục tập quán, các lệ tục nhằm gắn kết cá nhân với cộng đồng, gắn làng với nước. Những 

khi đất nước bị họa xâm lăng, làng là nơi đầu tiên dấy lên các cuộc khởi nghĩa và kháng 

chiến chống giặc ngoại xâm, giành lại hoặc bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Có 

thể nói, làng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam và văn hóa Việt, trong lịch sử 

và văn hóa cả ngàn năm. 

Bắc Bộ từ lâu được coi là cái nôi của người Việt và văn hóa Việt; vì thế, làng 

Việt ở Bắc Bộ chứa đựng các yếu tố cốt lõi ban đầu của văn hóa Việt. Từ Bắc Bộ, mô 

hình làng Việt lần lượt được chuyển tiếp vào Trung Bộ và Nam Bộ, theo dòng chuyển 

cư gắn với công cuộc mở cõi của người Việt. Tuy có sự thích nghi, biến đổi với môi 

trường tự nhiên, dân cư ở nơi chuyển đến, nhưng những yếu tố và giá trị cốt lõi của làng 

Việt Bắc Bộ vẫn được bảo lưu. Có thể nói, làng Việt Bắc Bộ tiêu biểu cho các giá trị 

của làng Việt trong cả nước. 

Là cơ sở xã hội của nước, qua các thời kỳ, nên làng luôn được nhà nước thực thi 

các chính sách, giải pháp để nắm được làng, làm cho làng từng bước thay đổi với các 

mức độ khác nhau. Tuy nhiên, những thay đổi toàn diện to lớn, mạnh mẽ và sâu sắc nhất 

của làng dưới tác động của các chính sách nhà nước chỉ diễn ra từ khi thực hiện công 

cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Những biến đổi này đã tác động trở lại tới nhiều 

khía cạnh của đời sống đất nước, đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm về 

mặt khoa học cũng như thực tiễn. 

Nghiên cứu biến đổi của làng xã27 trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nhằm nhận diện được thực trạng biến đổi và xu hướng biến đổi của làng, tạo luận cứ 

khoa học cho việc đề ra các chính sách, giải pháp giúp các cộng đồng cư dân nông thôn 

phát triển theo hướng bền vững, xây dựng một nông thôn văn minh hiện đại.  

                                              
25 Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 
26 Làng là một từ Nôm (từ Việt cổ), dùng để chỉ đơn vị tụ cư truyền thống của người Việt ở nông thôn, có địa vực 

riêng (địa giới xác định); cấu trúc vật chất (đường làng, ngõ xóm, các công trình thờ cúng) riêng; cơ cấu tổ chức, 

lệ tục, tiếng làng riêng (thể hiện ở âm hay giọng); tính cách riêng, hoàn chỉnh và ổn định qua quá trình lịch sử.  

    “Xã” là từ Hán - Việt, dùng để chỉ đơn vị hành chính cấp cơ sở của Nhà nước phong kiến Việt Nam, cũng như 

Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Làng có thể chỉ gồm một làng, hay nhiều làng,, tùy 

điều kiện cụ thể ở từng địa phương, từng thời kỳ.  

     Tuy nhiên, trong ngôn ngữ thường ngày từ xưa đến nay, người nông dân ở Bắc Bộ thường ghép hai từ trên làm 

một [“làng xã”], để chỉ các đơn vị dân cư ở nông thôn; đối lập với “phố phường” ở đô thị (phố là đơn vị dân cư, 

phường là đơn vị hành chính). 
27 Biến đổi của làng xã trong báo cáo này được hiểu là những thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống (kinh tế, xã hội 

và văn hóa) của các làng quê so với các yếu tố truyền thống, dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
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2. THỰC TRẠNG BIẾN ĐỐI CỦA LÀNG TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG 

NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA  

2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa-cuộc “tấn công” lớn nhất, mạnh mẽ nhất 

vào làng  

Như đã trình bày, làng có vị trí quan trọng trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, 

xã hội và văn hóa, nên qua các thời kỳ lịch sử, nhà nước đều thực thi các biện pháp để 

nắm làng, từ đó, làm thay đổi các mặt của làng. 

Thời phong kiến, nhà nước các thời chỉ tiến hành những biện pháp cải cách nhỏ 

vào làng, tập trung vào bộ máy quản lý cấp xã (như thời Lê Thánh Tông, 1460 - 1497), 

hoặc vào phong tục tập quán (Gia Long), song hầu như không có biện pháp nào tác động 

tới cơ sở kinh tế của làng.  

Thời Pháp thuộc (1884 - 1945), giai đoạn đầu, chính quyền đô hộ Pháp chủ trương 

giữ nguyên tổ chức làng xã, vì chúng được coi là “công cụ tốt nhất” cho sự cai trị. Đến 

tháng 8 - 1921, để nắm chặt làng xã hơn nữa, thực dân Pháp đưa ra cuộc cải lương hương 

chính ở Bắc Kỳ với trọng tâm là cải tổ bộ máy quản lý và các phong tục tập quán; hầu 

như không có tác động đến kinh tế.  

Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Nhà nước dân chủ cộng hòa thực 

thi nhiều chính sách, làm thay đổi khá sâu sắc bộ mặt nông nghiệp và nông thôn, thiết 

chế làng xã cổ truyền. Những thay đổi đó là:    

- Thay đổi cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ chức làng xã phong kiến bị xóa bỏ, thay thế 

băng thiết chế chính trị của xã hội mới với tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trân Tổ quốc 

và các đoàn thể quần chúng. 

- Thay đổi về kinh tế: từ năm 1988, với công cuộc hợp tác hóa, nền kinh tế nông 

nghiệp cá thể được thay thế bằng kinh tế tập thể;  nhờ công cuộc thủy lợi hóa, sản xuất 

nông nghiệp được tăng vụ, thâm canh, sản lượng lương thực tăng nhanh. Tuy nhiên, do 

yêu câu phân phối thời chiến và chế độ bao cấp kéo dài, nên phần lương thực mà người 

nông dân được hưởng rất thấp, đời sống nông dân chậm được cải thiện.   

- Nền kinh tế tập thể đã tạo ra những thay đổi lớn về sở hữu và cơ cấu xã hội nông 

thôn. sở hữu tư nhân về ruộng đất thay thế bằng sở hữu tập thể; giai cấp nông dân tư 

hữu trở thành giai cấp nông dân tập thể, trong cơ cấu xã hội “hai giai một tầng”. 

Trên bình diện văn hóa: nền văn hóa truyền thống được nhìn nhận là “không phù 

hợp” với cuộc sống mới, nên việc thờ thần bị cấm đoán, hội hè không được tổ chức, hầu 

hết các di tích thờ cúng (đình, chùa, đền miếu) không được Nhà nước tu bổ. Có thể nói, 

sự đứt đoạn và mất mát của văn hóa truyền thống là cú sốc tinh thần lớn nhất của nông 

thôn và người nông dân, tạo ra nhiều hệ lụy đến nhiều mặt của đời sống làng xã, nhất là 

về mặt  giáo dục truyền thống sau này.  

 Việc thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị tạo ra những thay đổi tích cực về 

kinh tê nông nghiệp, từ đó tác động tích cực việc phục hồi các giá trị văn hóa, trả lại cho 

làng vị thế quan trọng của nó trong quản lý kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, cho đến trước khi thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

làng xã và nông thôn không có biến động lớn về dân cư (chỉ có gia tăng theo chiều dọc, 

tức dân số chỉ tăng theo tự nhiên, tăng cơ học không đáng kể); kinh tế nông nghiệp vẫn là 

chủ đạo; phân tầng xã hội (thể hiện rõ nhất ở phân hóa giàu nghèo) mới bước đầu diễn ra 

trong khoảng gần chục năm từ khi thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988 - 1996). 
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2.2. Thực trạng biến đổi của làng xã dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa 

Công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa được triển khai từ đầu năm 1997 theo 

tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng (măm 1996) đã tác động đến nông 

thôn theo các hướng: 

2.2.1. Các làng quê chịu tác động trực diện của công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa, gồm hai dạng: 

- Công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo phương thức chuyển xã thành phường 

(xu hướng chính là đô thị hóa).  

- Công nghiệp hóa và hiện đại hóa theo phương thức thu hồi ruộng đất dder xây 

dựng các khu công nghiệp và khu đô thị, 

Cả hai dạng công nghiệp hóa và hiện đại hóa là “cuộc tấn công” mạnh mẽ nhất 

vào nông thôn, vì làm thay đổi toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc làng xã trên tất cả các 

mặt: cơ cấu dân cư và bố trí dân cư, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đây là thử thách to lớn, 

“khốc liệt” hơn bất cứ thử thách nào mà người nông dân đã trải qua trong hàng nghìn 

năm, bới đây là lần đầu tiên, người nông dân bị “đẩy” ra khỏi ruộng đất và sản xuất nông 

nghiệp ngay trên quê hương mình; tạo ra cú sốc về tâm lý tư tình cảm của đông đảo nhân 

dân và cán bộ trong các làng xã.  

Trước hết, ruộng đất bị thu hồi đem lại nỗi lo lớn về mưu sinh trước mắt cũng 

như lâu dài cho bao hộ gia đình, bởi bình quân ruộng đất của các làng quê vốn đã quá 

thấp; đến đây, hầu hết các hộ không còn đất sản xuất, bị mất một nguồn thu hàng vụ, 

nhất là với các gia đình xưa nay sống chủ yếu nhờ trồng trọt, không có điều kiện làm 

thêm các nghề phụ hay buôn bán.  

Ruộng đất bị thu hồi trong suy tư của người nông dân và cả cán bộ các làng quê 

thuộc các giới, các lớp tuổi, các thành phần nghề nghiệp - xã hội khác nhau đã xóa đi 

cảnh quan ruộng đồng với đồng lúa xanh vàng của mùa vụ, với mương máng, gò đống, 

đầm ao, gắn với công sức khai phá, cải tạo của bao thế hệ, với cảnh làm ăn từ bao đời, 

từ làm ăn cá thể hàng nghìn năm thời phong kiến, đến làm ăn tập thể suốt 30 năm của 

công cuộc hợp tác hóa và gần 20 năm được tự chủ trên phần ruộng đất được giao. Cuộc 

sống lao động sản xuất nông nghiệp là cơ sở cho sự cố kết của cộng đồng làng xã, với 

bao mối quan hệ láng giềng, huyết thống đan xen, tạo nên tình làng nghĩa xóm, các 

phong tục tập quán tốt đẹp, các sinh hoạt văn hóa hun đúc nên các giá trị bền vững từ 

bao đời của người các làng quê, đã ăn vào tâm khảm của từng người. Đến đây, khi ruộng 

đất bị thu hồi, cơ sở chính của sự cố kết đó không còn, sẽ tác động như thế nào đến việc 

duy trì các giá trị tốt đẹp mà bao thế hệ người các làng quê dày công vun đắp? Đó là 

chưa kể những băn khoăn, lo lắng về tâm linh, khi phải di chuyển mồ mả cha ông đã 

“yên vị” từ bao đời, là việc làm rất bất đắc dĩ. 

Dưới đây là những xu hướng biến đổi chính của làng dưới tác động của công 

nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

Tại các làng quê đô thị hóa theo phương thức chuyển xã thành phường, những 

thay đổi thể hiện ở các mặt:  

- Chuyển đổi nhanh chóng và tương đối đồng loạt mục đích sử dụng đất đai: từ 

đất nông nghiệp sang đất công nghiệp - dịch vụ và đất ở, đất đô thị và hạ tầng đô thị. 
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- Chuyển đổi kết cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, lao động của cộng 

đồng cư dân: từ nông nghiệp là chính chuyển dần sang công nghiệp, thủ công nghiệp và 

thương nghiệp dịch vụ; tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm trong cơ cấu kinh tế. 

- Chuyển đổi về dân cư: từ dân cư nông thôn “thuần nhất”, tập trung thấp, với đặc 

trưng co cụm theo quan hệ láng giềng và quan hệ huyết thống sang cư dân đô thị tập 

trung cao, cư dân bác tạp, chủ yếu do di chuyển cơ học, tức người các nơi (cán bộ công 

nhân viên chức hoặc người làm ăn tự do) chuyển đến ở trong các khu đô thị mới được 

hình thành ở địa phận làng (các khu đồng ruộng cũ) hay kề cận các làng hoặc mua đất 

trong làng cho có một không gian sống dễ chịu hơn hoặc vì những lý do khác.  

 Gắn với chuyển đổi về dân cư là chuyển đổi về quan hệ xã hội trong cộng đồng: 

từ cư dân làng xã thân quen nhau từ tấm bé, nặng tình cảm (họ hàng, xóm giềng,”trong 

họ ngoài làng”), tin nhau là chính sang cư dân đô thị, ít quen biết, nặng về lý - luật, quan 

hệ “tiền trao cháo múc”, quan hệ hợp đồng, khế ước. Nếu trong làng truyền thống, người 

ta biết nhau đến từng "chân tơ, kẽ tóc", không chỉ nguồn gốc tổ tiên, gia thế mà cả dáng 

đi, giọng nói của các thành viên trong cộng đồng, thường xuyên quan tâm đến nhau thì 

ngày nay, mối quan hệ cộng đồng ấy đã suy giảm rõ rệt, thậm chí dù sống trong cùng 

một không gian làng, nhưng nhiều người không biết nhau, quyền lợi và đời sống kinh tế 

của một bộ phận cư dân - nhất là cư dân “ngoại lai” không gắn liền với cộng đồng sở 

tại; tâm tư tình cảm, lối sống, cách giao tiếp, cư xử với cư dân sở tại không hòa đồng 

hoặc rất khó hòa đồng. Điều này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tác động trở lại đến cư 

dân gốc. 

- Chuyển đổi về lối sống với các biểu hiện:  

+ Lối sống cá nhân được đề cao, nhất là trong thanh niên với tâm lý của những 

người từ nông dân “bỗng chốc” trở thành thị dân, xu hướng thích ra ở riêng ngay từ khi 

mới lập gia đình đang trở thành phổ biến. Tổ chức gia đình nhanh chóng thay đổi từ bề 

ngoài đến nếp sinh hoạt bên trong (các khuôn viên với ngôi nhà gắn với vườn biến mất, 

thay thế bằng nhà hình ống khép kín riêng). Quyền tự do cá nhân được đề cao đồng 

nghĩa với mối liên hệ cộng đồng (dòng họ, làng xã) từng bước bị suy giảm. 

+ Do nghề nghiệp, thu nhập, mối quan hệ với bên ngoài cộng đồng không đồng 

nhất nên quan hệ xã hội trong cộng đồng bị suy giảm. Một số nhanh chóng giàu lên (nhờ 

bán đất, hoặc thích ứng được với cơ chế thị trường…) nhưng văn hóa thấp, chưa có một 

quá trình chuẩn bị hoặc làm quen với lối sống đô thị và công nghiệp nên lai căng về lối 

sống, thích hưởng thụ, chạy theo lối sống xa lạ với truyền thống cha ông, coi đồng tiền 

là trên hết mà không biết đến, không quan tâm đến tình nghĩa, đến trách nhiệm của mình 

trước gia đình và cộng đồng. 

+ Bên cạnh sự không đồng nhất cùng những rạn nứt quan hệ trong cộng đồng gốc 

là “độ vênh”, thậm chí không tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột trong lối sống giữa 

cư dân sở tại và cư dân nơi khác đến nhập cư (“chính cư - “ngụ cư”). 

- Chuyển đổi kết cấu hạ tầng và cấu trúc vật chất của làng: từ cơ sở hạ tầng nông 

thôn sang cơ sở hạ tầng đô thị.  

- Thay đổi về phương thức quản lý: từ quản lý xã hội nông thôn mang đậm phong 

cách “xuề xoà” sang quản lý xã hội đô thị mang đậm tính hành chính. 

Tất cả những thay đổi trên đây có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức và quản lý các 

hoạt động văn hóa với các biểu hiện: 
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+ Tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống gặp khó khăn (nhất là việc tổ chức 

hội): do cơ cấu quản lý truyền thống (thôn, làng) bị thay đổi (từ một làng gốc với một 

chi bộ, một ban quản lý cùng các hội đoàn thể; đến đây bị chia thành nhiều tổ dân phố 

với chi bộ, ban đại diện chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể riêng). Kết cấu 

dân cư, địa bàn cư trú của cộng đồng cư dân bị xáo trộn dẫn đến khác nhau - có khi cả 

xung đột về nhận thức, về phong tục, văn hóa, cả các yếu tố truyền thống và các yếu tố 

đương đại ở mỗi cộng đồng.  

+ Việc bảo vệ di sản văn hóa truyền thống (đình chùa, đền miếu...) cũng gặp khó 

khăn do những thay đổi về cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị và thành phần dân cư. 

Có nơi, khi chưa lên phường, đình chùa được bảo vệ tốt, song sau khi lên phường, đất 

đình chùa bị lấn chiếm, thậm chí lại xảy ra bất đồng giữa các cụm dân cư trong việc sử 

dụng, bảo vệ các công trình này. Có nơi, các công trình văn hóa truyền thống bị cán bộ 

có trách nhiệm vì lợi ích cục bộ, trước mắt làm biến dạng.  

Ngoài ra, quá trình đô thị hóa còn có một loạt tác động khác đối với đời sống văn 

hóa, xã hội của các làng quê. Đó là, tệ nạn xã hội (như cờ bạc, mại dâm, ma túy) nảy sinh 

từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường ở ngay làng xã và từ những mặt trái của đời 

sống đô thị. Mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng gia tăng, nhất là trong lĩnh vực đất 

đai - tài sản quý giá nhất của xã hội nông nghiệp, lại càng có giá hơn nhiều lần trong xã 

hội công nghiệp và xã hội đô thị. Cuối cùng là tình trạng ô nhiễm môi trường, gồm ô 

nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng ồn do tác động của công nghiệp và dân cư gia tăng.  

Những thay đổi trên đây được biểu hiện khác nhau ở từng làng quê cụ thể, phụ 

thuộc vào các đặc điểm về lịch sử, kinh tế- xã hội và văn hóa truyền thống, vào nhận 

thức của cán bộ và người dân ở mỗi cộng đồng, vào sự thích ứng với tình hình mới của 

đội ngũ cán bộ. Thực tế của việc chuyển đổi các xã thành phường trong hơn 20 năm qua 

cho thấy, một số nơi chịu tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa nhiều hơn là những 

mặt tích cực, đang đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách rất nhiều vấn đề cần được 

sớm quan tâm giải quyết, đặc biệt về phương diện văn hóa 28.  

Tại các làng quê công nghiệp hóa - đô thị hóa theo phương thức thu hồi ruộng 

đất để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị 

Cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang hướng: công nghiệp-xây dựng-thương mại dịch 

vụ; nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất ít, nhiều nơi không còn, vì ruộng đất canh tác đã bị 

thu hồi hết. Một bộ phận nông dân không thích ứng được với chuyển đổi nghề nghiệp 

nên đời sống rất khó khăn. 

Về tổ chức: cấp xã vẫn tồn tại với “nguyên vẹn” hệ thống chính trị. Song do cơ 

sở kinh tế nông thôn (nông nghiệp) không còn hoặc còn với tỷ lệ rất thấp, phần lớn các 

hoạt động của công nghiệp, thương mại - dịch vụ không diễn ra ở địa phương, nên cấp 

ủy và chính quyền cấp xã không còn là cơ quan lãnh đạo phát triển kinh tế và quản lý 

kinh tế như trước. Do vậy, hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của UBND xã 

nói riêng ở nhiều nơi không được định hướng rõ ràng.  

                                              
28 Xem: Trần Thị Hồng Yến - Thạch Thiết Hà (2007), “Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống ở các làng xã được 

chuyển thành phường tại Thủ đô Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp làng Tình Quang, phường giang Biên, 

quận Long Biên”, Tạp chí Dân tộc học, số 4, tr. 39- 45. 

 Trần Thị Hồng Yến (2013), Biến đổi về xã hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình đô thị hóa ở Hà Nội, 

Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 107- 110. 
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2.2.2. Các làng quê không chịu tác động trực diện của công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa  

Tuy không chịu tác động trực diện của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, song các 

làng quê vẫn có những thay đổi lớn lao trên tất cả các mặt. 

a) Xu hướng chung 

Về kinh tế: 

Nhìn nhận chung, ở tất cả các loại làng, nông nghiệp suy giảm nghiêm trọng, do 

3 nguyên nhân chính: 

- An ninh lương thực được bảo đảm từ đầu thập niên 2000 trở đi; chi phí sản xuất 

nông nghiệp rất lớn (thường chiếm từ 60 - 65% nguồn thu trên một đơn vị diện tích) và 

giá các loại nông sản rất thấp, nên trên thực tế, người nông dân làm nông nghiệp chỉ “lầy 

công làm lãi“ và nhằm có sản phẩm sạch cho bữa ăn gia đình.  

- Các khu công nghiệp, các nghề và làng nghề thủ công phát triển, các hình thức 

dịch vụ được mở mang, người nông dân có nhiều lựa chọn tốt hơn trong tìm công việc 

mưu sinh có thu nhập cao hơn và ổn định hơn nhiều so với làm nông nghiệp.  

- Phần đông số lao động trẻ nông thôn có tâm lý thoát ly khỏi nông nghiệp, muốn 

thử sức ở các lĩnh vực mưu sinh, các môi trường sống ngoài nông nghiệp và nông thôn, 

đồng thời có những điều kiện nhất định để thực hiện điều đó. Đây là “sự lựa chọn hợp 

lý“ của người nông dân. 

Về xã hội:  

Sự phân tầng xã hội (thể hiện ở phân hóa giàu nghèo) diễn ra mạnh mẽ. Sự chênh 

lệch phát triển và sự bất bình đẳng xã hội có xu hướng gia tăng, tạo ra sự không đồng 

thuận và mâu thuẫn xã hội. 

Các tổ chức xã hội dân sự (các hội theo sở thích, theo lứa tuổi, theo nghề nghiệp, 

theo tôn giáo ... ) có nhiều hoạt động thu hút hội viên hơn các đoàn thể chính trị.   

Về văn hóa:  

Hệ thống di tích thờ cúng được tu bổ, nâng cấp; nhiều hội làng có tiếng được 

phục hồi sau một thời gian dài không được mở; nhiều di sản văn hóa đặc sắc được tôn 

vinh, trở thành di sản văn hóa quốc gia, có 6 di sản làng xã Bắc Bộ trở thành di sản văn 

hóa thế giới 1. 

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát 

triển, song cũng làm con người chịu rất nhiều áp lực của cuộc sống nhiều may rủi. Trong 

bối cảnh đó, con người gửi gắm niêm tin, khát vọng một cuộc sống may mắn và muốn 

trút bỏ rủi ro vào các hành vi tôn giáo, nhất là tham gia vào các trò giành lộc trong một 

số hội làng; dẫn đến nhiều lễ thức trong hội, thậm chí cả hội được dư luận coi “phản 

cảm”. 

Những tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với kinh tế- xã hội tạo ra 

những khác biệt, dẫn đến xung đột giữa duy trì văn hóa, lối sống truyền thống với tiếp 

thu các yếu tố văn hóa hiện đại, nhất là các yếu tố văn hóa ngoại lai; xung đột về văn 

                                              
1 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Ca trù, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan Phú Thọ, Hội Gióng ở Phù 

Đổng và Đền Sóc, Tín ngưỡng  thờ Mẫu. 
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hóa, lối sống giữa  một bộ phận đông giới trẻ và thế hệ chịu nhiều ảnh hưởng của văn 

hóa truyền thống.  

b) Biểu hiện riêng ở các loại hình làng 

Làng nông nghiệp: 

Về kinh tế, hình thành và mở rộng các vùng cây chuyên canh, như cây cảnh, cây 

ăn quả (như bưởi Diễn, Cam Canh, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên...),. Việc 

áp dụng công nghệ sinh học đã tạo ra nhiều sản phẩm trái vụ (nhãn chín muộn, nhãn 

chín sớm, nhiều loại cây, quả khác), các sản phẩm độc đáo, như phật thủ, cây cảnh, các 

loài hoa…, nhất là ở các làng quanh các đô thị lớn có sức tiêu thụ lớn, như các huyện 

ngoại thành Hà Nội và ven Hà Nội, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

Về xã hội và văn hóa, phân tầng xã hội diễn ra không gay gắt như ở các làng 

nghề, làng buôn bán - dịch vụ. Các giá trị văn hóa (di tích, hội) về cơ bản được bảo tồn 

và phát huy. 

 Làng nghề: 

Về kinh tế, nhiều nghề bị mất do sản phẩm không còn phù hợp với cuộc sống 

đương đại; một số nghề được phục hồi và sản phẩm được cải tiến nhờ lòng yêu nghề của 

cha ông cùng sự nỗ lực của các nghệ nhân (điển hình là nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, Hà 

Đông); xuất hiện nhiều nghề mới; cả nghề cũ và nghề mới được nâng cấp về công cụ và 

kỹ thuật, đem lại năng suất cao. Thu nhập của người làm nghề tăng lên; song cũng chính 

vì thế, khoảng cách giàu nghèo giữa các “thang bậc“  làm nghề (các giám đốc công ty, 

doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất, các vệ tinh và người làm nghề) ngày càng gia tăng. 

Ở nhiều làng nghề, nhiều chủ không muốn và không dám mở rộng cơ sở sản xuất mà 

chuyển sang kinh doanh, vì khó khăn trong quản lý, mặt bằng, vốn và ngại “đụng“ vào 

cơ chế, chính sách. Một số chủ mở rộng cơ sở sản xuất bằng cách thiết lập các “vệ tinh“ 

tại các làng xã khác, góp phần hình thành xã nghề, vùng nghề, song thực chất là một biện 

pháp khắc phục khó khăn về mặt bằng, “đẩy“ ô nhiễm môi trường ra khỏi địa phương 

mình.  

Nghề phát triển tạo cơ hội cho những người nông dân không có điều kiện và khả 

năng làm nghề quay trở lại với nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, như chăn 

nuôi, trồng các loại cây có năng suất cao, có giá trị kinh tế, tạo ra các sản phẩm sạch để 

phục vụ cư dân làng quê mình đã thoát ly nông nghiệp. 

Về xã hội, hình thành tầng lớp chủ cơ sở sản xuất năng động, đưa cơ sở sản xuất 

phát triển thành công ty, doanh nghiệp, tạo tiền đề để hình thành xã nghề, vùng nghề, 

khu công nghiệp làng nghề hoặc cụm, điểm công nghiệp. Họ thuộc tầng lớp “tinh hoa 

làng xã“ về kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở các làng nghề đã phải trả giá về 

môi trường (với tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí và tiếng ồn ngày càng trầm 

trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của làng nghề, đã vượt khỏi tầm kiểm 

soát và khả năng khắc phục của làng nghề.  

Làng buôn bán:  

Trước tháng 10/1954, trên vùng Bắc Bộ tồn tại các làng buôn bán, trong đó có 

nhiều làng buôn bán đường dài (buôn trâu bò, lâm thổ sản, sơn….từ miền núi về; hoặc 

buôn các mặt hàng từ Bắc vào miền Trung, thậm chí cả miền Nam). Sau hòa bình lập 
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lại, các làng buôn trên không duy trì được nghề, mà phải chuyển sang hình thức kinh 

doanh khác rồi không bị quản lý chặt, không phát triển được. 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho nhiều làng buôn bán phục hồi 

hoặc xuất hiện mới, với sự khác biệt rất lớn về phạm vi buôn bán, sản phẩm và phương 

thức kinh doanh. Nhờ ưu thế của các phương tiện thông tin hiện đại và phương tiện vận 

chuyển, người buôn có khi chỉ ngồi tại nhà vẫn chỉ đạo việc nhập hàng từ các nơi và 

xuất hàng đi nơi khác, sang cả nước ngoài. Không chỉ nam giới mà cả nữ giới cũng tham 

gia đội quân “buôn bán đường dài”. Trong số các làng buôn bán đường dài, có nhiều 

làng buôn sản phẩm là “đồng nát”, có “đồng nát quý tộc” (đồ gỗ cao cấp) như xã Hải 

Minh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); hay tóc (xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh 

Phú Thọ), hoặc làng ôtô cũ (làng Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).  Lại có làng, 

tiêu biểu là làng Quan Độ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), làng Thổ Tang (huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) …, hàng “đồng nát” là các phế phẩm của quốc phòng (các 

bộ phận của máy bay, tên lửa, cả vỏ đạn, đầu đạn …), gây ô nhiễm môi trường và nguy 

cơ cháy nổ rất cao (thực tế đã tường xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nặng nề ở một số địa 

phương, điển hình là xã Văn Môn đầu năm 2018.  

3. DỰ BÁO XU HƯỚNG BIẾN ĐỔI CỦA LÀNG XÃ VỚI TIẾN TRÌNH 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cuộc cách mạng có tác động mạnh 

mẽ nhất, toàn diện nhất đến các làng xã so với các chính sách của vương triều phong 

kiến cũng như của chính thể dân chủ cộng hòa từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945. Với trọng tâm là các chính sách kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đã làm đảo lộn các khía cạnh xã hội và văn hóa làng xã, từ đó lại tác động trở lại tới sự 

phát triển của nông thôn, ảnh hưởng tới các đô thị, tới tiến trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa với tất cả những mặt tích cực, những như hạn chế, bất cập và cả tiêu cực của 

chúng.  

Do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa chưa hoàn thành được mục tiêu theo chương trình, thời hạn đề ra, mà còn tiếp 

diễn trong một thời gian dài nữa. Xu hướng đô thị hóa theo phương thức chuyển xã 

thành phường và công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo phương thức thu hồi ruộng đất để 

xây dựng các khu công nghiệp và khu đô thị tiếp tục diễn ra với những kinh nghiệm đã 

qua, từ cả việc ban hành chủ trương, chính sách của nhà nước và sự ứng phó của người 

dân.  

 Với đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên đây tiếp diễn, các làng xã sẽ chuyển 

biến theo các hướng sau và đó cũng là những vấn đề đặt ra cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy 

và chính quyền các cấp cần lưu tâm giải quyết: 

 - Nhiều làng sẽ trở thành phố, thành đô thị, tuy nhiên phải làm sao khắc phục 

được tình trạng “phố chẳng ra phố, làng không còn làng”, hay là những “đô thị làng - 

phố” nhếch nhác, lộn xộn; đặc biệt là không hình thành được lối sống đô thị cho cộng 

đồng cư dân. Nói chung, phải có sự chuẩn bị chu đáo cho quá trình chuyển làng thành 

phố, chuyển xã thành phường, không thể áp đặt bằng một văn bản hành chính, hay là sự 

“đô thị hóa cưỡng bức”.   

 - Nhiều làng xã ở trong trạng thái “lưỡng phân, xen cài”: không còn nông nghiệp, 

song vẫn có đông “nông dân” sống trong các làng cũ, lại có các khu đô thị - chung cư 

cao tầng. Vậy vai trò quản lý của hệ thống chính trị cấp xã, nhất là của chính quyền ở 
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đây là gì? Mối quan hệ giữa chính quyền cấp xã sở tại với các khu chung cư hình thành 

trên đất của xã ra sao? Phương thức quản lý nào là phù hợp? 

- Các làng không trực diện công nghiệp hóa, đô thị hóa, kinh tế sẽ tiếp tục chuyển 

biến theo hướng giảm nông nghiệp, tăng tỷ trong phi nông nghiệp; số làng làm nông 

nghiệp sẽ theo hướng chuyên canh, các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Một lực lượng 

lớn lao động chuyển ra thành phố làm việc, tạo khoảng trống về văn hóa, giáo dục ở 

nông thôn, song lại tăng sức ép nhà ở, giao thong, môi trường cho đô thị. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Phan Đại Doãn (2001), Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế, xã hội và văn hóa, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

2. Bùi Thị Dung (2015), Văn hóa làng dệt Phương La (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), luận 

án tiến sĩ Văn hoá học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.  

3. Bùi Xuân Đính (Chủ biên, 2009), Làng nghề thủ công huyện Thanh Oai (Hà Nội), truyền 

thống và biến đổi, Nxb. KHXH, Hà Nội. 

4. Bùi Xuân Đính (Chủ biên, 2013), Bát Tràng, làng nghề, làng văn, Nxb. Hà Nội. 

5. Nguyễn Giáo (2016), Quan hệ xã hội trong bối cảnh phi nông nghiệp hóa: nghiên cứu trường 

hợp làng Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, luận án tiến sĩ Văn hóa học, lưu tại Học viện KHXH.  

6. Tô Duy Hợp (2000), Sự biến đổi của làng xã Việt Nam ngày nay, Nxb. KHXH. 

7. Lê Quang Hưng (Chủ biên, 2015), Sự biến đổi văn hóa truyền thống vùng ven đô Hà Nội 

trong bối cảnh đô thị hóa, Nxb. Thế giới, Hà Nội.  

8. Đỗ Thiên Kính (2018), Phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam hiện nay, Nxb. Khoa 

học xã hội, Hà Nội.  

9. Nguyễn Quang Ngọc (2009), Một số vấn đề làng xã Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội. 

10. Trần Đức Ngôn (Chủ biên, 2005), Văn hóa truyền thống ngoại thành Hà Nội dưới tác động 

của kinh tế thị trường, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội. 

11.  Nguyễn Văn Ngự (2019), Nghề làm giầy da ở hai làng Giẽ Thượng, Giẽ Hạ, xã Phú Yên, 

huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, luận án tiến sĩ Nhân học, Học viện Khoa học xã hội. 

12. Phillip Papin - Olivier Tesiser (Chủ biên, 2002), Làng ở vùng châu thổ Sông Hồng: vấn đề 

còn bỏ ngỏ, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia, Hà Nội. 

13. Nguyễn Đình Phúc (2015), Làng nghề kim khí - mộc dân dụng Đại Tự (xã Kim Chung, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội, luận án tiến sĩ Văn hóa học, Học viện KHXH, Hà Nội. 

14. Viện Dân tộc học (2015), Các dân tộc ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 1 

(Nhóm Ngôn ngữ Việt - Mường).  

15. Đỗ Ngọc Yến (2015), Biến đổi của làng nghề thủ công truyền thống Triều Khúc, xã Tân Triều, 

huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, luận án tiến sĩ Nhân học, Học viện KHXH, Hà Nội.  

16. Trần Thị Hồng Yến, Thạch Thiết Hà (2007), “Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống ở các làng 

xã được chuyển thành phường tại Thủ đô Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp làng Tình 

Quang, phường giang Biên, quận Long Biên”, Tạp chí Dân tộc học, số 4, trang 39- 45. 

17. Trần Thị Hồng Yến (2013), Biến đổi về xã hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình đô 

thị hóa tại Hà Nội, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 

18. DiGregorio, Michael (2001), Excavating alternative furture in a Northern vietnamese craift 

village, Doctor of  philosophy in Urban planning. 

 



34 

  



35 

BIẾN ĐỔI LÀNG XÃ NÔNG THÔN NAM BỘ TRONG QUÁ TRÌNH 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA: THỰC TRẠNG, ĐỊNH 

HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

PGS.TS Lê Thanh Sang29 

 

1. GIỚI THIỆU 

Nam Bộ, gồm Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ, là địa bàn trọng điểm sản xuất và 

xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Tây Nam Bộ (TNB) đứng đầu cả nước về sản lượng 

lúa gạo, thủy sản và cây ăn trái, trong khi Đông Nam Bộ (ĐNB) chiếm ưu thế về các 

loại cây công nghiệp như cao su, điều, tiêu. Với bờ biển dài và thềm lục địa rộng lớn, 

Nam Bộ (NB) đồng thời là ngư trường đánh bắt hải sản và nuôi tôm quan trọng nhất của 

cả nước. Trong thập niên qua, nông thôn NB đã trải qua quá trình biến đổi sâu sắc trên 

nhiều lĩnh vực,cả tích cực và tiêu cực dưới tác động của nhiều yếu tố, đồng thời cũng 

đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới. Chương trình xây dựng nông 

thôn mới; quá trình hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới; biến đổi khí hậu và nguồn 

nước sông Mekong; các chính sách vĩ mô; và các động thái dân số là những yếu tố quan 

trọng không chỉ đối với nông dân, nông nghiệp, nông thônNB trong thời gian qua mà cả 

trong thời gian tới.  

Ngoài ra, do các yếu tố đặc thù, nông thôn TNB và nông thôn ĐNB cũng có 

những khác biệt đáng kể: Nông dân, nông nghiệp, nông thôn TNB chịu tác động kép 

nghiêm trọng của nước biển dâng và suy giảm nguồn nước sông Mekong. Xu hướng di 

cư từ TNB đến ĐNB trên qui mô lớn dẫn đến tình trạng giảm dân số nông thôn và đẩy 

nhanh quá trình già hóa dân số nông thôn TNB, trong khi nông thôn ĐNB ít chịu tác 

động của các yếu tố này. Nền đất yếu, thấp, nhiều kênh rạch, khó khăn trong việc phát 

triển cơ sở hạ tầng cũng làm cho nông thôn TNB bất lợi hơn nhiều so với nông thôn 

ĐNB. Mạng lưới đô thị ở TNB được phân bố khá đều nhưng hầu hết là các đô thị nhỏ, 

ít có tác động lan tỏa đến khu vực nông thôn, trong khi mạng lưới đô thị ở ĐNB có 

nguồn lực lớn hơn nhiều, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), có tác động rất 

mạnh đến sự phát triển của khu vực nông thôn chung quanh nó. Sự phát triển của nông 

thôn phụ thuộc không chỉ vào nội lực mà còn vào mối quan hệ kết nối trước hết với các 

đô thị của vùng và với TP. HCM. 

Bài viết trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông 

thôn NB, trong đó tập trung vào (1) việc làm, thu nhập, vàcác nguồn lực của nông dân 

– chủ thể chính của phát triển nông thôn, (2) các phương thức tổ chức sản xuất và chuỗi 

giá trị của nền kinh tế nông nghiệp, và (3) sự phát triển bao trùm của nông thôn trên các 

lĩnh vực trong tương quan với thành thị.Trong khuôn khổ của một tham luận hướng đến 

chính sách, bài viếttập trung nêu bật những luận điểm quan trọng về biến đổi xã hội 

nông thôn NB rút ra từ các phát hiện chính của nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu 

lớn mà tác giả và các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, thuộc 

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Namđã thực hiện trong thập niên qua và thảo luận 

các vấn đề phát triển nông thôn NB trong thời gian tới, hạn chế trình bày chi tiết các kết 

                                              
29 Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
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quả cụ thể30 như trong các báo cáo nghiên cứu. Cần nhấn mạnh rằng các vấn đề của 

nông thôn TNB thể hiện tập trung nhất các thách thức và giải pháp đối với nông dân, 

nông nghiệp và nông thôn tại các địa bàn nông nghiệp trọng điểm của nước ta trong thời 

gian tới. 

2. BIẾN ĐỔI LÀNG XÃ NÔNG THÔN NAM BỘ TRONG 10 NĂM QUA 

2.1. Giảm dân số và già hóa dân số nông thôn TNB, tăng dân số nông thôn 

ĐNB chủ yếu do di cư 

Có sự biến đổi lớn về dân số và cơ cấu dân số nông thôn NB, chủ yếu do di cư từ 

TNB đến ĐNB, làm cho dân số nông thôn TNB đang giảm dần về số lượng tuyệt đối và 

đẩy nhanh quá trình già hóa dân số từ 15 năm trở lại đây trong khi làm tăng dân số ĐNB, 

gồm cả khu vực nông thôn. 

Tỷ trọng người di cư từ nông thôn TNB đến ĐNB ngày càng tăng lên trong khi 

tỷ trọng người di cư từ các vùng khác đến ĐNB giảm xuống. Kết quả điều tra dân số 

giữa kỳ 2014 cho thấy người di cư từ TNB đến ĐNB chiếm hơn 50% tổng số người di 

cư đến ĐNB, trong đó đến TPHCM chiếm khoảng một nửa và một nửa còn lại đến các 

tỉnh khác. Khoảng ¾ số di cư liên tỉnh từ TNB là đến ĐNB, gần ¼ số còn lại là đến các 

tỉnh khác trong vùng TNB, số người đến các vùng khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Mặc dù 

phần lớn người di cư từ nông thôn TNB đến khu vực đô thị và các khu công nghiệp, một 

số đáng kể đến khu vực nông thôn ở Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, … kể cả định 

cư lâu dài tại đây. Lao động người Khmer TNB di cư lên ĐNB đã tăng rất nhanh trong 

thập niên vừa qua. 

Do di cư tập trung chủ yếu vào những người trẻ tuổi, quá trình này đang đẩy 

nhanh xu hướng giảm dân số và già hóa dân số ở nông thôn TNB. Hơn nữa, di cư mang 

tính chọn lọc không chỉ ở khía cạnh tuổi mà những người ít nguồn lực nhất nhiều khả 

năng bị bỏ lại nông thôn nhiều hơn. Cùng với thu nhập ở nông thôn thấp hơn, quá trình 

già hóa dân số sẽ đồng thời thúc đẩy quá trình nghèo hóa dân số nông thôn. Quá trình 

già hóa và nghèo hóa này cũng làm cho lợi tức dân số giảm trong khi đặt ra các thách 

thức lớn về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe lão khoa, và phương thức tổ chức cuộc 

sống không chỉ cho người cao tuổimà cả xã hội nông thôn. 

2.2. Trạm y tế và trường phổ thông được cải thiện rõ rệt về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị và nhân lực nhưng chất lượng khám chữa bệnh và giáo dục đào tạo 

còn hạn chế chủ yếu là do chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Đào tạo nghề 

chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Như một trong những thành tựu của chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ 

thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào tạo nông thôn đã được quan tâm đầu tư và có 

nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa được nâng cao 

tương xứng với cơ sở vật chất và trang thiết bị nên chưa phát huy hiệu quả cao trên hai 

lĩnh vực quan trọng này. Trạm y tế dù được đầu tư khang trang và có một số máy móc 

chuyên dụng nhưng nhiều trạm y tế không có bác sĩ, rất ít người đến khám chữa bệnh 

tại trạm y tế. Chính sách thông tuyến từ 2016 đã mở rộng sự phân hóa giữa các cơ sở y 

tế, theo đó hầu hết các trạm y tế nông thôn có ít người đến khám chữa bệnh bằng bảo 

hiểm y tế hơn do thiếu bác sĩ và chất lượng khám chữa bệnh kém hơn. Chất lượng đào 

                                              
30 Có thể xem tài liệu gốc về các đề tài nghiên cứu được nêu trong Tài liệu tham khảo bao gồm cả số liệu điều tra 

khảo sát, báo cáo đề tài và các sản phẩm khác được lưu trữ tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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tạo nghề cũng rất thấp, nặng về hình thức, thiếu thực hành, thực học, và không gắn với 

thị trường việc làm. Nhiều cán bộ y tế và giáo dục đào tạo tại vùng dân tộc thiểu số 

không biết tiếng dân tộc thiểu số. Mặc dù có nhiều chính sách ưu tiên dành cho học sinh 

dân tộc thiểu số nhưng tính hiệu quả chưa cao mà một trong những rào cản lớn nhất 

chính là ngôn ngữ. Càng học lên cao, việc tiếp nhận kiến thức thông qua ngôn ngữ tiếng 

Việt càng khó đã dẫn đến tình trạng bỏ học rất cao của học sinh dân tộc thiểu số. Tỷ lệ 

nghèo cao trong các cộng đồng dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với cộng đồng người 

Kinh, người Hoatrong vùng. Tình trạng thất học cao, di cư, và nghèo khổ làm tăng thêm 

tình trạng bất bình đẳng. 

2.3. Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ dân sinh được cải thiện rõ rệt nhưng 

còn hạn chế trong việc phục vụ sản xuất kinh doanh 

Sự cải thiện về cơ sở hạ tầng được người dân đánh giá là thành tựu lớn nhất của 

Chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu nông thôn; 

hệ thống cung cấp điện; hệ thống cung cấp nước sạch đến tận hộ dân và nhiều lĩnh vực 

khác được xây mới hoặc nâng cấp đã cải thiện một cách cơ bản chất lượng cung cấp 

dịch vụ công và chất lượng sống của cư dân nông thôn. Chất lượng nhà ở cũng được cải 

thiện rõ rệt nhờ các chính sách hỗ trợ về vốn và đất nền tại các cụm, tuyến dân cư.  

Tuy nhiên, sự cải thiện này mới đáp ứng mục tiêu trong giai đoạn đầu của chương 

trình xây dựng nông thôn mới là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân nông 

thôn, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn theo 

hướng hiện đại. Cầu đường hẹp và yếu, kênh mương cạn và bị chia cắt nên chỉ có các 

phương tiện vận tải nhỏ đến được tận nơi sản xuất, làm giảm giá bán và tăng chi phí vận 

tải, trung chuyển nguyên liệu, hàng hóa nông sản, giảm tính cạnh tranh.Nhiều tuyến 

đường bộ trong vùng chưa đáp ứng các phương tiện vận tải bằng container. Công suất 

vận chuyển giữa cầu và đường chưa tương thích. Hệ thống đường bộ nông thôn chỉ mới 

đáp ứng nhu cầu giao thông và vận tải nhẹ. Giao thông thuỷ chưa phát huy lợi thế vì 

thiếu các cảng được trang bị phù hợp về phương tiện bốc dỡ, kho bãi, đặc biệt là cảng 

dành cho tàu tải trọng lớn để giảm bớt sự phụ thuộc vào TPHCM. Hơn nữa, chưa có sự 

kết nối thuận lợi giữa các mạng lưới giao thông đường bộ với giao thông đường thuỷ 

tạo thành những trung tâm kết nối giúp giảm chi phí vận chuyển – một trong những yếu 

tố đang làm giảm lợi thế cạnh tranh của vùng. 

Có thể thấy tác động lan tỏa rất rõ rệt đối với sự phát triển kinh tế nông thôn tại 

những nơi mà giao thông nông thôn được kết nối thông suốt với thành thị như một số 

huyện của Long An giáp TPHCM. Trước đây, lao động di cư từ các huyện này phải thuê 

nhà để ở trong thời gian làm công nhân tại TPHCM, nhưng trong khoảng 5 năm trở lại 

đây nhiều người đã đi lại hàng ngày bằng xe đưa đón công nhân hoặc bằng xe máy để 

đi về trong ngày, hoặc chuyển về các doanh nghiệp mới thành lập gần nhà nhờ các tuyến 

giao thông đường bộ ở nông thôn được nâng cấp, mở rộng, và kết nối một cách đồng 

bộ. Dân cư địa phương và một số di cư trở về đãxây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nhỏ thu hút lao động tại chỗ nhờ giao thông thuận lợi hơn trước. Sức mua của cư dân 

nông thôn đã tăng lên rõ rệt và thúc đẩy kinh tế tại chỗ nhờ khoản thu nhập của công 

nhân từ thành thị đã chuyển thành tiêu dùng ở nông thôn. Phương thức “ly nông bất ly 

hương” đã tạo ra lợi ích kép là tăng nguồn thu được tạo ra từ thành thị và tăng tiêu dùng 

nông thôn từ nguồn thu này. Phương thức này cũng tăng tính cố kết cộng đồng nông 

thôn, không làm đứt đoạn các mối quan hệ vợ chồng, con cái trong gia đình. Các tác 

động tích cực trên chứng tỏ sự đúng đắn trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đáp 

ứng cao hơn các yêu cầu về sản xuất kinh doanh nông thôn. 
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2.4. Liên kết vùng chưa đạt được kết quả như kỳ vọng do nguồn lực của các 

chủ thể yếu, các thể chế liên kết vùng còn hạn chế và nền nông nghiệp chỉ mới tập 

trung chủ yếu vào công đoạn sản xuất của chuỗi giá trị 

Cho đến nay, việc xây dựng hợp tác xã nông nghiệp và cánh đồng lớn chỉ mới 

hình thành các mô hình thí điểm nhưng không thể nhân rộng. Nguyên nhân quan trọng 

nhất là do  nguồn lực rất hạn chế của chủ thể chính là nông hộ, trong đó qui mô đất sản 

xuất quá nhỏ bé và phân tán trong điều kiện cơ sở hạ tầng sản xuất không thuận lợi để 

xúc tiến các phương thức hợp tác sản xuất trên qui mô lớn. Đa số các chủ thể này có 

nguồn lực hạn chế không chỉ về đất đai mà cả các tài sản sản xuất khác, vốn liếng, kinh 

nghiệm, và tâm thế sản xuất kinh doanh. Tình trạng manh mún này cũng không tạo động 

lực để thu hút sự đầu tư của doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài vào khu vực nông 

nghiệp, nông thôn. Hơn nữa, nguồn lực của đa số doanh nghiệp và đô thị cũng hạn chế, 

nhất là ở TNB, khó đóng vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ.Nền kinh tế nông nghiệp 

trong thời gian qua chỉ mới thành công chủ yếu trong các công đoạn sản xuất, có năng 

suất và sản lượng cao nhưng chất lượng còn thấp và chỉ là một khâu tạo ra giá trị gia 

tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị. Sự thiếu năng lực trong các công đoạn trước và sau 

sản xuất là một hạn chế lớn của ngành nông nghiệp và làm hạn chế tiềm năng liên kết 

vùng. Tuy nhiên, điểm nghẽn chính là chưa thúc đẩy thành công quá trình chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế và cơ cấu việc làm nông thôn để giảm số lượng nông hộ, tích tụ ruộng đất 

và tăng nguồn lực của chủ thể chính này. 

Trong liên kết phát triển, vai trò của Nhà nước rất quan trọng nhưng năng lực qui 

hoạch và thực hiện qui hoạch, quản lý qui hoạch và tuân thủ qui hoạch, sự phối hợp giữa 

các ngành, các khu vực… của các địa phương trong vùng còn hạn chế. Nguồn ngân sách 

hạn chế và hiệu quả đầu tư công chưa cao làm cho nhiều địa phương không thể hiện 

đúng với vị thế cần có của mình. Cụ thể, Cần Thơ được xác định là thành phố trung tâm 

của vùng, được qui hoạch rất nhiều chức năng quan trọng nhưng mang tính kỳ vọng 

nhiều hơn là dựa trên cơ sở thực tế và Cần Thơ chưa đáp ứng các điều kiện vật chất cần 

thiết, nhất là nguồn vốn để phát triển.  

Mặc dù các chính sách hiện nay rất khuyến khích liên kết vùng, cách qui hoạch, 

đầu tư và quản lý qui hoạch, đầu tư hiện nay quá tập trung vào cấp tỉnh, chưa đặt đúng 

mức tầm quan trọng của qui hoạch vùng, dẫn đến tình trạng chỉ quan tâm đến lợi ích cục 

bộ, trước mắt của địa phương mình, ngành mình, không tuân thủ qui hoạch vùng và lợi 

ích tối cao của vùng nhưng thiếu biện pháp chế tài hữu hiệu. Cách đánh giá phổ biến 

dựa trên “một giải pháp cho tất cả” được áp đặt thống nhất từ trên xuống: tỷ lệ tăng 

trưởng GRDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, và áp 

lực nguồn thu ngân sách đã tạo ra động cơ và tính chính đáng để các địa phương theo 

đuổi mục tiêu này, làm triệt tiêu các động lực phát triển ở phạm vi toàn vùng.Hơn nữa, 

chính sách hiện nay chưa tạo ra động lực đáng kể để thành phần kinh tế tư bản (doanh 

nghiệp) đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp để tạo ra các chủ thể liên kết 

có nguồn lực lớn hơn trong lĩnh vực này. Lý do quan trọng nhất chính là các cơ sở hạ 

tầng nông thôn còn rất yếu kém, không thuận lợi cho các nhà đầu tư. Mặc dù Chương 

trình xây dựng nông thôn mới đã cải thiện đáng kể các cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt 

là đường bộ và thuỷ lợi, nhưng chỉ mới đáp ứng phần nhỏ mục tiêu vận tải hàng hoá, 

chưa tính đến điều kiện cần thiết khác để doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả. Hơn 

nữa, đầu tư vào nông nghiệp còn liên quan đến một loại tư liệu sản xuất đặc biệt là đất 

đai tập trung với qui mô đủ lớn, trong khi thị trường đất đai ở nông thôn hầu như đã 
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được khai thác và phân bố nhỏ lẻ, phân tán trong các hộ nông dân, với rất ít giao dịch 

trong thời gian qua.  

Cơ sở hạ tầng là điều kiện then chốt để thúc đẩy các hoạt động liên kết, và như 

đã phân tích ở trên,mặc dù được cải thiện rõ rệt, chất lượng của cơ sở hạ tầng vẫn chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng, đặc biệt là tính kết nối và tính đồng bộ giữa các 

lĩnh vực cơ sở hạ tầng.  

Chuyên môn hoá chức năng là điều kiện cơ bản nhất để hình thành quá trình trao 

đổi, hợp tác, và liên kết giữa các chủ thể trong và ngoài vùng, giữa nông thôn với thành 

thị. Xét trên nhiều phương diện, mức độ chuyên môn hoá chức năng thấp ở cả các lĩnh 

vực phát triển và các không gian phát triển là nhân tố quan trọng nhất đang hạn chế liên 

kết phát triển vùng. Về nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, các chủ thể có nhiều nguồn lực, 

đặc biệt là các nguồn lực độc nhất, khó bắt chước, khó thay thế, sẽ tạo ra nhiều lợi thế 

cạnh tranh và do vậy có nhu cầu và khả năng xây dựng các hoạt động liên kết. Tuy 

nhiên, các nguồn lực vật chất, nhân lực và tổ chức của các chủ thể liên kết chính là doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, và hộ sản xuất nông nghiệp đều rất hạn chế. Nguồn 

lực nhỏ bé của các chủ thể liên kết là nhân tố cơ bản đang hạn chế nhu cầu và khả năng 

liên kết phát triển vùng, và không tạo ra các liên kết mang tính bền vững. 

2.5. Thu nhập nông thôn được cải thiện rõ rệt nhưng ít việc làm tại chỗ và 

cư dân nông thông bị nghèo tương đối so với cư dân thành thị 

Thu nhập của nông dân nói riêng và cư dân nông thôn nói chung đã được cải 

thiện rõ rệt tương ứng với tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian qua. Điều 

này đã giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh và đầu tư vào việc học hành của con cái. Tỷ lệ di cư để đi học tại các thành phố 

ở nông thôn TNB đã tăng lên rất nhanh và chiếm trên 20% tổng số di cư. Tỷ lệ này cao 

hơn ở ĐNB. Tuy nhiên, việc làm trong nông nghiệp và ở nông thôn không tăng tương 

ứng so với mức tăng dân số và lao động. Canh tác 1 ha đất ruộng vụ đông xuân năm 

2016 tại vùng sản xuất lúa tập trung ở TNB chỉ cần 20 ngày côngdo thủy lợi tự động, 

máy móc và chất hóa học sử dụng phổ biến trong các công đoạn canh tác, chăm sóc, và 

thu hoạch. Lao động nông nghiệp đã giảm nhanh trong khi lao động phi nông nghiệp ở 

nông thôn rất hạn chế.Giá cả nông sản thấp so với giá cả sản phẩm công nghiệp, dịch vụ 

và qui mô sản xuất nhỏ bé làm cho thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp tương ứng.Thu 

nhập của cư dân nông thôn phụ thuộc rất nhiều vào lao động di cư, dù cao hơn nông 

thôn nhưng là mức thu thấp nhất ở thành thị. Trong khi đó, hầu hết số thu nhập từ lao 

động di cư được sử dụng tại thành thị để duy trì cuộc sống của họ, số tiền gởi về quê chỉ 

chiếm một tỷ lệ thấp. Do vậy, nông dân và nông thôn đang nghèo đi trong mối tương 

quan với thị dân và thành thị, và rõ rệt nhất là tình cảnh của nông dân và nông thôn TNB. 

Trong khi đó, đầu tư công và các nguồn lực của xã hội nói chung đang hướng đến thành 

thị nhiều hơn là nông thôn. 

2.6. Ô nhiễm môi trường nông thôn đang tăng lên trong khi đời sống văn 

hóa hướng đến cộng đồng nông thôn đang giảm đi 

Ô nhiễm môi trường ở nông thôn đang tăng lên nhanh chóng do chất thải trong 

sản xuất và trong tiêu dùng. Trong khi đó, các giải pháp bảo vệ môi trường và nhận thức 

bảo vệ môi trường của các chủ thể ở nông thôn chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển bền 

vững đang đòi hỏi các tiếp cận mới và giải pháp hữu hiệu hơn. 
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Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn khá nghèo nàn dù phương tiện giải trí cá 

nhân tăng lên đang tạo ra khuynh hướng hưởng thụ văn hóa cá nhân, giảm tính kết nối 

cộng đồng. Hầu hết các thiết chế văn hóa cơ sở như Nhà văn hóa, Trung tâm thể thao xã 

ấp rất ít khi hoạt động dù được xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới. Các kết nối mang 

tính cộng đồng phổ biến bị điều kiện hóa bởi sự lạm dụng bia rượu và các chất kích 

thích. Đây là một xu hướng tiêu cực cần có sự thay đổi. 

3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG 10 NĂM TỚI 

3.1. Bối cảnh mới và các vấn đề đặt ra 

Xu hướng di cư từ nông thôn TNB đến ĐNB sẽ tiếp tục diễn ralàm rõ nét hơn các 

đặc điểm già hóa và nghèo hóa dù qui mô có thể giảm bớt do dân số trẻ ít dần và giảm 

đầu tư các ngành thu hút nhiều lao động tại các thành phố lớn.Xu hướng di cư trở về 

nông thôn TNB chiếm khoảng 50% số người đã từng di cư nhưng số người trở về có thể 

diễn ra theo 2 hướng ngược nhau: (1) Tỷ trọng dân số từ TNB di cư đến TPHCM và các 

thành phố khác để đi học hiện chiếm khoảng ¼ trong tổng số người di cư và những 

người này có xu hướng ở lại để tìm việc làm và có cơ hội để làm việc ổn định nhiều hơn 

là trở về quê. (2) Nhiều người lao động ở độ tuổi sau 40 có thể không tìm được việc làm 

do sự thay thế bởi robot trong các ngành thâm dụng lao động bắt đầu trở về quê, đặt ra 

thách thức rất lớn về việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội nông thôn.  

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, rủi ro từ nguồn nước sông Mekong, và sự sụt 

lún đang tăng nhanh do khai thác nước ngầm quá mức và giảm phù sa từ thượng nguồn 

đang tác động ngày càng tiêu cực đến nơi cư trú, sinh kế, sản xuất nông nghiệp, và sự 

phát triển của nông thôn TNB, đặc biệt là tại các vùng ven biển và bán đảo Cà Mau. 

Trong những năm gần đây, hầu như không có lũ lớn và thậm chí không có lũ ở TNB. 

Xu hướng này đặt ra nhiều thách thức trong giảm nhẹ và thích ứng, trong đó nguồn nước 

sông Mekong có thể trở thành một yếu tố an ninh phi truyền thống rất khó để đối phó 

và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nông nghiệp TNB trong thời gian tới. 

Nền nông nghiệp NB nói chung và đặc biệt là TNB vẫn thể hiện là một nền nông 

nghiệp sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, phân tán, dựa vào hàng triệu nông hộ có năng lực hạn 

chế, chú trọng về lượng, tập trung chủ yếu vào các công đoạn sản xuất, và đối mặt với 

nhiều thách lớn để trở thành nền nông nghiệp sản xuất lớn, tập trung, áp dụng công nghệ 

cao và hướng đến chất lượng. Thách thức lớn nhất chính là giảm tỷ lệ nông hộ để tăng 

qui mô đất sản xuất đến mức có thể hợp tác để tổ chức phương thức sản xuất lớn, hợp 

tác với nhau và hợp tác với doanh nghiệp, theo chuỗi giá trị nhằm tăng giá trị sản phẩm 

và tăng thu nhập của nông dân, và tạo ra quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu 

lao động nông thôn với phí tổn xã hội thấp nhất. Thách thức này cũng liên quan mật 

thiết đến thay đổi nhận thức và tư duy về chể chế về đất đai. 

Liên kết nội vùng, liên vùng và vai trò của “nhạc trưởng” trong qui hoạch, đặc 

biệt là trong phân bổ các nguồn lực và kiểm soát việc sử dụng nguồn lực ở cấp độ vùng 

vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết. Các thể chế quản trị vùng hiện nay vẫn chưa 

thật sự hiệu quả trên thực tế do “nhạc trưởng” này không có quyền lực thật sự. Hơn nữa, 

cơ chế “xin cho”, cách đánh giá “từ trên xuống” và dựa trên tăng trưởng GRDP, các áp 

lực về tăng trưởng dẫn đến tình trạng phá vỡ lợi ích vùng vì lợi ích cục bộ là một hệ quả 

tất yếu của các chính sách, cơ chế mang tầm vĩ mô ở cấp quốc gia. Vấn đề này đặt ra 

nhiều thách thức đòi hỏi phải vượt qua để phát triển. 
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Nông thôn NB đang trong quá trình chịu tác động rất mạnh của các yếu tố bên 

ngoài và tâm thế cá thể, mạnh ai nấy làm, ít hợp tác với nhau và ít quan tâm đến cộng 

đồng như một tập thể thống nhất, gắn kết với nhau và gắn liền sự thịnh vượng của mình 

với sự thịnh vượng của cả cộng đồng. Tình trạng ứng xử không lành mạnh, thiếu tình 

làng nghĩa xóm đang xảy ra ngày càng phổ biến. Đây chính là vấn đề của xây dựng nông 

thôn mới, xây dựng văn hóa mới lớn nhất hiện nay. 

3.2. Các định hướng lớn 

a) Cần xây dựng chiến lược phát triển nông thôn không chỉ là nơi cung cấp 

các sản phẩm nông nghiệp và lực lượng lao động rẻ, mà phải là một thị trường tiêu 

thụ rộng lớn, tiềm năng 

Định hướng này định vị lại các ưu tiên đầu tư và làm cân bằng các mối quan hệ 

cơ bản giữa nông thôn và thành thị, giữa nông nghiệp và phi nông nghiệp. Định hướng 

này cũng tạo ra sự thay đổi nhận thức về các chính sách phát triển và quản lý phát triển, 

các lĩnh vực đầu tư và chủ thể tiếp nhận đầu tư. Nếu đầu tư cho nông dân, nông nghiệp, 

nông thôn thì đây cũng là thị trường tiêu thụ rất lớn đối với chính sản phẩm nông nghiệp, 

và đặc biệt là các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ. Bất bình đẳng giữa nông thôn và thành 

thị đang ngày càng tăng lên, và không chỉ ở tương quan thu nhập. Thiếu việc làm, tăng 

rủi ro sinh kế, và di cư nông thôn-thành thị trên qui mô lớn phản ảnh các nhân tố “đẩy” 

trong nông nghiệp và nông thôn hiện nay. Cần tăng sức mua cho nông dân, xem nông 

thôn là một thị trường lớn cần thúc đẩy thay vì chuyển các nguồn lực phát triển cho 

thành thị trên cơ sở khai thác sức lao động nông thôn và sản phẩm nông nghiệp thô giá 

rẻ. 

Có thể thấy rõ nhất thực trạng này ở vùng trọng điểm nông nghiệp TNB. Xu 

hướng này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Do vậy, định hướng lại các 

chính sách phát triển là cần thiết và cấp bách. 

b) Yếu tố tiên quyết trong chính sách xây dựng nông thôn mới là phải đặt nông 

dân ở vị trí trung tâm trên thực tế, vì nâng cao thu nhập,phát triểnnguồn lực, và giải 

quyết các vấn đề của chính họ là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững nông 

nghiệp và nông thôn 

Gắn liền với việc nâng cao thu nhập, một vấn đề cơ bản khác là phải phát triển 

các nguồn lực của nông dân còn đang rất yếu kém và phân tán hiện nay, mà quan trọng 

nhất là ruộng đất và chất lượng nguồn nhân lực. Dù nông dân NB có qui mô đất sản xuất 

lớn hơn và tập trung hơn so với nông dân đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, về cơ bản 

vẫn là nền sản xuất tiểu nông với đại đa sốkhông đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất qui 

mô lớn, hiện đại, chất lượng cao và đồng bộ. Cần phải tăng qui mô sản xuất trung bình 

của nông hộ trên cơ sở thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất, giảm số nông 

hộđến một mức thích hợp cho việc phát triển các hợp tác xã và hợp tác với doanh nghiệp. 

Quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất có giới hạn sẽ chọn lọc ra những nông hộ không 

chỉ có một qui mô đất sản xuất đủ lớn mà còn có nguồn lực tài chính, năng lực quản lý, 

và các kỹ năng cần thiết khác cho việc hình thành các mô hình kinh doanh nông nghiệp 

hiệu quả. Để tránh các tổn thương xã hội trong quá trình chuyển đổi, cần đảm bảo tính 

đồng bộ trong quá trình tạo việc làm bền vững và đảm bảo thu nhập cho những hộ không 

còn đất nông nghiệp. Chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn thấp, đặc biệt là ở TNB, 

là trở ngại cho quá trình chuyển đổi và đỏi hỏi phải có các bước đi và hình thức thích 

hợp.   
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Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới trong 10 năm vừa qua 

cũng cho thấy, chỉ khi nào giải quyết đúng các vấn đề của nông dân, với sự tham gia 

thực chất của họ, thì mới tạo ra được những thành tựu, và nhận được sự ủng hộ của 

người dân. 

c) Cần giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 

nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, chuyển từ số 

lượng sang chất lượng thay và thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm 

nguồn lực tự nhiên, tổ chức sản xuất theo qui mô lớn, liên kết vùng, tập trung và phát 

triển nền nông nghiệp theo chuỗi giá trị 

Quá trình giảm tỷ trọng lao động nông nghiệptrong thời gian qua còn chậm do 

thị trường đất nông nghiệp hầu như không có nhiều thay đổi. Nếu tỷ trọng lao độngnông 

nghiệp cao như hiện nay thì không thể phát triển nền nông nghiệp hiện đại, tăng năng 

suất lao độngvà tăng thu nhập của nông dân. Cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông 

nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hơn nữa, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp theo 

hướng thích nghi với biến đổi khí hậu và theo chuỗi giá trị sẽ giúp nền nông nghiệp phát 

triển bền vững, tăng tính cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng cao, tạo ra nhiều việc làm mới 

và nâng cao thu nhập của nông dân và cư dân nông thôn nói chung thông qua tác động 

lan tỏa. 

Cần chuyển định hướng đầu tư cơ sở hạ tầng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ chủ 

yếu là phục vụ dân sinh trong giai đoạn đầu sangphục vụ phát triển các nguồn lực của 

nông dân và phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn. 

Cần phải có cơ chế điều phối vùng thật sự có quyền lực trong qui hoạch, phân bố 

các nguồn lực và kiểm soát việc thực hiện trên phạm vi toàn vùng.Đầu tư nhiều hơn cho 

các thị trấn, thị xã, và thành phố cấp tỉnh để tăng cường các chức năng kinh tế, hỗ trợ 

cho sự phát triển lan tỏa và kết nối giữa nông thôn với các thành phố lớn. 

Định hướng xây dựng nông thôn NB trở thành chợ nông sản và các sản phẩm chế 

biến nông sản nhiệt đới cho thế giới và khu vực, vận hành theo chuỗi giá trị gắn với du 

lịch nông nghiệp bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các nguồn lực sinh thái, văn hóa, 

bảo vệ đa dạng sinh học của vùng. 

Cần xây dựng các cộng đồng nông thôn có tính cố kết sự thờ ơ, thiếu quan tâm, 

gắn bó của người dân nông thôn đối với sự phát triển chung của cộng đồng. 

3.3. Giải pháp 

a) Cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn NB nhưng ưu tiên trước nhất 

cho TNB vì đây là địa bàn trọng điểm nông nghiệp nhưng bị bất lợi hơn nhiều so với 

các vùng khác. Trong đó, cần (1) tập trung xây dựng tuyến đường sắt TPHCM-Cần 

Thơ và (2) nâng cấp, mở rộng các tuyến đường và cầu nông thôn huyết mạch để đảm 

bảo tính đồng bộ về năng lực vận tải hàng hóa. 

TNB là vùng trọng điểm nông nghiệp nhưng giá bán nông sản tại chỗ thấp và chi 

phí vận tải hàng hóa caodo cơ sở hạ tầng yếu kém lại phụ thuộc quá lớn vào vận tải 

đường bộ. Đường sắt là phương tiện vận chuyển qui mô lớn và giá rẻ nên cần đầu tư cho 

vùng trọng điểm sản xuất lúa, thủy sản và cây ăn trái này, trước hết là đoạn TPHCM-

Cần Thơ và sau đó nối dài đến Cà Mau. Việc đầu tư này sẽ tăng tính cạnh tranh của sản 

phẩm nông nghiệp tại vùng trọng điểm nông nghiệp lớn nhất cả nước, tăng vai trò trung 

tâm kết nối và trung chuyển hàng hóa của Cần Thơ.  
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Cho đến nay, giao thông nông thôn đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dân sinh, 

nhờ Chương trình nông thôn mới, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, cả về 

đường bộ và đường thủy. Do vậy, cần mở rộng và nâng cấp các tuyến đường, cầu nông 

thôn và nạo vét các tuyến đường thủy, kết nối đồng bộ với các trục giao thông chính và 

dịch vụ logistic tại các địa bàn trọng điểm. Điều này giúp phát huy hiệu quả trong sản 

xuất kinh doanh của nông dân và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

b) Cần xây dựng chính sách tạo việc làm nông thôn tại các địa bàn trọng điểm 

nông nghiệp dựa trên chiến lược phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và 

các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp chứ không phải là các ngành công 

nghiệp gia công sản phẩm công nghiệp 

Hiện nay, nền nông nghiệp chỉ tập trung chủ yếu vào công đoạn sản xuất, tạo ra 

giá trị gia tăng thấp, trong khi chưa làm chủ được các công đoạn đầu nguồn như lai tạo 

giống, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ vật nuôi, cây trồng,… và các công đoạn cuối 

nguồn như bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu, quản bá và phân phối sản phẩm 

đến người tiêu dùng cuối cùng,… có giá trị gia tăng cao. Đây là dư địa rất lớn để tạo 

nhiều việc làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn.Chính sách tạo việc làm nông 

thôn với định hướng ưu tiên nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

c) Về y tế, cần ưu tiên đầu tư chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe lão 

khoa và đào tạo bác sĩ cho các trạm y tế nông thôn để ứng phó kịp thời với xu hướng 

già hóa dân số bắt đầu diễn ra, trước hết ở nông thôn TNB 

Với một cơ cấu dân số nông thôn ngày càng già nhanh và nghèo do không có tích 

lũy, họ ngày càng ít sống cùng với con cái,và hầu hết không có bảo hiểm xã hội, họ sẽ 

phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhà nước khi bị các bệnh 

mãn tính gắn với tuổi già. Trong khi đó, ngành lão khoa ở nước ta nói chung và đặc biệt 

là ở các cơ sở y tế tuyến dưới còn nhiều hạn chế. Các trạm y tế nông thôn dù được đầu 

tư cơ sở vật chất khang trang, nhưng nguồn nhân lực nhất là bác sĩ ở vùng sâu, vùng dân 

tộc thiểu số còn rất thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe dân số nông thôn 

trong bối cảnh tỷ trọng dân số là người cao tuổi đang tăng lên rất nhanh.  

d) Về giáo dục đào tạo, cần ưu tiên đầu tư chương trình quốc gia về đào tạo 

nghề hiệu quả vì đây là khâu yếu nhất trong khi chất lượng nguồn nhân lực nông 

thôn thấp; và điều chính qui mô đầu tư cho giáo dục phổ thông phù hợp với xu hướng 

giảm mức sinh nói chung nhưng qui mô và cơ cấu dân số trẻ rất khác nhau giữa 

vùng nhập cư và xuất cư 

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất phản ảnh năng lực cạnh 

tranh trong thế kỷ 21 nhưng chất lượng nguồn nhân lực nông thôn NB, đặc biệt ở TNB 

còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng sang chiều 

sâu. Nguyên nhân cơ bản nhất là hệ thống đào tạo nghề nói chung và ở nông thôn nói 

riêng vừa thiếu vừa yếu, nặng về hình thức, thiếu thực hành, nội dung đào tạo và chất 

lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu thị trường.  

Hợp tác quốc tế trong các dự án đầu tư giáo dục và đào tạo nghề là giải pháp có 

tính khả thi và hiệu quả nhất vì có thể khắc phục những yếu kém cố hữu về giáo dục, 

đào tạo nghề trong nước nhờ khai thác được nguồn chất xám và phương thức đào tạo 

tiên tiến của nước ngoài. 



44 

Đầu tư cho giáo dục phổ thông cần dựa trên xu hướng tăng dân số trong độ tuổi 

đi học thực tế chứ không dựa trên dân số thường trú vì di cư ngày càng trở thành nhân 

tố quan trọng nhất quyết định qui mô và cơ cấu dân số của một địa phương.  

Bảo vệ môi trường, phục hồi đa dạng sinh học, giảm các chất thải vào môi trường, 

đưa tiêu chí “xanh” trong sản xuất và đời sống, xem đây là một tiêu chí quan trọng trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Xây dựng cộng đồng “tự quản” không chỉ cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau không 

chỉ trong cuộc sống mà cả trong sản xuất, bảo vệ môi trường, để mỗi gia đình đều tham 

gia xây dựng cộng đồng bền vững. Đây là tiền đề vững chắc để hình thành tinh thần hợp 

tác bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, và hướng đến việc xây dựng các mô hình 

hợp tác xã, các mô hình du lịch cộng đồng. Những cán bộ, công chức, viên chức làm 

việc tại các cộng đồng dân tộc thiểu số sử dụng thành thạo tiếng dân tộc thiểu số. 
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HÀI HÒA HÓA GIỮA PHÁP LUẬT VÀ HƯƠNG ƯỚC TRONG 

QUẢN TRỊ XÃ HỘI NÔNG THÔN 

PGS.TS Phạm Hữu Nghị31 

 

Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất áp dụng luật pháp và hương ước làng trong quản lý 

xã hội nông thôn mới” có mục tiêu nghiên cứu là: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn áp 

dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới; Phân tích, đánh giá 

thực trạng áp dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới; Đề xuất 

giải pháp áp dụng luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn mới.  

Trong phạm vi tham luận này, tôi đưa ra những nhận xét được rút từ kết quả điều 

tra xã hội học về thực tiễn áp dụng pháp luật và vận dụng hương ước trong quản lý xã 

hội nông thôn hiện nay và đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp hài hòa hóa giữa 

pháp luật và hương ước trong quản trị nông thôn.  

1. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC VỀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP 

LUẬT VÀ VẬN DỤNG HƯƠNG ƯỚC TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI NÔNG 

THÔN HIỆN NAY   

Các tài liệu điều tra xã hội học cho thấy một bức tranh khá đa dạng về thực tiễn 

áp dụng pháp luật và vận dụng hương ước trong xã hội nông thôn hiện nay. Bức tranh 

thực tiễn này được nhìn từ hai góc độ: từ phía người dân và từ phía chính quyền địa 

phương.  

Từ phía người dân, có thể thấy rằng, sự khác biệt về các đặc điểm nhân khẩu 

học, đặc điểm xã hội của người dân cũng như khá biệt vùng miền là những yếu tố dẫn 

tới sự khác biệt về mức độ người dân ở vùng nông thôn tham gia bàn bạc và giám sát về 

những vấn đề ở địa phương hiện nay. Trên bình diện chung, chủ trương "dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra" chưa được thực hiện một cách đầy đủ ở vùng nông thôn. 

Nếu như vào những năm 2000, nhiều hương ước được cho là xây dựng tự phát, 

mỗi nơi một kiểu, chứa đựng các điều khoản không đúng tinh thần pháp luật, không 

thuộc thẩm quyền, can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân, thậm chí vi phạm các chuẩn 

mực đạo đức…, các cơ quan quản lý nhà nước đã có những văn bản chỉ đạo hướng dẫn 

và giám sát việc ban hành hương ước thì hiện nay, hương ước hay quy ước thôn, buôn 

ở các địa phương lại thường được soạn theo mẫu và ban hành mang tính hình thức. Sự 

khác biệt giữa các cụm dân cư chưa được thể hiện trong suốt quá trình xây dựng, ban 

hành và thực thi hương ước. Mặc dù dưới cái nhìn của người dân, sự tồn tại của hương 

ước thể hiện nguyện vọng của người dân về việc thực hiện, bảo vệ các lợi ích chính đáng 

nhưng vấn đề hiệu lực thực tế của hương ước trong điều tiết xã hội tại cộng đồng hiện 

nay cần được xem xét thấu đáo hơn trong bối cảnh hầu hết làng, khối phố, cụm dân cư… 

được báo cáo là đã xây dựng hương ước và triển khai thực hiện. 

Vấn đề thiết lập các điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật 

nhằm thực thi quyền, nghĩa vụ của mình cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, 

tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội cần chú ý tới sự khác biệt vùng miền cũng 

như các đặc điểm về xã hội, văn hóa của người dân. Vai trò của hòa giải cấp cơ sở và 

tiếng nói của những người có uy tín trong cộng đồng hiện đang thể hiện như yếu tố tích 

cực trong tương quan mối quan hệ pháp luật và hương ước. Việc tạo ra những cơ hội để 
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có thêm sự tương tác, bổ trợ giữa hệ thống pháp luật và hương ước nên được chú ý. Tuy 

nhiên, hương ước phải được hình thành như là sản phẩm của chính cộng đồng cư dân, 

từ nhu cầu quản lý xã hội nhưng cũng là nhu cầu của người dân trên tinh thần tự nguyện, 

thỏa thuận của người dân và gắn liền với đặc điểm của từng thôn làng. Những nỗ lực 

của Nhà nước thông qua việc “chính thức hoá” hương ước hay luật tục bằng cách mô 

hình xây dựng hương ước, qui ước là không thể phủ nhận. Thực tế, hương ước, quy ước 

đang được chính quyền và người dân địa phương xem như một công cụ tham gia vào 

quá trình quản trị cộng đồng. Vì vậy, hương ước, quy ước bên cạnh việc nên được cập 

nhật với tình hình thực tế tại cộng đồng thì cần nhận diện như là cơ chế đích thực, con 

người cụ thể từ cộng đồng đóng vai trò chủ chốt để duy trì tập tục, quản trị cộng đồng 

cũng như hòa giải các vướng mắc.  

Các vấn đề như là sự khác biệt trong việc giải quyết các tranh chấp giữa các nhóm 

xã hội, đặc biệt nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương trong việc tìm đến pháp luật để 

bảo vệ quyền của mình cần được chú trọng nhiều hơn. Việc thấu hiểu mối tương tác 

giữa các chuẩn mực xã hội trong phạm vi một cộng đồng và nhấn mạnh pháp luật là một 

trong nhiều chuẩn mực xã hội tác động tới mô hình hành vi ứng xử của con người cần 

được xem xét như những điểm trọng tâm trong quá trình áp dụng luật pháp trong quản lý 

xã hội ở nông thôn hiện nay. 

Nhìn từ phía chính quyền, các cuộc điều tra của đề tài cho thấy, chính quyền 

địa phương các tỉnh phần lớn thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành bằng pháp luật. 

Vấn đề công khai, minh bạch và công bằng là những chỉ số quan trọng trong đánh giá 

vai trò thực thi pháp luật của chính quyền địa phương. Có sự khác biệt giữa các khu vực 

trong việc đánh giá về quá trình thực thi pháp luật, tuy nhiên điều cần quan tâm đó là 

việc thực thi luật pháp của chính quyền địa phương dường như chưa đảm bảo độ bao 

phủ tới tất cả các nhóm cư dân trong xã hội nông thôn. Điều này bao gồm lý do chủ quan 

từ phía chính quyền địa phương và lý do khách quan từ chính ý thức về sự tham gia của 

cư dân trong quá trình này.  

Quá trình tham gia, giám sát của người dân trong các hoạt động kinh tế- xã hội 

tại địa phương cũng như trong cách thức quản lý của địa phương chính là thể hiện quyền 

làm chủ của họ theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm đảm 

bảo một nền dân chủ cơ sở thực sự. Về cơ bản vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở thực chất là đảm bảo cơ chế giải trình với người dân nhằm thu hẹp khoảng cách giữa 

chính quyền với người dân. Sự cởi mở, công khai, minh bạch của chính quyền địa 

phương sẽ giúp thu ngắn khoảng cách giữa nhà nước với nhân dân. Đó là sự tác động 

hai chiều: một mặt là sự chuẩn bị các công cụ cần thiết cho nhà nước thực hiện tốt quá 

trình công khai, minh bạch trong quản lý, mặt khác đó là thiết lập các cơ chế để tiếp 

nhận và giải quyết các thông tin giám sát của người dân. Đây là bước quan trọng nhằm 

hướng đến việc đảm bảo một dịch vụ tốt nhất đối với người dân thông qua việc điểu 

chỉnh các công cụ, cách thức hoạt động của bộ máy.  

Vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên 

truyền, thực hiện pháp luật cũng như tham gia giám sát các hoạt động tại địa phương. 

Với tư cách là một trong những thành viên không thể thiếu của ban hòa giải, các tổ chức 

này cùng với cán bộ tư pháp và lãnh đạo thôn đóng vai trò quan trong trọng việc giải 

quyết các xích mích, khiếu nại chủ yếu. Thường là những thành viên của ban hòa giải 

này hoàn thành nhiệm vụ của mình khi mà cư dân nông thôn Việt Nam vẫn quen với 

cách cư xử theo lối duy tình hơn duy lý.  
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Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở nước ta chứng tỏ rằng, nếu chỉ coi pháp luật 

là công cụ duy nhất để điều hành xã hội, để điều chỉnh các quan hệ xã hội thì hiệu quả 

của công tác quản lý xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng không thể 

đạt kết quả cao. Việc xóa bỏ hương ước, loại nó ra ngoài quá trình quản lý xã hội ở nông 

thôn đã tạo ra một khoảng trống trong đời sống cộng đồng làng xã. Trong khi pháp luật 

nước ta chưa được xây dựng hoàn chỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật còn 

hạn chế, ý thức pháp luật của nhân dân chưa cao thì những mặt tích cực của hương ước 

vẫn cần được phát huy. Đó sẽ là phương thức trợ giúp chính quyền địa phương quản lý 

xã hội trên cơ sở nền tảng là sự tuân thủ luật pháp.  

Trong xã hội truyền thống, người nông dân sống trong các đơn vị tụ cư cơ bản là 

làng. Dựa trên nền kinh tế nông nghiệp lúa nước là chủ đạo, với cơ sở xã hội là hệ thống 

các thiết chế giải quyết các mối quan hệ, các phong tục tập quán về các khía cạnh đời 

sống hình thành; đến giữa thế kỷ XV được văn bản hóa thành hương ước. Suốt quá trình 

phát triển của các cộng đồng làng, phong tục và hương ước là công cụ chính yếu để quản 

lý đời sống cộng đồng. 

Công cuộc xây dựng xã hội mới nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng ở 

nước ta được tiến hành từ lâu. Đây là quá trình chúng ta phải xây dựng, cải tạo một xã 

hội nông thôn truyền thống còn nhiều tàn dư cũ, có sức sống lâu bền, thể chế truyền 

thống vẫn còn tác dụng, tiêu biểu nhất là các phong tục, hương ước là những công cụ 

điều chỉnh xã hội và quản lý xã hội. Phong tục, hương ước vừa là một khía cạnh của văn 

hóa tinh thần, vừa có giá trị quản lý. Bên cạnh các yếu tố tích cực, nhiều yếu tố của 

phong tục, hương ước nói riêng, của làng xã nói chung đã trở thành lực cản cho sự phát 

triển.  

Công cuộc Đổi mới tạo ra những bước thay đổi toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc 

cho nông thôn. Đảng Cộng sản Việt Nam càng nhận thức rõ hơn vai trò quan trọng của 

pháp luật và việc quản lý xã hội bằng pháp luật, từ đó hình thành quan điểm về nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện trong văn kiện các đại hội Đảng toàn quốc (từ Đại 

hội lần thứ VII) và các hội nghị trung ương, trong các hoạt động thực tiễn về xây dựng 

pháp luật, hoàn thiện bộ máy nhà nước các cấp, nhất là ở xã - cấp hành chính cuối cùng, 

sát dân nhất. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta cũng thấy được những hạt nhân hợp lý 

và những nhân tố tích cực của văn hóa truyền thống, nhất là của phong tục và hương 

ước, nên đã kịp thời chỉ đạo việc lập lại hương ước ở các làng quê và nhân rộng thành 

các phong trào “Xây dựng làng văn hóa”, “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cộng 

đồng dân cư”, có tác dụng tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay khác hẳn 

với các giai đoạn trước đây. Nông thôn trước công cuộc Đổi mới chưa có sự chuyển 

biến mạnh về kinh tế, vẫn dựa vào nông nghiệp là chính, phần lớn cư dân sống ở nông 

thôn, nên quản lý xã hội vẫn dựa vào các chỉ thị, phong tục là chính. Ngày nay, nông 

thôn đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Vì thế, quản lý xã hội phải dựa vào 

pháp luật là chủ đạo; bên cạnh việc nỗ lực đưa pháp luật vào nông thôn, còn phải dân 

chủ hóa xã hội nông thôn, phải lưu ý đến việc giải quyết vấn đề quản lý xã hội nông 

thôn còn đậm đặc nhiều yếu tố của truyền thống, một xã hội đang vận động, chưa phát 

triển, cái mới đã có nhưng chưa được khẳng định rõ nét, cái cũ chưa mất. 



48 

2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HÀI HÒA HÓA GIỮA 

PHÁP LUẬT VÀ HƯƠNG ƯỚC TRONG QUẢN TRỊ XÃ HỘI NÔNG THÔN 

HIỆN NAY   

2.1. Quan điểm 

Công cuộc Đổi mới với trọng tâm là chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao 

cấp sang cơ chế thị trường đặt ra nhiều vấn đề về quản lý xã hội. Đây cũng là quá trình 

Đảng ta đổi mới nhận thức về vai trò quản lý của Nhà nước, về vị trí quan trọng của 

pháp luật và tầm quan trọng của việc quản lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó, hình 

thành tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, các văn 

kiện Đảng còn nhấn mạnh tới yêu cầu phát huy các thể chế tự quản trong quản lý xã hội 

nông thôn. Quy chế dân chủ cơ sở và các cuộc vận động toàn dân xây dựng khu dân cư 

văn hóa mới, biên soạn các hương ước làng là các nội dung cụ thể của việc phát huy vai 

trò tự quản nói trên. 

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và vấn đề quản lý xã hội 

Trong các văn kiện của Đảng từ khi Đổi mới (1986) đến nay, bên cạnh tư tưởng 

chỉ đạo về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, còn có các nội dung đề cập 

bộ máy chính quyền địa phương và công tác quản lý xã hội. Các văn kiện còn đặt ra việc 

đề cao quyền chủ động và trách nhiệm của địa phương; đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo 

thống nhất của Nhà nước trung ương, xây dựng chính quyền xã, phường vững mạnh. 

Chính sách và pháp luật của nhà nước là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện 

đại đoàn kết toàn dân và sinh hoạt dân chủ trong xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, 

mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, 

thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng. Những nội dung trên là quan điểm chỉ 

đạo cho việc xác lập các nguyên tắc từ đó đề xuất định hướng và các giải pháp áp dụng 

luật pháp và vận dụng hương ước làng trong phát triển nông thôn và xây dựng NTM. 

Xây dựng các cơ chế tự quản là quan điểm chỉ đạo cần quán triệt trong công tác 

quản trị xã hội nông thôn 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ năm (khóa VII, tháng 6 

năm 1993) khẳng định: “Khuyến khích xây dựng và thực hiện các hương ước, các quy 

chế và nếp sống văn minh ở thôn xã”. Tiếp đó, Văn kiện Đại hội VIII của Đảng cũng 

khẳng định lại vai trò của hương ước mới trong việc xây dựng nếp sống tự quản, xây 

dựng đời sống văn hóa trong các đơn vị dân cư (làng, ấp, bản, buôn), góp phần vào việc 

thực hiện cơ chế làm chủ của nhân dân, đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. 

 Ngày 19 tháng 6 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 24 CT-Ttg về việc 

xây dựng và thực hiện hương ước ở cơ sở. Nghị quyết chuyên đề (Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, đầu năm 2003) nhấn mạnh tới việc “Xây dựng các 

cộng đồng dân cư tự quản ở các thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở 

hương ước không trái pháp luật. Chú trọng bồi dưỡng và hướng dẫn những người có uy 

tín trong cộng đồng tham gia đóng góp cho phong trào chung. Phát huy những mặt tốt 

của các hình thức cộng đồng truyền thống như làng, bản, dòng họ, gia đình, đồng thời, 

kịp thời uốn nắn những biểu hiện cục bộ, lệch lạc” 32.  

                                              
32Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa IX, Nxb . 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 23. 
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Từ phong trào xây dựng quy ước làng phát triển thành phong trào “Xây dựng 

làng văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cộng 

đồng dân cư”. 

 2.2. Định hướng 

- Quán triệt quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền 

Sự tồn tại hiện nay của các thể chế tự quản (tập quán pháp, luật tục, hương ước) 

trong nông thôn là khách quan, mặt khác, việc vận dụng các thể chế này luôn phải đặt 

trong định hướng tiến tới xây dựng một nền hành chính thống nhất trên cơ sở các nguyên 

tắc của nhà nước pháp quyền. 

Một người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, Tây 

Nguyên, Tây Bắc là “người làng”, thành viên của một làng (bản, ấp) cụ thể, trong đó tồn 

tại  nhiều dấu vết của nền văn hóa truyền thống, các quan hệ xã hội và các thiết chế tự 

quản. Cái đích quan trọng của quản lý xã hội nông thôn là biến chuyển “người nông dân 

làng xã” của chúng ta thành một “công dân” của một xã hội dựa trên các nguyên tắc của 

nhà nước pháp quyền. Xét tới cùng, bản chất của quá hình hiện đại hóa xã hội Việt Nam 

nói chung và xã hội nông thôn là như thế.  

- Trên cơ sở tôn trọng tính khách quan và nét đặc thù về văn hóa xã hội của từng 

địa phương, cần tìm ra những cơ chế phù hợp nhằm hài hòa hóa giữa pháp luật và 

hương ước trong quản trị  xã hội nông thôn  

Cần thấy được những yếu tố tác động đến quản lý xã hội, đặc biệt đang trở nên 

hết sức cấp thiết và gay gắt đối với các thể chế hành chính ở khu vực nông thôn. Các 

nguyên lý quản lý xã hội nói chung phải được vận dụng trong điều kiện cụ thể của Việt 

Nam, một xã hội nông nghiệp đang tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Yêu cầu 

này phải được quán triệt thành các nỗ lực về mặt khoa học nhằm nhận thức tính đặc thù 

của xã hội nông thôn Việt Nam; trên cơ sở đó vận dụng các thể chế quản lý xã hội hiệu 

quả, cụ thể ở đây là vận dụng luật pháp và các thể chế quản lý xã hội nông thôn. 

- Xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật cần phải coi là một trong những điểm 

then chốt, nhất là tại địa bàn nông thôn 

Ý thức tôn trọng pháp luật của người dân được hình thành dựa trên một trong 

những yếu tố cơ bản, đó là nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật của người dân. Tuy 

nhiên, nhận thức, trình độ hiểu biết pháp luật của mỗi con người lại không giống nhau. 

Người dân ở khu vực đô thị, nơi có trình độ kinh tế-xã hội phát triển thường có sự hiểu 

biết, nhận thức pháp luật cao hơn so với người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa. Kinh tế phát triển tác động trực tiếp đến việc nâng cao mức sống của người 

dân ở đô thị và họ có điều kiện thuận lợi để tiếp cận, nắm bắt thông tin về pháp luật.  

Trong khi đó, nông dân , nhất là tại các vùng sâu, vùng xa lại có những hạn chế 

về mặt văn hóa tôn trọng pháp luật. Các thống kê cho thấy hiện tượng vi phạm luật pháp 

đang diễn ra khá trầm trọng tại xã hội nông thôn do những hạn chế về thông tin, về trình 

độ học vấn và tính khác biệt văn hóa, xã hội. 

Do vậy, vấn đề xây dựng văn hóa, ý thức tôn trọng pháp luật của người dân là 

một trong những nội dung quan trọng cần được quan tâm thực hiện.   

- Thực hiện pháp luật luật và vận dụng hương ước trong xây dựng một xã hội 

nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị 
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Nghị quyết của Đảng nhấn mạnh tới nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị là phải 

“Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 

xây dựng các hương ước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, tình làng 

nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn33. 

Đây là một vấn đề quan trọng, liên quan tới bản chất của quá trình công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa hiện nay ở nước ta. Theo tinh thần và nội dung trên, có thể hiểu 

được rằng, công dân Việt Nam thuộc mọi dân tộc, thành phần xã hội đều có quyền tham 

gia vào việc tổ chức đời sống cộng đồng bằng cách cùng nhau xây dựng và thực hiện 

các quy ước về các sinh hoạt cộng cộng phù hợp với pháp luật.  

2.3. Các giải pháp hài hòa hóa giữa pháp luật và hương ước trong quản trị 

xã hội nông thôn 

2.3.1. Nâng cao sức mạnh của hệ thống chính trị 

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, viên chức  bộ máy công quyền trong việc 

thực thi pháp luật 

Người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp; mỗi cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức nhà nước phải nêu cao vai trò gương mẫu, tự giác tuân thủ 

và chấp hành pháp luật nhằm tạo sự lan tỏa, có ý nghĩa giáo dục đối với người dân.  

Chú ý chất lượng của đội ngũ cán bộ cả về đạo đức và điều kiện sống 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, phẩm chấtcho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức Nhà nước tại cơ sở. Không ngừng cải thiện đời sống vật chất cho 

cán bộ chính quyền địa phương thông qua việc giải quyết chế độ lương, phụ cấp và điều 

kiện làm việc là một trong những điểm then chốt để nâng cao chất lượng công tác của 

bộ máy công quyền, đặc biệt trong vai trò kiểm soát thi hành pháp luật. 

2.3.2. Về hoạt động xây dựng pháp luật và hoạt động giám sát 

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.  

Cần tiến hành rà soát và bổ sung thường xuyên hệ thống chính sách, pháp luật 

nhằm xóa bỏ những kẽ hở, lỗ hổng dễ bị lợi dụng để vi phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung 

hệ thống các chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm giáo dục, 

răn đe đối với người dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật của các cơ quan 

nhà nước, của công chức, viên chức nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác nhằm phát hiện 

và xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm và triệt để những hành vi vi phạm pháp luật. 

Có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân điển hình chấp hành tốt pháp luật 

Cần có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân chấp hành 

tốt pháp luật; tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến người tốt việc 

tốt trong thực hiện pháp luật.  

2.3.3. Tăng cường các thiết chế hỗ trợ tiếp cận pháp luật  

Nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 

                                              
33 Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 
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Các địa phương cần thường xuyên tiến hành rà soát, tổ chức đào tạo, bồi cho đội 

ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL); mở các lớp 

tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu và các kiến thức 

pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ các sở, ban, ngành của các địa phương làm công 

tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số.  

Tiến hành định kỳ các khóa tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp 

luật 

Cần tiến hành định kỳ các khóa tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến 

pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở; thông qua các hội nghị, 

hội thảo, các lớp tập huấn nghiệp vụ mà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 

chuyên ngành và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công 

tác TTPBPL cho người dân nông thôn. 

2.3.4. Các giải pháp cụ thể vận dụng hương ước trong quản trị xã hội nông thôn 

a) Nhóm giải pháp liên quan tới các cơ quan quản lý 

Cần cụ thể hóa các quy định của nhà nước về hương ước 

Cần cụ thể hóa hơn nữa các quy định của Chính phủ, các bộ có liên quan về vấn 

đề này để khắc phục những chỗ còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể dẫn đến gây hiểu nhầm 

và vận dụng sai.  

Tránh những điểm thiếu nhất quán trong các văn bản pháp lý liên quan tới phê 

duyệt hương ước 

Thủ tục phê duyệt hương ước còn có những bất cập về nguyên tắc giữa các cấp 

ban hành chính sách. Ví dụ có sự thiếu nhất quán trong các văn bản: tại Nghị định 29/CP 

của Chính phủ quy định hương ước do Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, nhưng tại Thông tư liên tịch số 03/TTLT lại quy 

định hương ước do Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị? 

Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt 

Cần xem xét đơn giản hóa thủ tục thông qua và phê duyệt hương ước, quy ước. 

Nên bỏ bớt quy trình phải có sự thảo luận của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

đối với hương ước vì hương ước là của thôn, làng. Hội nghị thông qua hương ước chỉ 

cần quá nửa số cử tri hoặc đại diện chủ hộ là đủ, nhất là khi sửa đổi, bổ sung.  

 Khắc phục trình trạng các ngành chức năng chậm chễ trong việc hướng dẫn cơ 

sở  

Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt 

hương ước. Khắc phục tình trạng các ngành chức năng chậm chạp trong việc hướng dẫn 

cơ sở về vấn đề này. 

b) Nhóm giải pháp về soạn thảo hương ước 

Xác định rõ “chủ thể”hương ước. 

Cần xác định rõ vai trò của cộng đồng làng (thôn, bản, buôn) trong việc biên soạn 

hương ước, phân biệt với vai trò chính quyền cấp xã, thực chất ở đây là việc xác lập rõ 

“chủ thể” của hương ước. 

Phát huy “vai trò chủ thể” của nông dân trong soạn thảo và thực hiện hương 

ước 
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Việc xác định chủ thể biên soạn hương ước là cộng đồng làng có nghĩa là cần huy 

động sự tham gia của toàn bộ cộng đồng dân cư, với sự hướng dẫn bằng văn bản các thủ 

tục từ phía chính quyền. Phát huy “vai trò chủ thể” của nông dân trong biên soạn hương 

ước, đặc biệt sự tham gia của các nhân vật “có uy tín” trong cộng đồng. 

Xác định rõ tên gọi và đối tượng điều chỉnh của các bản hương ước  

Nội dung các hương ước hay bị lẫn lộn với quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Quy chế thực hiện dân chủ ở xã do Chính phủ ban hành cho chính quyền cấp xã thực 

hiện bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Đây là văn bản mà cơ quan quản lý nhà nước 

địa phương có trách nhiệm thi hành. Tránh tình trạng còn lẫn lộn hiện nay trong quá 

trình soạn thảo văn bản hương ước, trùng về tên gọi và đối tượng điều chỉnh với Quy 

chế thực hiện dân chủ ở xã. 

Tránh tình trạng lăp lại nội dung của các văn bản chính sách nhà nước. 

Nội dung nhiều ương ước mới còn sơ sài, lặp lại pháp luật và chủ trương chính 

sách của Nhà nước một cách khô khan, thiếu cụ thể, chưa sát thực với điều kiện và đặc 

điểm của từng làng. Do vậy, tính thiết thực và tính khả thi rất thấp. Đây cũng là một xu 

hướng cần tránh trong công tác biên soạn hương ước tại các làng xã hiện nay. 

Việc biên soạn rập khuôn theo các nội dung pháp lý không chỉ khiến bản hương 

ước lầm lẫn về chức năng của nó, mà còn khiến không thể vận dụng trong công tác quản 

lý của làng xã. Là vì công dụng của hương ước là tạo ra giá trị về đạo đức, bổ sung cho 

tuân thủ pháp luật, có điểm dừng trong việc giải quyết mâu thuẫn. 

Hương ước nói chung là bản điều lệ tự quản của làng, thôn, ấp, bản, không nên 

chỉ nặng về quy định hành vi và chế tài. 

Cần có quy định cả về tổ chức các thiết chế tự quản để dân cư tham gia quản lý 

nhà nước, quản lý xã hội ở cơ sở. Nâng dần vai trò của hương ước để có thể trở thành 

một văn bản tự quản của cấp chính quyền mới có thể sẽ được nghiên cứu lập ra theo mô 

hình chính quyền tự quản trong tương lai. 

Tránh việc lặp lại theo một nguyên mẫu một cách thiếu bản sắc trong công tác 

biên soạn hương ước của các làng (thôn, bản, buôn).  

Việc biên soạn hương ước theo mẫu tại các địa phương do chính quyền cơ sở 

cung cấp, một mặt có thể tạo nên sự thống nhất và quy củ, mặt khác, rất có thể lại dẫn 

tới tình trạng nội dung và hình thức kết cấu, lời văn diễn đạt giống nhau. Những nét 

riêng mang tính “bản sắc” riêng của từng làng vốn là thuộc tính đầu tiên của hương ước 

lại rất mờ nhạt. Điều này làm cho các bản hương ước rất ít giá trị áp dụng thực tế tại địa 

phương. 

c) Nhóm giải pháp về thực hiện hương ước 

Vận dụng phù hợp cho các đối tượng điều chỉnh của hương ước 

Hiện nay trong nông thôn phát sinh nhiều hiện tượng cần xử lý (tranh chấp đất 

đai, mâu thuẫn trong gia đình, trong quan hệ hôn nhân…). Cần xác định những sự kiện 

phù hợp với tính chất của hương ước (với tư cách là “bộ luật” tự quản của cộng đồng 

dân cư) để vận dụng trong việc xử lý các hành vi vi phạm.  

Ví dụ ở Tây Nguyên, vai trò của cộng đồng làng (thông qua luật tục và các nhân 

vật có uy tín) rất quan trọng và có hiệu quả trong việc quản lý đất rừng, bảo vệ rừng. 

Hương ước cần có thiết chế và cơ chế vận hành, tác nghiệp 
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Cần quy định các cơ chế vận hành và thực hiện hương ước để có thể phối kết hợp 

giữa các thể chế quản lý xã hội , giữa chính quyền và các tổ chức tự quản. Đặc biệt, cần 

chú ý tới các thiết chế hòa giải, có tác dụng vừa áp dụng luật pháp vừa vận dụng hương 

ước, đảm bảo xử lý theo tinh thần “vừa có lý vừa có tình”, thích hợp với tính chất của 

xã hội nông thôn hiện nay. 

Tránh việc quy định trong bản hương ước các hình thức phí, lệ phí, xử phạt một 

cách tùy tiện, bừa bãi. 

Về nội dung hương ước cần tránh việc biên soạn các điều khoản không đúng với 

tinh thần của pháp luật, can thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân, đi ngược lại cả những 

phong tục truyền thống từ lâu đời.  

Có các biện pháp nâng cao trình độ của cán bộ cấp thôn, xã. 

Có thể thấy các sai sót của các bản hương ước, quy ước là do yếu kém về nhận 

thức của cán bộ nói chung và cán bộ được phân công làm việc đó. Nâng cao trình độ 

của cán bộ cấp thôn xã là giải pháp để khắc phục các sai phạm. 

Cộng đồng dân cư ở nông thôn hiện nay đã và đang có những biến động lớn. Từ 

cộng đồng còn mang nhiều dấu ấn tùy tiện, pháp luật chưa thật sự được tuân thủ sang 

cộng đồng công dân- cộng đồng sống và hoạt động theo pháp luật.  

Do đặc điểm về địa hình, về truyền thống văn hóa, tập quán nên các cộng đồng 

có những nhu cầu về hương ước không hẳn là giống nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần 

hài hòa hóa giữa pháp luật và hương ước trong quản trị xã hội nông thôn. Với tham luận 

này, chúng tôi muốn góp một phần vào việc trao đổi về chủ đề lí thú này. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI NÔNG THÔN MỚI: 

THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

GS.TS Lê Ngọc Hùng34 

 

1. HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI: MỤC TIÊU, THÀNH PHẦN, CẤU TRÚC 

Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam chủ trương xây dựng hệ thống an sinh xã hội 

toàn diện, đa dạng, linh hoạt với các trụ cột thành phần nhằm những mục tiêu nhất định, 

cụ thể như sau:   

(i) Tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 

tỉ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỉ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; thu nhập bình quân 

đầu người của hộ nghèo tăng trên 3,5 lần so với năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm 

1,5 - 2%/năm; các huyện, xã có tỉ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo từng 

giai đoạn. 

(ii) Bảo hiểm xã hội: năm 2012 xác định mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% 

lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp. 

(iii) Trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Phấn đấu 

đến năm 2020 có khoảng 2,5 triệu người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên, 

trong đó trên 30% là người cao tuổi. 

(iv) Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người 

dân: đặc biệt là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu 

số. Trụ cột này có 5 cấu phần với một số mục tiêu cụ thể là:  

Bảo đảm giáo dục tối thiểu: xây dựng đề án phổ cập mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi, 

phấn đấu đến năm 2020 có 99% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 95% ở bậc 

trung học cơ sở, 98% người trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ, trên 70% lao động qua 

đào tạo.  

Bảo đảm y tế tối thiểu: Đến năm 2020, trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng 

đầy đủ; tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân 10%. Đến năm 2020 trên 

80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

Bảo đảm nhà ở tối thiểu: Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, 

Bảo đảm nước sạch: Đến năm 2020, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước 

sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 70% sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia. 

Bảo đảm thông tin: Tăng cường thông tin truyền thông đến người dân nghèo, 

vùng nghèo, vùng khó khăn. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa 

thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.  

2. HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI  

Theo nghĩa hẹp, từ góc độ chi ngân sách nhà nước, chính sách an sinh xã hội chỉ 

bao gồm các khoản trợ cấp bằng tiền, lương hưu, trợ cấp và khoản khác cho những người 

có công và những người trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. An sinh xã hội theo nghĩa 

hẹp chỉ bao gồm các khoản trợ cấp bằng tiền, lương hưu và trợ cấp đã tăng về giá trị 

                                              
34 Đại học quốc gia Hà Nội 
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tuyệt đối tính theo giá hiện hành và tăng tỉ trọng trong GDP và tổng chi thường xuyên. 

Tuy nhiên, trong tổng chi xã hội, khoản chi cho an sinh xã hội với tỉ trọng 31,3% năm 

2004, chiếm vị trí thứ hai sau chi giáo dục và đào tạo, đã giảm xuống còn gần 30% năm 

2012. Ở vị trí thứ ba là chi y tế, tăng từ gần 11,0% lên gần 17,0% trong cùng thời kỳ 

này. Tỉ trọng chi an sinh xã hội trong GDP tăng từ 2,2% năm 2004 lên 3,0% năm 2012, 

đồng thời tỉ trọng chi an sinh xã hội trong tổng chi thường xuyên cũng tăng từ 9,2% lên 

11,4% năm 2004-2012.  

Theo nghĩa rộng, từ góc độ chi ngân sách nhà nước, chính sách an sinh xã hội 

theo nghĩa rộng bao gồm an sinh xã hội theo nghĩa hẹp, các chương trình giảm nghèo, 

các chương trình điều tiết thị trường lao động và các chương trình khác. Theo nghĩa 

rộng, an sinh xã hội bao gồm chín hợp phần chính sách, cụ thể như sau: (i) Các chương 

trình giảm nghèo (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 

135 và Chương trình 30a) và chính sách giảm nghèo (trừ hỗ trợ giáo dục và bảo hiểm y 

tế; (ii) Các chương trình điều tiết thị trường lao động (dạy nghề, xuất khẩu lao động và 

việc làm); (iii) Bảo hiểm xã hội và thất nghiệp (ngân sách chi trả lương hưu cho người 

nghỉ hưu trước 1995 và hỗ trợ bảo hiểm tự nguyện; (iv) Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; 

(v) Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; (vi) Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí, học bổng, 

hỗ trợ học nội trú và ăn trưa); (vii) Chăm sóc xã hội; (viii) Trợ giúp đột xuất; (ix) Trợ 

giúp xã hội (hỗ trợ tiền mặt hàng tháng theo Nghị định 67, 13, 136).  

Tổng chi tiêu ngân sách nhà nước cho tất cả chín loại chương trình an sinh xã hội 

theo nghĩa rộng này đã tăng từ 2.6% GDP năm 2008 lên tới mức cao nhất là 3.36% GDP 

năm 2010 và sau đó đã giảm xuống còn 2.8% GDP năm 2013. Nếu tính cả chi tiêu 1.07% 

GDP cho chính sách đối với người có công thì mức chi cho an sinh xã hội theo nghĩa 

rộng là 3.87% GDP năm 2013. So với các nước trong khu vực, mức chi ngân sách cho 

an sinh xã hội của Việt Nam thuộc loại thấp. Trên thực tế, theo nghĩa hẹp, cấu trúc tổng 

chi an sinh xã hội của Việt Nam bao gồm bốn khoản lần lượt như sau: 

(i) Các khoản trợ cấp bằng tiền gồm phúc lợi trợ cấp bằng tiền hàng tháng, trợ 

cấp đột xuất trong trường hợp thảm họa thiên tai; trợ cấp cho người có thu nhập thấp; 

trợ cấp tiền điện (kể từ năm 2011); (ii) Phúc lợi bảo hiểm xã hội bao gồm lương hưu 

trong đó có lương hưu cho những người nghỉ hưu trước tháng 7 năm 1995 (do ngân sách 

nhà nước chi trả) và lương hưu cho những người nghỉ hưu sau tháng năm 1995 (do Bảo 

hiểm Việt Nam chi trả); (iii) Trợ cấp cho người có công với cách mạng; (iv) Miễn phí 

thủy lợi: đóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Việt Nam quản lý (kể từ 

năm 2009), hỗ trợ công chức làm việc tại các vùng khó khăn (kể từ năm 2011), hỗ trợ 

xây dựng công trình ngăn lũ, tái định cư cá nhóm đồng bào dân tộc thiểu số (kể từ năm 

2009); hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn (kể từ 

2009); trợ cấp cho các xã biên giới với Lào và Cămpuchia (kể từ 2009); hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới (kể từ 2010), hỗ trợ sản xuất, nuôi trồng thủy sản ở hải đảo (kể từ 2010).  

Trên thực tế ở Việt Nam hiện nay, định nghĩa hẹp về an sinh xã hội cũng cũng có 

xu hướng mở rộng bao gồm cả hợp phần chương trình giảm nghèo, hợp phần hỗ trợ xây 

dựng cơ sở hạ tầng và “hỗ trợ xây dựng nông thôn mới”. Tổng chi an sinh xã hội theo 

nghĩa hẹp này chiếm 4,0% GDP và hầu như không thay đổi trong giai đoạn 2007 – 2011. 

Trong tổng chi an sinh xã hội, khoản chi “phúc lợi bảo hiểm xã hội gồm lương hưu” 

chiếm quá nửa với tỉ trọng 2,7% vào năm 2007 sau đó giảm xuống còn 2,3% năm 2011; 

khoản chi trợ cấp cho người có công giảm từ 1,0% xuống còn 0,9%; trong khi đó các 

khoản trợ cấp bằng tiền chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng đã tăng gấp đôi từ 0,2% lên 0,5% và 
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các khoản chi khác gồm các chương trình giảm nghèo tăng gấp ba: từ 0,1% lên 0,3% 

trong giai đoạn 2007-2011. 

Cần đặc biệt lưu ý là việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được ghi nhận là một nội dung hàng đầu, nội 

dung số 1 của “giảm nghèo và an sinh xã hội” trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới năm 2016-2020.  

3. MỘT SỐ KẾT QUẢ CỦA HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI  

3.1. Tạo việc làm, thu nhập và giảm nghèo 

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2018 ước 

tính 54,3 triệu người, tăng 579,7 nghìn người so với năm 2017. Tỷ lệ thất nghiệp 

chung của cả nước năm 2018 là 2.0%, trong đó khu vực thành thị là 2,95%; khu vực 

nông thôn là 1,55%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,46%, 

trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,69%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực 

nông thôn là 1,85%.  

Năm 2018, thu nhập bình quân một người một tháng ước tính đạt 3,76 triệu 

đồng (tăng 660 nghìn đồng so với năm 2016), bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 

10,2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiếp cận đa chiều năm 2018 ước tính là 6,8%, giảm 

1,1 điểm phần trăm so với năm 2017.  

3.2. Bảo hiểm xã hội 

Năm 2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 14,724 triệu người, chiếm 

khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có 271.000 người tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh đạt 88,5% dân 

số (tương ứng với 83,515 triệu người), vượt 3,3% so với chỉ tiêu được giao. Trong năm 

2018, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 10,7 triệu lượt 

người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh bỏa hiểm y tế cho trên 177,6 triệu lượt người; 

phối hợp giải quyết cho 768.739 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2019 

là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28/2018-NQ/TW về cải cách chính 

sách bảo hiểm xã hội. 

3.3. Trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

Đến đầu năm 2019, Chính phủ đã hỗ trợ trên 5.7 triệu tấn gạo cứu đói cho 42.756 

hộ, 194.220 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2018. Về trợ cấp xã hội hàng 

tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội, đến nay cả nước đã thực hiện trợ cấp xã hội hàng 

tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2.863.318 người, trong đó: 42.734 trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt; 1.634.367 người cao tuổi; 1.012.623 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp 

và 172.844 đối tượng khác. Tuy nhiên, hiện cả nước còn 4,6 % là người già chưa có 

BHYT. Rất ít người khuyết tập (2,3% trong tổng số 6.2 triệu người khuyết tật, chiếm 

7% tổng dân số) tiếp cận được với dịch vụ phục hồi chức năng khi bị ốm hoặc bị thương. 

3.4. Bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân 

Bảo đảm giáo dục tối thiểu: Năm 2016, ở nông thôn, tỉ lệ trẻ em thiếu hụt giáo 

dục là trên 11%, và thiếu hụt về vui chơi, giải trí là trên 72%. Đến năm 2017 Việt Nam 

đã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Năm 2017, tỉ lệ đi học đúng tuổi 

tiểu học đạt 98%, trung học cơ sở 91.7% và trung học phổ thông đạt 71.5%, nhiều hơn 

hẳn so với năm 2009 với các tỉ lệ tương ứng là 96%, 83% và 57%. Tuy nhiên, tỉ lệ đi 

học tiểu học và trung học cơ sở của trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số còn rất thấp so với 
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người Kinh. Đến năm 2018, công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục đạt được kết quả 

cao: 100% các đơn vị cấp tỉnh, huyện và 99,9% đơn vị cấp xã đạt chuẩn xóa mù chữ 

mức độ 1 và 80,3% đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỉ 

lệ biết chữ của dân số 15-35 tuổi đạt 98.87% và trong dân số 15-60 tuổi là 97.57%. Tỷ 

lệ người dân tộc thiểu số biết chữ độ tuổi 15-60 là 93,44%. Từ năm 2019, trẻ em mầm 

non 5 tuổi ở những vùng đặc biệt khó khăn và học sinh tiểu học trong trường công lập 

được miễn học phí; trẻ em mầm non 5 tuổi ở những nơi khác và học sinh trung học cơ 

sở được miễn học phí theo lộ trình của Chính phủ.  

Bảm đảm y tế tối thiểu: Năm 2016, ở nông thôn, tỉ lệ trẻ em thiếu hụt về y tế là 

47%. Năm 2017, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn cao 23,8% 

và thể nhẹ cân là 13,4%, đồng thời có sự khác biệt giữa các vùng miền, khu vực35; tình 

trạng thiếu vi chất dinh dưỡng chưa được cải thiện, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi 

là 27,8%, ở phụ nữ có thai là 32,8%, ở phụ nữ không có thai là 25,5%; tỷ lệ thiếu kẽm 

còn rất cao: ở trẻ em dưới 5 tuổi là 69,4% và phụ nữ có thai còn đặc biệt cao 80,3%; 

57,2% số người trưởng thành (18 đến 69 tuổi) ăn ít rau/trái cây (tức là ăn ít hơn 5 suất 

rau/trái cây trung bình trong 1 ngày - theo định nghĩa của WHO); mức tiêu thụ muối 

hiện nay của người Việt Nam cao gấp 2 lần mức khuyến nghị (theo khuyến nghị WHO 

là 5gam muối/người/ngày, tương đương với 8g bột canh, hoặc 25ml nước mắm, hoặc 

35ml xì dầu), có đến 28,1% số người thiếu hoạt động thể lực (dưới 150 phút hoạt động 

thể lực cường độ trung bình/ 1 tuần hoặc tương đương). Mô hình bệnh tật của người dân 

Việt Nam đang chuyển tiếp từ các bệnh lây nhiễm là chủ yếu sang các bệnh không lây 

nhiễm, theo ước tính của WHO tại Việt Nam năm 2017 cả nước có trên 541.000 trường 

hợp tử vong do tất cả các nguyên nhân, trong đó tử vong do các bệnh không lây nhiễm 

chiếm tới 76% (411.600 ca), trong đó đứng đầu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, 

ung thư, loãng xương, gout. Đến năm 2018, tỉ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,5% 

xa và vượt trước 2 năm so với mục tiêu đề ra (2020 trên 80%). Năm 2018 là năm thứ 

hai, Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ tám loại vaccine cho trẻ dưới một tuổi trên 

quy mô toàn quốc tăng từ 90% lên 95%. 

Bảo đảm nhà ở tối thiểu: Tỉ lệ nhà tạm được giảm mạnh từ 16% năm 2006 xuống 

còn 2.6% năm 2016. Tuy nhiên, năm 2016, ở nông thôn tỉ lệ nhà tạm là 3.5% nhiều gấp 

5 lần so với tỉ lệ 0.7% ở thành thị. Tỉ lệ nhà tạm ở Đồng bằng sông Hồng là 0.1% nhưng 

ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 6.1% và ở Đồng bằng sông Cửu Long là 6.8%.  

Bảo đảm nước sạch: Năm 2016, có 87,5% dân số được sử dụng nước hợp vệ 

sinh; trong đó, gần 49% đạt quy chuẩn Việt Nam. Tỉ lệ hộ gia đình có nước máy riêng, 

nước máy công cộng tăng từ 23.5% năm 2006 lên 39.3% năm 2016. Ở thành thị tỉ lệ này 

là 77.4% và ở nông thôn là 21.4%; tỉ lệ trẻ em thiếu hụt về nước sạch và vệ sinh là 

47.6%. 

Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch chưa cao là do các công trình 

cấp nước tập trung hoạt động chưa hiệu quả. Trong số 16.342 công trình cấp nước tập 

trung hiện nay, chỉ có 33,5% công trình hoạt động bền vững; tỷ lệ hoạt động ở mức 

trung bình là 37,8%; kém hiệu quả là 16,7% và 12% công trình ngừng hoạt động.  

Đã xuất hiện các mô hình quản lý nước sạch cần được đánh giá, tổng kết và đổi 

mới: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở NN&PTNT quản 

                                              
35 http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc---su-kien-noi-bat/thong-cao-bao-chi--tuan-le-dinh-duong-va-phat-trien-tu-

ngay-16---23102018.html. 

 

http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc---su-kien-noi-bat/thong-cao-bao-chi--tuan-le-dinh-duong-va-phat-trien-tu-ngay-16---23102018.html
http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc---su-kien-noi-bat/thong-cao-bao-chi--tuan-le-dinh-duong-va-phat-trien-tu-ngay-16---23102018.html
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lý chiếm 9,8%; doanh nghiệp quản lý chiếm 5,3%; cộng đồng quản lý chiếm 40%; 

UBND xã quản lý chiếm 30,3%. Mỗi mô hình có những ưu, nhược điểm khác nhau, tuy 

nhiên, mô hình do UBND xã và cộng đồng quản lý đã bộc lộ những hạn chế cần có sự 

chuyển đổi cho phù hợp. Nhóm hộ nghèo 20% có tỉ lệ nhà tạm 8.1%. Một số địa phương 

có tỉ lệ nhà tạm rất cao như tỉnh Tuyên Quang 16/1% và tỉnh Kiên Giang 16.2%.   

Về xử lý rác thải, năm 2016 trên 55% các hộ gia đình Việt Nam có rác thải được 

người khác đến lấy đi để xử lý. Tỉ lệ này ở thành thị là 85.6% và ở nông thôn là gần 41%.  

Bảo đảm thông tin, trợ giúp pháp lý 

Đến năm 2016, ở nông thôn Việt Nam gần 95% các hộ gia đình có ti vi và trên 

13% hộ gia đình có máy vi tính. Đây là điều kiện thuận lợi để truyền thông đến được 

các hội gia đình thông qua kênh nghe nhìn. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu thông tin phổ biến 

khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.   

Hiện nay đã có 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp 

được thành lập ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 151 chi nhánh của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý đặt tại các huyện hoặc liên huyện. Đến 31/12/2018 đã có 166 tổ 

chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp lý (15 tổ chức ký hợp đồng với Sở Tư 

pháp, 141 tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý), 45 tổ chức tư vấn pháp luật tham 

gia trợ giúp pháp lý (13 tổ chức ký hợp đồng với Sở Tư pháp, 32 tổ chức đăng ký tham 

gia trợ giúp pháp lý). 

4. AN SINH XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

4.1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới phản ánh mục tiêu an sinh xã hội 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 xác 

định mục tiêu chung bao gồm “Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần cho người dân”. Mục tiêu cụ thể bao gồm: “Cơ bản hoàn thành các công 

trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: 

giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; Nâng cao chất lượng cuộc 

sống của cư dân nông thôn; thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015. Như vậy, mục 

tiêu có phản ánh nội dung an sinh xã hội và đối tượng thụ hưởng là người người dân và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn nông thôn. Do vậy, mục tiêu cuối cùng xây dựng nông 

thôn mới phải là đảm bảo an sinh xã hội để phát triển con người ở nông thôn.  

4.2. Nội dung và tiêu chí “Giảm nghèo và an sinh xã hội” 

Chương trình này dành 1/11 nội dung thành phần cho nội dung số 4 “Giảm nghèo 

và an sinh xã hội” nhằm mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 11 về hộ nghèo trong Bộ tiêu 

chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020, có 60% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 11 

về hộ nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước từ 1,0% - 1,5%/năm (riêng các 

huyện, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm) theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 

2016 - 2020. Thành phần này có hai nội dung là: (i) Thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. (ii) Thực hiện các Chương 

trình an sinh xã hội ở xã, thôn. Cơ quan chủ trì thực hiện thành phần “giảm nghèo và an 

sinh xã hội” là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, các báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thường chỉ 

nêu hai tiêu chí là tỉ lệ hộ nghèo và tỉ lệ lao động có việc làm mà thiếu  thông tin về các 

tiêu chí của cả một hệ thống an sinh xã hội gồm bốn trụ cột thành phần. Đây là một “vấn 

đề hệ thống” về thực hiện “các Chương trình an sinh xã hội ở xã, thôn” cần được tính 

đến trong xây dựng nông thôn mới.  
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4.3. Các nội dung và tiêu chí khác về an sinh xã hội 

Ngoài nội dung trực tiếp, cụ thể “giảm nghèo và an sinh xã hội” trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn có các nội dung khác với các tiêu 

chí khác về an sinh xã hội. Cụ thể như sau:  

Về lao động, thu nhập, việc làm, giảm nghèo: Chương trình đề ra mục tiêu đến 

năm 2020 80% xã đạt yêu cầu tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động 

có việc làm thường xuyên. Đào tạo nghề cho 5,5 triệu lao động nông thôn (bình quân 

1,1 triệu lao động/năm), trong đó, hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 

cho 3,84 triệu lao động nông thôn, người khuyết tật, thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với 

nhu cầu của thị trường lao động 

Về đảm bảo giáo dục tối thiểu: thực hiện tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường 

học, ví dụ “đến năm 2020, có 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường 

học”; 80% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 14 về giáo dục (phổ cập giáo dục mầm non, xóa 

mù chữ và chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở) 

Về đảm bảo y tế tối thiểu: đến năm 2020, có 90% trạm y tế xã có đủ điều kiện 

khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 về Y tế. 

Về đảm bảo nước sạch và vệ sinh: Đến năm 2020, có 70% số xã đạt tiêu chí số 

17 về môi trường; 75% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trường 

học, trạm y tế xã có nhà tiêu hợp vệ sinh được quản lý và sử dụng tốt. 

Về đảm bảo thông tin và truyền thông cơ sở: Đến năm 2020, có 95% số xã đạt 

chuẩn các nội dung khác của tiêu chí số 8 về Thông tin - Truyền thông. 

4.4. Cơ quan chủ trì và thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiêu chí về an sinh 

xã hội 

Có thể phát hiện một số “vấn đề hệ thống” của an sinh xã hội trong xây dựng 

nông thôn mới. Đó là: thứ nhất, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 chưa nêu rõ những nội dung và tiêu chí của một số trụ cột của 

hệ thống an sinh xã hội, ví dụ chưa nói đến “bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội”. Thứ 

hai, trong phân công quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn là Cơ quan chủ trì Chương trình. Nhưng trong việc thực hiện từng mục 

tiêu, nội dung và tiêu chí của Chương trình thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

chỉ xuất hiện 4 lần trong tổng số 27 lần xuất hiện tên các bộ, ngành ở mục “cơ quan chủ 

trì, thực hiện”. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì và 

hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển sản xuất và tăng thu nhập; chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm về đào tạo nghề; chủ trì và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến môi 

trường; chủ trì và hướng dẫn thực hiện nội dung về nâng cao năng lực và truyền thông. 

Thứ ba, các nội dung chủ yếu của an sinh xã hội do các bộ, ngành khác chủ trì, ví dụ nội 

dung giảm nghèo và an sinh xã hội do bộ Lao động, thương binh và xã hội chủ trì, nội 

dung an sinh xã hội về giáo dục do bộ Giáo dục và đào tạo chủ trì, nội dung an sinh xã 

hội về y tế, chăm sóc sức khỏe do Bộ Y tế chủ trì. Điều này có nghĩa là nhiều bộ ngành 

trực tiếp chủ trì, hướng dẫn, phối hợp thực hiện Chương trình.  
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Từ năm 2012 đến nay, Việt Nam định hướng xây dựng hệ thống an sinh xã hội 

toàn diện, đa dạng, đa tầng và linh hoạt, hiện đại và hội nhập quốc tế đảm bảo công 

bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Hiện nay hệ thống an sinh xã hội đã được định 

hình và phát triển với bốn trụ cột an sinh xã hội là tạo lao động, việc làm, thu nhập; bảo 

hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu. Hệ 

thống an sinh xã hội theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp là hệ thống các chương trình, chính 

sách an sinh xã hội đã được ban hành và thực hiện đạt nhiều thành tựu nhất định như 

giảm nghèo, tăng thu nhập, tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm xã hội, mở rộng cơ hội 

và nâng cao chất lượng bảo trợ xã hội và các dịch vụ xã hội cơ bản. Chương trình mục 

tiêu quốc xây dựng nông thôn đã góp phần trực tiếp đảm bảo giảm nghèo và an sinh xã 

hội đối với người dân và cộng đồng dân cư ở nông thôn. Kết quả thực hiện xây dựng 

NTM là cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống an sinh xã hội ở nông thôn.  

Tuy nhiên, một số vấn đề hệ thống của an sinh xã hội có thể cần tính đến để có 

giải pháp phù hợp và hiệu quả. Đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới có cả một nội dung thành phần “giảm nghèo và an sinh xã hội” nhưng lại do 

Bộ Lao động, thương binh và xã hội chủ trì thực hiện. Đồng thời, nhiều yếu tố của hệ 

thống an sinh xã hội nằm rải rác trong các mục tiêu, nội dung và tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới và do các bộ ngành khác chủ trì thực hiện. Trong khi đó, trụ cột bảo hiểm xã 

hội và trụ cột bảo trợ xã hội rất ít thậm chí khó tìm thấy trong mục tiêu, nội dung và tiêu 

chí xây dựng nông thôn mới. Hệ thống an sinh xã hội nông thôn mới được xây dựng có 

hiệu quả như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức, đánh giá thực trạng và những 

vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới.   

5.2. Khuyến nghị 

Từ những điều trình bày trên, có thể khuyến nghị ưu tiên nghiên cứu cơ sở lý luận 

và đề xuất giải pháp thực tiễn xây dựng có hiệu quả hệ thống an sinh xã hội nông thôn 

mới. Cụ thể là nghiên cứu tổng kết và đề xuất giải pháp xây dựng các mô hình xây dựng 

nông thôn mới gắn với xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa dạng, đa tầng, 

linh hoạt, mang tính chia sẻ, công bằng và bền vững ở cấp xã. Nghiên cứu xây dựng bộ 

tài liệu hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung, tiêu chí của hệ thống an sinh xã hội 

trong xây dựng nông thôn mới. Mọi sự thành bại, tốt xấu do do công tác cán bộ, do vậy 

rất có thể cần phải nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực chủ trì, hướng dẫn, 

phối hợp và thực hiện các mục tiêu, nội dung và tiêu chi về an sinh xã hội trong xây 

dựng nông thôn mới. Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hệ thống 

an sinh xã hội trong xây dựng nông thôn mới để làm căn cứ đánh giá, kiểm tra, giám sát 

từ đó đề xuất giải pháp kịp thời có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và 

tính bền vững của các kết quả xây dựng nông thôn mới.  

Một khuyến nghị khác bắt nguồn từ những phát hiện đã nêu ở trên. Đó là vấn đề 

mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm xã hội đến các đối tượng trong đó có người dân ở 

nông thôn. Do đó, rất có thể cần nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp để Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có thể trực tiếp góp phần thực hiện cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội.  
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GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ NÔNG THÔN: THỰC TRẠNG, ĐỊNH 

HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

Trung tướng, TS Trần Thị Ngọc Đẹp36 

 

Nghiên cứu về an ninh, trật tự (ANTT) nông thôn Việt Nam là vấn đề lớn, trong 

khuôn một bài tham luận hội thảo sẽ không thể giải quyết được mọi khía cạnh của vấn 

đề. Ở đây, mục đích bài viết với góc nhìn từ phong trào và công tác xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôi chỉ đánh giá, phân tích những nét chính về yếu 

tố tác động của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đổi mới đối với 

tình hình ANTT ở nông thôn và đề nghị một số giải pháp gắn với công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần giữ vững ANTT ở địa bàn nông 

thôn trong tình hình hiện nay. 

Nông thôn là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, 

thị trấn, được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã; ANTT nông thôn 

là sự ổn định và phát triển vững chắc về chính trị, kinh tế, tư tưởng- văn hóa, xã hội ở 

nông thôn, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả, 

không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây mất ổn định. Chiếm 2/3 diện tích quốc gia, 

gần 70% dân số (theo thống kê hiện nay toàn quốc có 8.978 xã/11.162 đơn vị hành chính 

cấp xã, chiếm 80,43%), nông thôn Việt Nam (NTVN) là địa bàn rộng lớn, chiến lược về 

an ninh quốc gia. Xuất phát từ cội nguồn văn minh lúa nước, với hàng ngàn năm lịch sử 

dựng nước và giữ nước, NTVN có đặc trưng hết sức cơ bản là tính cộng đồng và tính tự 

trị. Hai đặc trưng này đều có mặt tích cực và mặt tiêu cực, tùy theo từng hoàn cảnh tác 

động mà sự thể hiện của các mặt đó đó ở mức độ khác nhau. Sau hơn ba thập niên đổi 

mới, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, cấu 

trúc làng xã, đặc điểm văn hóa, cơ cấu hành chính… của NTVN hiện nay đang có biến 

đổi nhanh chóng với nhiều sắc thái mới. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp và nông thôn là một quá trình kinh tế - xã hội phức tạp, chứa đựng cả yếu tố tích 

cực và tiêu cực tác động đến ANTT. 

Thứ nhất, sự biến đổi về kinh tế có tác động rất lớn đến an ninh, trật tự. Công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn kèm theo đó lực lượng sản xuất phát 

triển theo hướng hiện đại; kinh tế thuần nông dần bị phá vỡ, năng suất lao động nông 

nghiệp tăng lên; cơ cấu nông nghiệp có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ nền kinh tế nông 

nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, quy luật thị trường chi phối quá trình sản 

xuất. Từ đó, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng, đời sống của người nông dân được cải 

thiện, đã tạo ra những điều kiện thuận lợi củng cố quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, 

mặt trái của kinh tế thị trường trong sản xuất nông nghiệp bộc lộ rõ nét và tác động mạnh 

mẽ đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

thuần nông truyền thống bị phá vỡ, nhường chỗ cho các quan hệ kinh tế nông nghiệp 

thời kinh tế thị trường ngày càng sâu rộng. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế quá nhanh, 

quá nóng trong nông nghiệp đã bộc lộ sự thiếu bền vững và dẫn đến hệ lụy về an ninh, 

trật tự. Bức tranh nông thôn chuyển sang đa sắc màu của đô thị hóa, với mật độ dân cư 

đông đúc, phần lớn diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích cho phát triển đô thị, 

cho các dự án… đã gây nên những khó khăn, bất cập về chuyển đổi nghề nghiệp, định 

hướng sản xuất, kinh doanh, về công tác quản lý xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự. Tình 

                                              
36 Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (V05), Bộ Công an 
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trạng khiếu kiện đông người do mất đất canh tác, do chính sách đền bù ruộng đất chưa 

thỏa đáng, do đâu đó việc sử dụng tùy tiện, lãng phí ruộng đất, sự yếu kém trong quản 

lý, quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp đã gây ra những bất bình trong nhân dân; 

những mâu thuẫn lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp cũng từ đó phát sinh xung 

đột… 

Thứ hai, sự biến đổi về xã hội tác động đến ANTT. Kinh tế thị trường, đã mang 

lại sự đổi thay tích cực của bức tranh NTVN, đó là sự nhộn nhịp, sầm uất, đời sống vật 

chất được cải thiện... Bên cạnh đó, một thực tế cho thấy mặt trái kinh tế thị trường đã và 

đang tác động dữ dội đến làng xã Việt Nam; tính cộng đồng, tương trợ giúp nhau trong 

sản xuất, trong những công việc chung, trong bảo đảm ANTT… trong các bản, làng 

dường như có xu hướng giảm đi; lối sống “đèn nhà ai rạng nhà ấy” tăng lên, vai trò gia 

đình được chú trọng hơn là tính cộng đồng làng xã. Bên cạnh đó, nhiều nơi, nhiều lúc 

tính tự trị làng xã bị đẩy đến mức cực đoan theo kiểu “phép vua thua lệ làng”, cục bộ, 

bè phái, gia trưởng, thậm chí kích động tâm lý người dân đối lập với chính quyền, bất 

tuân Hiến pháp, pháp luật, gây mất ANTT ở nông thôn. Sự tác động của mặt trái kinh tế 

thị trường cũng làm cho chủ nghĩa cá nhân phát triển, lối sống thực dụng gia tăng, đề 

cao cái tôi, các quan hệ vật chất, tiền bạc đã len lỏi vào trong tâm hồn và lối sống của 

một bộ phận không nhỏ nông dân nhất là thanh, thiếu niên; tâm lý gia trưởng bị đẩy lên 

thành tâm lý cục bộ, bản vị, địa phương, bè phái ích kỷ, hương ước lấn át pháp quốc. Sự 

phân hóa giàu nghèo ở nông thôn có xu hướng ngày càng lớn (có tới 90% hộ nghèo của 

cả nước sống ở các vùng nông thôn); tình trạng ô nhiễm môi trường gia tăng đang hàng 

ngày, hàng giờ tác động, hủy hoại sức khỏe, tinh thần của người dân, dồn tụ thành những 

bức xúc tác động trực tiếp đến ANTT nông thôn.  

Thứ ba, biến đổi về văn hóa tác động đến ANTT: Sau hơn 30 năm đổi mới, từ 

góc nhìn văn hóa, tâm lý, ý thức đã có rất nhiều biến đổi. Trong đó có quá trình biến đổi 

tích cực, tạo động lực cho sự thay đổi tích cực thì cũng đang gặp phải những biến đổi 

văn hóa theo xu hướng tiêu cực. Như sự trỗi dậy các hủ tục vốn đã lạc hậu lỗi thời, sự 

phục dựng thái quá những yếu tố văn hóa cổ, sự du nhập ồ ạt văn hóa đô thị thiếu chắt 

lọc, tiếp nhận các sản phẩm phản văn hóa ngoại lai… Chương trình xây dựng nông thôn 

mới là chương trình quốc gia mang tính tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện, đã cho thấy có những vấn đề xã 

hội phức tạp nảy sinh. Theo thống kê các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được nhưng 

chưa thật bền vững, xuất hiện ngày càng nhiều hơn tình trạng thiếu công ăn việc làm, 

hiện tượng ly nông, ly hương vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí còn phổ biến hơn so với giai 

đoạn trước năm 2008; đời sống người dân thu nhập bấp bênh, phương thức làm ăn mới 

chưa thật ổn định, lối làm ăn cũ bị phá sản, sự tích tụ ruộng đất tăng lên, nỗi ám ảnh của 

người dân về các “quy hoạch treo”, người nông dân không còn đất đai để canh tác là 

một thực tế; tình trạng ly nông, ly hương mức độ diễn ra đáng kể hơn; bên cạnh đó, việc 

tiếp thu lối sống công nghiệp, tâm lý hiện đại và văn minh đô thị do thiếu sự chuẩn bị, 

thiếu chọn lọc và do cả những bất cập về quản lý văn hóa mà dẫn tới những vấn nạn xã 

hội đó theo về nông thôn..., môi trường, cấu trúc tâm lý văn hóa nông thôn theo đó phần 

nào cũng bị phá vỡ, bào mòn. Hệ thống chính trị ở nông thôn đã có những đổi mới nhưng 

dường như chưa theo kịp và chưa đáp ứng được với yêu cầu của thực tiễn. Quá trình 

triển khai chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới có lúc, có nơi còn nặng căn 

bệnh thành tích, thiếu thực chất, chưa đặt lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu.  

Từ những tác động nêu trên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) ở địa 

bàn nông thôn đã có những diễn biến phức tạp; tội phạm, TNXH và các vi phạm pháp 
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luật khác có xu hướng ngày càng gia tăng; tình hình ANTT tại các khu công nghiệp, khu 

chế xuất, cửa khẩu, khu vực biên giới cũng có những diễn biến xấu như: tội phạm xâm 

phạm sức khỏe, tính mạng, tài sản của người lao động và các loại TNXH khác; tội phạm 

buôn lậu, tội phạm về ma túy; xuất, nhập cảnh trái phép, xâm nhập lãnh thổ, mua bán 

phụ nữ và trẻ em ở các địa bàn khu vực biên giới có xu hướng gia tăng; đã xuất hiện các 

"điểm nóng", các vụ khiếu kiện đông người, các mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài dẫn đến 

xung đột xảy ra ở một số nơi với tính chất nghiêm trọng. Đáng chú ý là các loại tội phạm 

lợi dụng tôn giáo, dân tộc, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, biểu tình 

gây rối; tội phạm môi trường, tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc ở các vùng nông thôn… 

đã và đang có những diến biến phức tạp… tác động không nhỏ đến ổn định và phát triển 

đất nước. (theo thống kê 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 21.147 vụ phạm pháp 

hình sự, giảm 1,54% so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên hoạt động của tội phạm có 

chiều hướng manh động, nguy hiểm hơn; có nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm như: 

giết người, giết người thân, giết người để cướp tài sản với hành vi dã man, mất nhân 

tính do mâu thuẫn cá nhân, ghen tuông, mê tín dị đoan, sử dụng chất kích thích; tội 

phạm núp bóng doanh nghiệp bảo kê bến bãi, “tín dụng đen”, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ 

thuê gắn với hành vi bắt giữ người trái pháp luật; tội phạm chống người thi hành công 

vụ cũng diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ tại nạn giao thông, cháy, nổ gây hậu quả 

nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người, thiệt hại lớn về tài sản…)     

Từ tình hình trên luôn đặt ra cho chúng ta những yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm 

ANTT ở nông thôn. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến sự 

phát triển phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng ở địa 

bàn nông thôn. Ngày 05/8/2008, Nghị quyết số 26-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn” đã được ban hành. Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết 

định như: Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc 

gia về nông thôn mới, trong đó tiêu chí số 19 đặt ra đối với xã là “An ninh, trật tự xã hội 

được giữ vững”; Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình 

mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, trong đó mục tiêu 

đặt ra là “an ninh trật tự được giữ vững”; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 

2020, trong đó mục tiêu đặt ra là “quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững”; Quyết 

định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020, trong đó tiêu chí số 19.2 đặt ra là “Xã đạt chuẩn 

an toàn về an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên”… Như vậy chúng ta thấy, ở các 

giai đoạn, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra rất nhiều mục 

tiêu, các mục tiêu đều có mối liên hệ lẫn nhau, trong đó mục tiêu ANTT được giữ vững 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó có mối quan hệ khăng khít, tác động, ảnh hưởng qua 

lại đến tất cả các mục tiêu khác.  

Trong những năm qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

đã đạt được những thành tựu quan trọng, trong đó đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân được nâng lên; an ninh, quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, 

bên cạnh những tác động của thời kỳ đổi mới thì xu thế phát triển, hội nhập toàn cầu, 

tình hình an ninh khu vực và trên thế giới… hàng ngày, hàng giờ đã và đang tác động 

đến tình hình ANTT của đất nước; các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tìm 

mọi cách chống phá công cuộc cách mạng của nước ta trên mọi lĩnh vực, đối tượng, địa 

bàn, trong đó đặc biệt là đại bàn nông thôn; hoạt động của các loại tội phạm, TNXH ở 
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nông thôn có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tính chất nguy 

hiểm, liều lĩnh, manh động; tội phạm phi truyền thống cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức 

tạp. Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới là tất yếu, đây cũng chính là định hướng của nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở nông 

thôn trong thời gian tới. Giữ gìn ANTT nông thôn vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ rất 

lớn đặt ra không chỉ đối với một ngành, một lực lượng, mà đặt ra đối với toàn Đảng, 

toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, với góc nhìn về phong trào và công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôi xin nêu quan điểm và đề nghị một số 

giải pháp công tác góp phần bảo đảm ANTT nông thôn trong thời gian tới như sau: 

1. Về mặt đường lối, quan điểm phát triển đất nước, chúng ta phải từng bước thu 

hẹp và xử lý hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp và nông thôn, xây dựng nông thôn mới chính là nhằm đến mục tiêu xóa bỏ sự 

cách biệt, làm cho nông thôn phát triển cả về kinh tế, xã hội ngang tầm với sự phát triển 

chung của đô thị, đồng thời công tác giữ gìn ANTT nông thôn cũng cần đặt ra yêu cầu, 

nhiệm vụ mới để đáp ứng với tình hình thực tiễn. Để ANTT ở nông thôn được vững 

chắc, cần nâng cao sức mạnh của quản lý nhà nước, trong đó có quản lý nhà nước về 

ANTT và phải được kết hợp với sức mạnh tự trị của làng xã thì khi đó nền tảng ANTT 

mới được bảo vệ vững chắc. Nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên toàn quốc nói chung và địa 

bàn nông thôn nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân mà lực lượng 

Công an nhân dân là nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện. 

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: 

Một là, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản tại địa phương trong bảo vệ an ninh, trật 

tự. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tạo công ăn 

việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là tại những vùng 

nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội 

với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng 

lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực 

về nhận thức và thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong công tác bảo đảm an 

ninh, trật tự và xây dựng nông thôn mới.  

Hai là, thường xuyên xây dựng, kiện toàn các lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở 

bao gồm: lực lượng chuyên trách, nòng cốt (công an cấp cơ sở), dân quân tự vệ, các tổ 

chức quần chúng (bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức tự quản: dân phòng, thanh 

niên xung kích an ninh, tổ tự quản...) và sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp 

nhân dân. Thực tiễn cho thấy, trước mắt và cả lâu dài, phải tập trung củng cố, kiện toàn, 

nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng này. Việc bố trí Công an xã chính quy 

mà Bộ Công an đang triển khai thực hiện là một chủ trương lớn trong đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng: “Bộ 

tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” (theo báo cáo của 63 địa phương, đến 

nay đã bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 1.667 xã, tổng 

số 4.647 đồng chí). Việc chính quy công an xã chính là tăng cường sức mạnh đối với 

công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở nông 

thôn. Tuy nhiên triển khai việc bố trí Công an chính quy về xã cần có lộ trình, bước đi 

thích hợp; theo đó đồng thời cần tăng cường củng cố, kiện toàn lực lượng quần chúng 

tự nguyện nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTT ở cơ sở. 
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Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 

22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP, ngày 31/7/1998 

của Chính phủ, về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị 

quyết số 37/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi 

phạm pháp luật và tội phạm; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc 

hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm…; các chương trình 

quốc gia về phòng, chống tội phạm, về phòng chống ma túy, mại dâm; phòng chống 

buôn bán phụ nữ và trẻ em; các đề án về phòng, chống tội phạm; các chương trình phối 

hợp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...  

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng 

xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; 

vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, thôn, xóm, làng, bản, ấp, xã, 

nhà trường, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự; phát hiện, tố giác tội phạm, 

giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng ở khu vực 

nông thôn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân; 

đồng thời có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, 

qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Gắn  phong trào thi đua “Vì an 

ninh Tổ quốc” với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Năm là, phát hiện, xử lý kịp thời các "điểm nóng" từ cơ sở, không để phát triển 

thành vụ việc lớn, phức tạp. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề 

phức tạp nổi lên về ANTT tại các địa bàn khu vực nông thôn, nhất là các vụ khiếu kiện 

đông người, phức tạp, kéo dài, các vụ giết người do nguyên nhân xã hội, trộm cắp tài 

sản, chống người thi hành công vụ, ma túy, mua bán người, vi phạm pháp luật về bảo 

vệ môi trường, sai phạm, tiêu cực trong triển khai các công trình, dự án, chương trình, 

kế hoạch xóa đói, giảm nghèo; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; nâng cao 

chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm; tăng cường công tác truy bắt, vận động 

đối tượng truy nã lẩn trốn ở khu vực nông thôn. 

Sáu là, tăng cường các điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phù hợp với thực 

tế chiến đấu ở cơ sở nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công an và các lực 

lượng khác tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách 

phù hợp cho đội ngũ cán bộ công an và các lực lượng khác tham gia bảo vệ ANTT ở cơ 

sở, đặc biệt là lực lượng trực tiếp công tác chiến đấu ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên 

giới, hải đảo./. 

 

 


