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Báo cáo đề dẫn hội thảo 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM 

 

1. TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM 

Nông nghiệp, nông thôn có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình phát 

triển của Việt Nam. Xây dựng nông thôn mới (NTM) là nền tảng để phát triển toàn diện, 

hiện đại hóa nông nghiệp, giải quyết căn bản các vấn đề về nông dân. Xây dựng NTM 

đã được Đảng ta đưa vào đường lối phát triển kinh tế - xã hội đất nước cách đây gần 60 

năm, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III năm 19601. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng 

những hạn chế về quan hệ sản xuất của thể chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung đã không 

tạo ra những bước tiến quan trọng về phát triển nông nông nghiệp và xây dựng NTM 

cho đến thập niên 1980. 

Năm 1981, sau những thử nghiệm ở một số địa phương Vĩnh Phúc, Hải Phòng, 

nông nghiệp bắt đầu thí điểm đổi mới, thực hiện cơ chế khoán đến nhóm và người lao 

động bằng Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/01/1981. Động 

lực mới đươc tạo ra từ “Khoán 100” trong các HTX nông nghiệp góp phần mở ra thời 

kỳ Đổi Mới đất nước từ năm 1986, được tiếp tục được bồi đắp, hoàn thiện trở thành 

“Khoán 10” năm 1988. Đó là cột mốc ra đời của Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 5/8/1988 

của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Điều đáng lưu ý là, Khoán 10 

không chỉ “cởi trói” cho sản xuất nông nghiệp mà còn nhấn mạnh đến các giải pháp xây 

dựng NTM xã hội chủ nghĩa. Những chủ trương về xây dựng NTM đề ra trong Khoán 

10 cho đến nay vẫn hoàn toàn đúng đắn và phù hợp2.  

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được và giải quyết những vấn đề tồn tại 

của nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh CNH, HĐH đất nước, năm 1998, Bộ Chính 

trị thông qua Nghị quyết số 06-NQ/TW về một số vấn đề nông nghiệp và nông thôn, 

                                              
1 Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9/1960), Đảng đã đề ra: "Trong nền kinh tế quốc dân miền Bắc, 

nông nghiệp chiếm bộ phận rất quan trọng; nông dân lao động là một lực lượng sản xuất to lớn... Vì thế, cải tạo 

nông nghiệp là khâu chính của toàn bộ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa… biến nông dân cá thể thành nông 

dân tập thể, biến sản xuất cá thể thành sản xuất tập thể, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới" 
2 Nhiệm vụ xây dựng NTM nêu trong Khoán 10 (1988): (1) Gắn việc giải quyết đúng đắn các vấn đề xã hội và 

xây dựng NTM xã hội chủ nghĩa với việc phát triển sản xuất, đổi mới quản lý nông nghiệp bằng những việc 

làm thiết thực: xây dựng quy hoạch tổng thể KTXH của từng huyện, từng xã, thể hiện cho được sự thống nhất hài 

hoà giữa quy hoạch phát triển sản xuất nông - công nghiệp, quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, khu dân cư, nhà 

ở, các cụm kinh tế - kỹ thuật, mạng lưới dịch vụ sản xuất và thương nghiệp, quy hoạch hệ thống các công trình 

văn hoá, xã hội và phúc lợi công cộng (như trường học, bệnh xá, trạm xá, nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hoá, thông 

tin, công trình thể dục - thể thao…)…; (2) Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xây dựng NTM xã hội chủ nghĩa, no 

ấm, đoàn kết, văn minh, tiến bộ: phát triển hệ thống truyền thông đại chúng và hệ thống giáo dục phổ thông, 

hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên nông thôn; phát triển mạnh mẽ giao thông nông thôn vì lợi ích kinh tế, dân 

sinh và quốc phòng, an ninh; xây dựng nếp sống văn hoá mới, có cuộc sống lành mạnh, tiết kiệm, tiến bộ, loại trừ 

các hủ tục mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội ở nông thôn (như ma chay, cưới xin lãng phí, rượu chè, cờ bạc…); (3) 

Dân chủ hoá và công khai hoá công tác quản lý kinh tế, quản lý xã hội, làm cho nhân dân lao động được thực 

sự làm chủ về kinh tế, chính trị và xã hội, bảo đảm quyền ứng cử, bầu cử của nhân dân: phát huy quyền lực 

quản lý nhà nước về KTXH của các cơ quan dân cử. Làm cho HĐND và UBND có nhiều hoạt động thiết thực và 

có hiệu quả trong việc tổ chức, động viên nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới theo quy hoạch, 

kế hoạch chung và chủ trương, chính sách của Đảng, trong việc kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc chấp hành pháp 

luật ở nông thôn, trong việc thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và giải quyết thoả đáng, kịp thời các yêu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 
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đồng thời ra Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp đó, năm 2001, Ban Kinh tế Trung 

ương và Bộ NN&PTNT chỉ đạo triển khai Chương trình phát triển nông thôn theo hướng 

CNH, HĐH, hợp tác hóa, dân chủ hóa. Đây có thể được xem là chương trình thí điểm 

xây dựng NTM đầu tiên ở nước ta.  

Kể từ năm 2001 đến 2010, cuộc tìm kiếm con đường xây dựng NTM ở Việt Nam 

trải qua ba giai đoạn thí điểm: (i) Giai đoạn 1 (2001-2004) thí điểm phát triển nông thôn 

cấp xã tại các khu vực kinh tế khác nhau do Ban Kinh tế TW và Bộ Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn, để rút kinh nghiệm, xây dựng cơ chế, chính sách cho chương trình 

phát triển nông thôn toàn quốc; (ii) Giai đoạn 2 (2005-2009), thí điểm xây dựng NTM 

cấp thôn, bản, ấp do Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai; (iii) Giai đoạn 3 (2009-2011) 

thí điểm xây dựng NTM cấp xã do Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo. 

Trong giai đoạn 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã thông qua Nghị 

quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 tại Hội nghị lần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn. Đây là cột mốc có ý nghĩa rất lớn, lần đầu tiên chúng ta có đường lối phát 

triển toàn diện, rõ ràng, cụ thể về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong mối quan 

hệ tổng thể và mật thiết. Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng NTM “có kết cấu hạ tầng 

kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn 

nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội 

nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường 

sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được 

tăng cường”. Để triển khai các mục tiêu xây dựng NTM của Nghị quyết Trung ương 7 

khóa X phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. 

Như vậy, sau 20 năm đổi mới và 10 năm triển khai các chương trình thí điểm xây 

dựng NTM, xây dựng NTM chính thức trở thành một chương trình MTQG triển khai 

trên phạm vi toàn quốc. Đây được xem là một chương trình phát triển nông thôn toàn 

diện, đồng bộ trên các lĩnh vực khác nhau ở nông thôn, và là nhiệm vụ của cả hệ thống 

chính trị và toàn xã hội. Cho đến nay, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 

2010-2020 đang chuẩn bị khép lại, đồng thời mở ra một giai đoạn mới hướng tới phát 

triển toàn diện và bền vững. Những thành tựu và hạn chế của NTM giai đoạn vừa qua 

cần sớm được tổng kết, rút kinh nghiệm, làm cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách, nội 

dung, giải pháp cho tiến trình xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TIẾN TRÌNH 

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cố gắng để tiến từ tình trạng nước chậm 

phát triển hoặc đang phát triển trở thành các nước phát triển, từ các nền kinh tế nông 

nghiệp trở thành các nền kinh tế công nghiệp hoặc đô thị hoá. Vì vậy, phát triển nông 

nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với quá trình chuyển đổi cấu trúc kinh tế - xã hội nói 

chung theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa. Cùng với quá trình này, xu 

hướng chung trong nông nghiệp, nông thôn thường là thay đổi cơ cấu mùa vụ, thay đổi 

cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, tăng quy mô sản xuất, tăng cơ giới hóa và tăng việc mua 

các đầu vào cho sản xuất, tăng chế biến đối với hàng nông lâm thủy sản (NLTS), thay 

đổi cơ cấu sử dụng nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp (gia tăng hàm lượng vốn, hàm 

lượng KHCN, giảm hàm lượng sử dụng lao động, đất đai và các tài nguyên tự nhiên 

khác), tăng thêm các chức năng về môi trường của khu vực nông nghiệp, nông thôn, 
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tăng thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp trong khu vực nông thôn, rút lao động từ 

nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ đi cùng di cư nông thôn – đô thi, thay đổi cấu 

trúc trong gia đình và cộng đồng nông thôn. Xu hướng này chịu tác động mạnh mẽ bởi 

thay đổi nhân khẩu học, nguồn lực tự nhiên, phát triển cơ sở hạ tầng, thay đổi trong nhu 

cầu tiêu dùng trong nước và quốc tế và cuối cùng nhưng quan trọng nhất là lựa chọn về 

chính sách và thể chế của mỗi quốc gia trong từng giai đoạn phát triển cụ thể.  

Tuy có xu hướng giảm dần về tỷ lệ tương đối trong nền kinh tế trong dài hạn 

nhưng nông nghiệp, nông thôn có vai trò cực kỳ quan trọng đối với tăng trưởng và 

chuyển đổi cấu trúc kinh tế nói chung. Kinh nghiệm phát triển của các nước trên thế giới 

cho thấy nước nào bỏ quên khu vực nông nghiệp, nông thôn trong quá trình phát triển 

thì kinh tế phát triển chậm, thậm chí tụt hậu3. Đồng thời, chuyển đổi cấu trúc nông 

nghiệp, nông thôn cũng không đương nhiên diễn ra nếu thiếu chính sách và thể chế phù 

hợp. Tổng kết kinh nghiệm của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trong 300 năm vừa qua 

cho thấy chỉ có dưới 40 nước chuyển đổi cấu trúc nông nghiệp, nông thôn thành công 

và kèm theo đó là thành công trong chuyển đổi cấu trúc kinh tế nói chung4. 

Lý luận và kinh nghiệm quốc tế cho thấy quá trình chuyến đổi cấu trúc nông 

nghiệp, nông thôn chia làm 5 giai đoạn, thường được phản ánh qua 2 chỉ số cơ bản là tỷ 

trọng của nông nghiệp trong GDP và trong tổng lực lượng lao động: thuần nông, tiền 

chuyển đổi, chuyển đổi, đô thị hóa và phát triển. Đặc điểm, mục tiêu và yêu cầu của 

chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong mỗi giai đoạn như sau (xem tóm tắt 

trong Bảng 1): 

- Thuần nông: Trong giai đoạn này, phần lớn dân số làm nông nghiệp đặc trưng 

bởi kinh tế tự cung tự cấp, quy mô nhỏ, cơ sở hạ tầng hạn chế, năng lực khoa học công 

nghệ (KHCN) yếu, khả năng gắn kết thị trường yếu. Mục tiêu trọng tâm của phát triển 

nông nghiệp trong giai đoạn này là đảm bảo an ninh lương thực; của phát triển nông 

thôn là xóa đói giảm nghèo. Giai đoạn này các nước thường kết thúc với tỷ trọng nông 

nghiệp trong GDP giảm xuống còn 30-40% và tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng 

lao động xuống dưới 70%;  

- Tiền chuyển đổi: Lao động nông nghiệp vẫn chiếm trên 50% nhưng đã bắt đầu 

chuyển sang sản xuất hàng hóa, năng suất nông nghiệp tăng mạnh tạo điều kiện chuyển 

lao động thặng dư sang khu vực phi nông nghiệp. Mục tiêu trọng tâm của phát triển 

nông nghiệp trong giai đoạn này là đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng 

đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi đáp ứng nhu cầu nhu cầu của thị trường; của phát triển 

nông thôn là phát huy tinh thần tự chủ của cư dân nông thôn. Giai đoạn này của các 

nước thường kết thúc với tỷ trọng nông nghiệp trong GDP giảm xuống còn 15-20% và 

tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động giảm xuống dưới 50%;   

- Chuyển đổi: Đây là giai đoạn quan trọng nhất đối với chuyển đổi cấu trúc nông 

nghiệp, nông thôn; chuyển từ tăng trưởng theo số lượng sang chất lượng cùng với 

chuyển đối cấu trúc kinh tế nói chung để vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Mục tiêu 

trọng tâm của phát triển nông nghiệp trong giai đoạn này là đẩy mạnh thương mại hóa 

                                              
3 Phần lớn nước có tăng trưởng nông nghiệp trên 3%/năm thì cũng đạt tăng trưởng kinh tế trên 5%/năm. Ngược 

lại, những nước có tăng trưởng nông nghiệp dưới 1%/năm thì tăng trưởng chung chỉ ở mức dưới 3%/năm, trừ 

những nước phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ, khoáng sản thô hoặc những nước có quy mô quá nhỏ cả về diện tích 

và dân số, thường theo mô hình “Nhà nước đô thị” như Singapore. 
4 Timmer 1988 
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nông nghiệp, phát triển nông nghiệp từ một ngành sản xuất nguyên vật liệu thô sang 

ngành kinh doanh nông nghiệp; của phát triển nông thôn là chuyển đổi lao động, việc 

làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. Giai đoạn này thường kết thúc với tỷ trọng 

nông nghiệp trong GDP giảm xuống còn 5-10% và tỷ trọng lao động nông nghiệp trong 

tổng lao động giảm xuống còn 15-20%.  

- Đô thị hóa và Phát triển: Các nước ở giai đoạn này đã hình thành được thể chế 

khá hoàn thiện để tăng cường quá trình hiện đại hóa nền kinh tế với sự phát triển mạnh 

mẽ của khu vực đô thị, áp dụng hệ thống quản trị và công nghệ hiện đại trong sản xuất 

kinh doanh, kể cả trong nông nghiệp. Mục tiêu trọng tâm của phát triển nông nghiệp 

trong giai đoạn này là tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa kinh doanh nông nghiệp và phát 

huy các chức năng mới của nông nghiệp về văn hóa, xã hội, môi trường; của phát triển 

nông thôn là san sẻ nguồn lực nhằm để giữ lao động hoặc thu hút lao động về khu vực 

nông thôn, phát triển cảnh quan và du lịch nông thôn, xóa bỏ sự cách biệt giữa nông 

thôn – đô thị và giữa các vùng. 

Bảng 1. Mục tiêu và yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các giai đoạn 

của chuyển đổi cấu trúc kinh tế 

Giai đoạn Mục tiêu và yêu cầu của phát triển 

nông nghiệp 

Mục tiêu và yêu cầu của phát triển 

nông thôn 

Thuần 

nông 

An ninh lương thực 

- Cải cách đất đai, khai hoang 

- Hạ tầng nông nghiệp cơ bản: thủy 

lợi 

- Khuyến nông 

Xóa đói, giảm nghèo 

- Tự cung, tự cấp lương thực 

- Vệ sinh và chăm sóc sức khỏe 

- Giáo dục phổ thông 

Tiền 

chuyển 

đổi 

Đa dạng hóa nông nghiệp 

- Hỗ trợ tín dụng 

- Hạ tầng thương mại 

- Dịch vụ SPS 

- (Trợ giá)  

 

Xây dựng tinh thần tự chủ nông thôn 

- Hạ tầng nông thôn: giao thông, 

điện, cấp nước, thông tin liên lạc 

- Nâng cao năng lực cộng đồng 

- Thu hút và phát triển doanh nghiệp 

nông thôn 

Chuyển 

đổi 

Phát triển kinh doanh nông nghiệp 

- Phát triển thị trường đất đai, vốn, 

lao động, KHCN 

- Tăng quy mô trang trại và cơ khí 

hóa 

- Phát triển chuỗi kinh doanh nông 

nghiệp bền vững dựa trên tri thức 

Tăng thu nhập cho cư dân nông thôn 

- Phát triển nghề phi nông nghiệp + 

chuyển dịch lao động ra khỏi nông 

nghiệp, nông thôn 

- Phát triển khu và cụm công – nông 

nghiệp 

- Phát triển hạ tầng kết nối nông thôn 

– đô thị 

Đô thị hóa 

và Phát 

triển 

Phát triển nền nông nghiệp mới 

- Phát triển công nghiệp chế biến 

NLTS, xây dựng thương hiệu, 

chuỗi phân phối NLTS kết nối 

toàn cầu 

- Phát triển chức năng mới của 

nông nghiệp:  vành đai xanh, nghỉ 

dưỡng 

Hòa nhập nông thôn – đô thị 

- Tăng trợ cấp cho cư dân nông thôn 

- Phát triển cảnh quan, du lịch nông 

thôn  

- Loại bỏ sự khác biệt trong phát 

triển giữa nông thôn – đô thị và 

giữa các vùng 
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Thông thường, mỗi giai đoạn thường kéo dài 20-25 năm và càng về sau thì có thể 

mất nhiều thời gian hơn do thách thức cho những bước chuyển đổi càng khó khăn hơn. 

Đặc biệt, giai đoạn “Chuyển đổi” đặt ra nhiều thách thức nhất, yêu cầu đột phá mạnh 

mẽ trong chính sách và thể chế cả về kinh tế, chính trị - xã hội và môi trường, để các 

nước đang phát triển có thể đi qua nấc thang này và bước những bước đầu tiên vào xã 

hội phát triển thịnh vượng và bền vững. Những thay đổi căn bản trong cách tiếp cận về 

chính sách và thể chế đối với phát triển trong giai đoạn “Chuyển đổi” bao gồm: 

Về  mặt kinh tế:  

- Chuyển từ nền nông nghiệp dựa trên kinh tế hộ nhỏ lẻ sang dựa trên đội ngũ 

nông dân chuyên nghiệp, doanh nghiệp và liên kết chuỗi giá trị. 

- Chuyển dần từ chính sách bòn rút nguồn lực sang hỗ trợ nguồn lực cho khu vực 

nông nghiệp, nông thôn.  

- Tạo điều kiện phát triển các thị trường hàng hóa, thị trường nhân tố sản xuất 

trong nông nghiệp, nông thôn và đi kèm đó là quá trình tăng quy mô sản xuất, cơ giới 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thông qua phát triển các cụm ngành, phát triển 

hạ tầng logistics kết nối nông thôn – đô thị, rút mạnh lao động ra khỏi nông nghiệp và 

di cư nông thôn – đô thị tăng mạnh.  

Về mặt chính trị - xã hội:  

- Tỷ lệ cư dân nông thôn giảm mạnh, thường chỉ còn nông dân giỏi ở lại nông 

thôn, người sản xuất lớn tổ chức lại trong nghiệp đoàn, nông hội tương đương với chất 

lượng các tổ chức xã hội ở đô thị. Thay đổi trong cấu trúc dân cư nông thôn thường đi 

kèm với thay đổi mạnh mẽ trong nền tảng giá trị gia đình, cộng đồng nông thôn.  

- Cùng với quá trình đó là sự trưởng thành về mặt chính trị của giai cấp nông dân, 

cũng là thời gian để hệ thống chính trị diễn ra quá trình dân chủ hóa, pháp quyền hóa 

một cách sâu sắc. Chính phủ bắt đầu phân cấp, giao quyền cho các tổ chức của người 

sản xuất, kinh doanh ở nông thôn.  

- Mặc dù số lượng suy giảm nhưng do tổ chức tốt hơn nên vai trò của nông dân 

trở nên rất quan trọng trên chính trường. Bởi vậy, chính sách của nhiều chính phủ ở các 

nước phát triển đến giai đoạn này quay sang ủng hộ mạnh nông dân bảo vệ thị trường, 

trợ cấp nông nghiệp, trợ cấp trực tiếp cho cư dân nông thôn để giữ lao động hoặc thu 

hút lao động về khu vực nông thôn, loại bỏ sự khác biệt về mức sống, điều kiện sống 

giữa nông thôn và đô thị.  

Về mặt môi trường: 

- Chuyển dần từ các mục tiêu kinh tế, coi nhẹ môi trường sang bảo vệ môi trường, 

phát triển cảnh quan nông thôn.  Phát triển môi trường trở thành ngành kinh doanh có 

lợi, bảo vệ môi trường thành tiêu chuẩn sống của nhân dân.  

- Xuất hiện các chức năng mới của nông nghiệp, nông thôn về môi trường, văn 

hóa như vành đai xanh, nông nghiệp thư giãn, nông nghiệp bảo tồn, du lịch sinh thái, 

văn hóa nông thôn. Sự phát triển của cảnh quan và môi trường nông thôn là cơ sở để giữ 

lại và thu hút những người có năng lực và tầng lớp trung lưu quay về sống ở nông thôn. 

Kể từ khi Đổi mới, Việt Nam đã đi khá nhanh qua 2 giai đoạn đầu tiên của quá 

trình chuyển đổi cấu trúc nông nghiệp, nông thôn: khoảng 10 năm để đi qua giai đoạn 
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“Thuần nông” (từ năm 1986 đến năm 19965) và bước sang giai đoạn “Tiền chuyển đổi”, 

và 15 năm để đi qua giai đoạn “Tiền chuyển đổi” (từ năm 1996 đến năm 20106) để bước 

sang giai đoạn “Chuyển đổi”. Tuy đã đạt những thành tựu đáng kể nhưng nông nghiệp, 

nông thôn Việt Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế khi bước sang giai đoạn “Chuyển đổi” 

từ năm 2010, thể hiện ở những ách tắc, trì trệ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn 

như: (i) Tăng trưởng nông nghiệp suy giảm7 khi tiếp tục dựa trên mô hình tăng trưởng 

theo chiều rộng, thâm dụng tài nguyên, đe dọa môi trường sinh thái; (ii) Giá cả bất ổn, 

vệ sinh an toàn thực phẩm không được đảm bảo, giá trị gia tăng và năng suất lao động 

nông nghiệp thấp; (iii) Tính tự chủ, vai trò, vị thế, tiếng nói của cư dân nông thôn trong 

xã hội, trong chính sách, trong kinh tế còn rất yếu ớt; khoảng cách nông thôn - đô thị có 

xu hướng tăng; (iv) Tính gắn kết cộng đồng có xu hướng giảm, nhiều tệ nạn xã hội phát 

sinh, khả năng chống chọi với các cú sốc yếu, tỷ lệ cư dân nông thôn không thỏa mãn 

với chất lượng cuộc sống còn cao, ở mức 50%8. 

Điều đáng mừng là Đảng và Nhà nước đã kịp thời có những chủ trương đúng đắn 

để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn vượt qua giai đoạn “Chuyển đổi” đầy khó 

khăn. Nổi bật là sự ra đời của Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2008, trong đó xác định vai 

trò chiến lược của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình CNH, HĐH đất 

nước. Trên cơ sở đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 và Đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững đã trở thành “đôi cánh” giúp nông nghiệp, nông thôn Việt Nam cất cánh cùng tiến 

trình đổi mới mô hình tăng trưởng đất nước. Đặc biệt, cùng với cơ cấu lại nông nghiệp, 

Chương trình MTQG xây dựng NTM còn tạo nền tảng cho sự ra đời hàng loạt những cơ 

chế, chính sách và hành động thúc đẩy sự phát triển văn hóa, xã hội, hạ tầng, môi trường, 

an ninh trật tự, hệ thống chính trị… ở nông thôn và trên hết là tạo động lực phát huy vai 

trò làm chủ, tinh thần đoàn kết, hợp tác, sáng tạo của cộng đồng dân cư nông thôn, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

3. NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT SAU GẦN 10 NĂM XÂY DỰNG NTM 

GẮN VỚI CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM và 6 năm thực 

hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, khu vực nông thôn Việt Nam đã có những 

chuyển biến mạnh mẽ cả về lượng và chất, nổi bật là một số kết quả sau: 

Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân 

được nâng cao; nhận thức về NTM được tăng cường 

Sự khởi sắc của bức tranh nông thôn là chuyển biến rõ nét nhất trong giai đoạn 

vừa qua. Kết quả đạt chuẩn NTM tăng mạnh, đặc biệt trong giai đoạn 2 từ năm 2016 

đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng về xây dựng NTM sớm hoàn thành ngay trong năm 

                                              
5 Năm 1996, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động là 68,9%, tỷ lệ GDP nông nghiệp trong tổng GDP là 

27,8%. Nếu căn cứ vào hai tiêu chí này thì năm 1996 Việt Nam bắt đầu rời khỏi giai đoạn “Thuần nông” và bước 

chân vào giai đoạn “Tiền chuyển đổi”. 
6 Năm 2010, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động là 48,2%, tỷ lệ GDP nông nghiệp trong tổng GDP là 

20,6%. 
7 Tăng trưởng GDP nông nghiệp Việt Nam có xu hướng chậm lại, giảm từ 4,5% năm 1995-2000 xuống còn 3,8% 

giai đoạn 2000-2005 rồi 3,3% giai đoạn 2006-2010 (đặc biệt lần đầu tiên kể từ năm 1992 tốc độ tăng trưởng chậm 

lại liên tiếp trong 2 năm cuối là 2009, 2010 xuống dưới 3%/năm: 2,4% năm 2009 và 2,8 năm 2010).  
8 ĐH Copenhagen, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học 

Lao động, Điều tra Hộ gia đình nông thôn, 2012. 
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2019. Hạ tầng KTXH nông thôn cải thiện rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt 

động phát triển sản xuất, kết nối thị trường, nâng cao đời sống người dân. Ở hầu khắp 

các vùng quê nông thôn, điều kiện giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, điều kiện 

học tập, khám chữa bệnh… đã được tăng cường mạnh mẽ.  

Những kết quả tích cực từ phát triển hạ tầng và kinh tế đã từng bước đảm bảo 

cuộc sống vật chất cho người dân nông thôn. Đời sống vật chất của hộ gia đình nông 

thôn thay đổi rõ rệt, từ các trang thiết bị gia đình cho đến điều kiện nhà ở9. Thu nhập 

bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đã tăng gấp 3 lần từ năm 2010 đến năm 

201810. Kết quả giảm nghèo đạt nhiều thành tựu ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước, 

nhất là vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện 

KTXH khó khăn giảm nhanh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao11.  

Sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM đạt tỷ lệ cao. Kết quả điều tra của 

một số cơ quan nghiên cứu cho thấy khoảng 84,78% số hộ nông thôn hài lòng về xây 

dựng NTM (rất hài lòng 25,06%; hài lòng 59,72%); 14,29% số hộ có mức hài lòng trung 

bình; chỉ có 0,94% số hộ không hài lòng về NTM. Trong số các đối tượng khảo sát có 

50% số mẫu thuộc các xã còn khó khăn, chưa đạt chuẩn NTM, nên có thể thấy đây là 

một kết quả rất tích cực, phản ánh sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng dân cư nông 

thôn đối với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng NTM gần 10 năm qua. 

Đặc biệt, qua báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân của trên 80 đơn vị cấp huyện xét 

công nhận đạt chuẩn NTM, thì tỷ lệ hài lòng của người dân đều đạt trên 94-97%. Cùng 

với quá trình tham gia các hoạt động xây dựng NTM, người dân đã ngày càng nhận thức 

rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà 

nước giảm rõ rệt12.  

Kinh tế nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu nông nghiệp tăng 

mạnh; công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển nhanh và đa dạng 

Giai đoạn 2011-2018, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân ngành nông nghiệp đạt 

2,95%/năm13. Kết quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt nhiều thành tựu quan trọng cả 

về quy mô và trình độ sản xuất, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất 

khẩu ngày càng tăng. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa cạnh tranh 

quốc tế, năng suất, chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Sản xuất nông nghiệp đi vào 

                                              
9 Theo điều tra năm 2019 của IPSARD phối hợp với một số viện nghiên cứu, trường đại học với 420 hộ nông thôn 

tại 14 xã ở 7 tỉnh thuộc 7 vùng miền (gồm xã đạt chuẩn, xã trung bình và xã khó khăn): 96,7% số hộ có tivi; 91,4% 

số hộ có điện thoại di động; 92,8% số hộ có bếp ga; 83,7% số hộ có tủ lạnh; 42,7% số hộ có bình nóng lạnh; 22,6% 

số hộ có điều hòa; 90% số hộ có nhà ở đạt “3 cứng” (mái cứng, tường cứng, nền cứng)… 
10 Từ 12,84 triệu đồng/người năm 2010 lên khoảng trên 34 triệu đồng năm 2018. 
11 Ngay từ năm 2004, Việt Nam đã tuyên bố hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo, về đích 

trước 10 năm so với thời hạn (năm 2015). Trong giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ người nghèo giảm từ 14,2% (năm 

2010) xuống còn 4,25% (năm 2016). Năm 2017, tính theo chuẩn nghèo theo tiếp cận đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo giảm 

xuống còn 6,7% (năm 2016 là 8,23%), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,32% (năm 2016 là 5,41%); tỷ lệ hộ nghèo tại 64 

huyện nghèo còn 39,56% (năm 2016 là 44,93%). 
12 Điều tra năm 2019 của IPSARD: 95% số hộ nông thôn nhận thức được xây dựng NTM là do nhà nước và nhân 

dân cùng làm; 95% số hộ hiểu rằng đối tượng thụ hưởng từ NTM là người dân và cộng đồng nông thôn; 84-94% 

số hộ liệt kê được xây dựng NTM bao gồm các hoạt động phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển 

các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; 86,2% số hộ hiểu rằng mình có trách nhiệm vận 

động cộng đồng cùng tham gia xây dựng NTM; 88,8% số hộ nhận thức được trách nhiệm tham gia góp công, góp 

vốn xây dựng NTM. 
13 Mục tiêu tăng trưởng GDP nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 là 2,6-3%/năm (Nghị quyết Đại hội Đảng XI); giai 

đoạn 2016-2020 là 2,5-3%/năm. 
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chiều sâu, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ14, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng 

tăng về nguyên liệu của công nghiệp chế biến vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước 

và xuất khẩu.  

Cơ cấu sản xuất từng ngành được điều chỉnh, chuyển đổi theo hướng phát huy lợi 

thế của mỗi địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường. Trình độ canh tác, năng 

suất chất lượng, hiệu quả sản xuất nhiều loại nông sản được nâng cao. Giá trị sản xuất 

trên 1 đơn vị diện tích tăng nhanh, năm 2017 đạt 90,1 triệu đồng/ha đất trồng trọt (năm 

2011 là 72,2 triệu đồng/ha). Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2018 đạt mức kỷ lục 

40,02 tỷ USD15. Năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 

tỷ USD, đến nay đã có 10 nhóm mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 

USD. Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 15 thế giới, thứ 2 Đông Nam Á và đã 

xuất sang thị trường hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh cả về giá trị sản xuất và 

lĩnh vực, hình thức hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn có xu hướng tăng 

trưởng cao hơn mức tăng trưởng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, bình quân giai 

đoạn 2008-2017 đạt 12,2%. Cơ cấu ngành nghề và cơ cấu lao động nông thôn có sự thay 

đổi tích cực. Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đã giảm từ từ 

48,2%  xuống còn 38,1% trong giai đoạn 2010-201816.  

Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục 

được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Kinh tế hộ nông thôn chuyển dịch theo 

hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hình thành nhiều trang trại với quy mô 

lớn hơn, hiệu quả cao hơn. Đã có nhiều HTX kiểu mới được hình thành và phát triển, 

hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình. Doanh nghiệp nông nghiệp phát triển 

nhanh17. Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi phát triển đa dạng về hình thức và cấp độ 

đã hình thành và nhân rộng ở nhiều địa phương18. Trình độ KHCN của nền nông nghiệp 

đã được nâng cao; công tác đào tạo nghề cho nông dân được đẩy mạnh.  

Chất lượng đời sống văn hoá của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá 

trị văn hóa được bảo tồn và phát triển 

                                              
14 Đặc biệt trong giai đoạn này Chính phủ đã xây dựng riêng một Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây 

dựng nông thôn mới theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 5/1/2012, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phục vụ trực 

tiếp cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất ở nông thôn. Chương trình đã góp phần 

thiết kế được hệ thống khung khổ, thể chế, chính sách của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thu 

được kết quả về cơ sở lý luận và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học công nghệ; các 

giải pháp có tính liên ngành và các mô hình liên kết  trĩnh diễn cụ thể trong sản xuất; thu hút đông đảo lực lượng 

khoa học, công nghệ cả nước (560 nhà khoa học và hơn 100 tổ chức khoa học, công nghệ) cả nước, có nhiều doanh 

nghiệp, nông dân, hợp tác xã tham gia. 
15 Trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch hơn 3 tỷ USD gồm: gỗ và sản phẩm gỗ 8,86 tỷ USD; tôm 3,59 tỷ USD; 

rau quả 3,81 tỷ USD; cà phê 3,46 tỷ USD; hạt điều 3,43 tỷ USD 
16 Trong khu vực nông thôn, tỷ lệ hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 62,15% xuống còn 53,66%; hộ công 

nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 33,44% lên 40,03% trong giai đoạn 2011-2016. 
17 Đến tháng 12/2018 cả nước có 9.235 doanh nghiệp nông nghiệp, tăng 3,6 lần so với năm 2008. Nhiều tập đoàn, 

doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Vingroup, Vinamilk, Hoàng 

Anh, TH, Dabaco Việt Nam, Masan, Lavifood... 

18 Đến cuối năm 2017, cả nước có khoảng 21.000 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ 

cao, dần hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa quy mô lớn, trong đó, đã có 1.096 

chuỗi nông sản an toàn. Mô hình “Cánh đồng lớn” được nhân rộng ở nhiều địa phương, cả nước hiện có 2.262 

điểm với tổng diện tích 579,3 nghìn ha. 
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Đời sống tinh thần ở nông thôn được cải thiện đáng kể. Nhiều phong trào sôi nổi 

về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống… được duy trì và phát 

triển cùng với việc thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, mê tín, dị đoan. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo dựng được môi 

trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân 

nông thôn19. Đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình về xây dựng đời sống văn hóa trong 

xây dựng NTM ở nhiều địa phương20. Nhiều lễ hội truyền thống21 được phục hồi, phát 

triển và hình thành mới, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác 

đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, các tệ nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút 

được kiềm chế và quản lý nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đoàn thể và cộng 

đồng dân cư. Việc phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo bình đẳng giới, các hoạt động 

tương thân tương ái được tuyên truyền và thực hiện rộng rãi.  

Các địa phương đã quan tâm hơn đến nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết 

chế văn hoá cơ sở hoặc theo mô hình xã hội hoá các khu trung tâm thể thao - giải trí; 

hoặc theo hướng giao cho cộng đồng quản lý, vận hành. Một số địa phương đã xây dựng 

các điểm, tuyến du lịch trải nghiệm làng quê gắn với giữ gìn văn hoá truyền thống của 

nông nghiệp, nông thôn và các trò chơi dân gian, từ đó, đã thu hút người dân tham gia 

thường xuyên hơn vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở thôn, xã và 

đa dạng hóa thu nhập của người dân nông thôn22. Từng bước, văn hoá không chỉ còn là 

bảo tồn để duy trì truyền thống, bản sắc của dân tộc mà từng bước trở thành nhân tố tích 

cực, trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của nhiều miền quê trên cả nước. 

Công tác bảo vệ môi trường nông thôn đã có chuyển biến đáng kể,nhất là vấn đề 

xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp  

Nhận thức được tầm quan trọng trong xử lý môi trường và cải tạo cảnh quan nông 

thôn, nhiều địa phương đã ưu tiên bố trí nguồn lực cũng như tập trung chỉ đạo triển khai 

quyết liệt. Đến nay, đã có khoảng 42 tỉnh, thành phố có kế hoạch xử lý rác thải tập trung 

ở nông thôn, trong đó có một số địa phương triển khai trên phạm vi toàn tỉnh (Nam 

Định, Đồng Nai, Hà Tĩnh...); có 22 địa phương đã phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà 

máy xử lý chất thải rắn nông thôn qui mô liên huyện và cấp tỉnh23; có 3.210 xã và 19.500 

thôn có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt (chiếm 35,8% tổng số xã và 24,4% tổng số 

thôn). Tỷ lệ xã có thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 44,1% năm 2011 lên 63,5% năm 

2018; tỷ lệ thôn có thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 25,8% lên 47,3%. Một số địa 

phương (như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, An Giang…) đang triển khai thí điểm các 

                                              
19 Các Câu lạc bộ Ví dặm ở Hà Tĩnh; các đội kèn đồng của huyện Hải Hậu, đội trống nữ của huyện Giao Thủy, 

tỉnh Nam Định; các chiếu chèo ở Thái Bình, Câu lạc bộ Cồng chiêng của Đắk Nông, các câu lạc bộ đơn ca tài tử 

ở Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang, các đội văn nghệ thôn, bản của Sơn La... 
20 Mô hình “Dòng họ văn hóa” của tỉnh Quảng Nam; mô hình “Nụ cười công sở” trong thực hiện tiếp công dân, 

giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã của tỉnh Đồng Tháp, Bình Dương,…; câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, 

“Gia đình văn hóa” của tỉnh Vĩnh Phúc;... 
21 Như Lễ hội Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang, Lễ hội trái cây ở Bắc Giang, Lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên, Lễ hội 

Hoa Dã Quỳ ở Gia Lai,… 
22 Như Bảo tàng Đồng quê ở Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; Trung tâm Phát triển Hương Bình, huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh lưu giữ hơn 500 loại nông cụ truyền thống; khu du lịch trải nghiệm ở Phong Giang, xã Tiên Điền 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 
23 Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam 

Định, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Trà 

Vinh, Bạc Liêu, An Giang. 
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mô hình cánh đồng lớn không sử dụng thuốc BVTV. Một số huyện có mô hình phân 

loại rác hữu cơ và rác vô cơ tương đối thành công, đạt tỷ lệ trên 30% số hộ trên địa bàn 

(như Nghị Xuân, Can Lộc, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị…) Tỷ 

lệ xã có điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật cả nước đạt 21%; ô nhiễm của các 

làng nghề đang từng bước được khắc phục (một số làng nghề trước đây trong danh mục 

ô nhiễm nghiêm trọng thì đến nay đã được xử lý dứt điểm như Làng nghề Phúc Lâm ở 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Một số địa phương như Hà Tĩnh, Thái Nguyên, An 

Giang đã thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn quy mô hộ gia đình, liên 

hộ theo hình thức phân tán hoặc bán tập trung.  

Nhiều hoạt động trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, bảo vệ môi trường… đã 

được cộng đồng dân cư tích cực tổ chức thực hiện tạo nên những miền quê đáng sống 

với cảnh quan, môi trường trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào “Sạch làng, 

đẹp ruộng”, “Thắp sáng làng quê”,… đang dần nâng cao ý thức của cư dân nông thôn 

về giữ gìn môi trường sinh thái. Ngày càng có nhiều các tổ thu gom rác thải sinh hoạt, 

bao bì thuốc bảo vệ thực vật… do cộng đồng thành lập, hoạt động theo hình thức tự 

nguyện như mô hình “Cánh đồng không vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật” tại Yên Khánh 

(Ninh Bình). Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan ở thôn, bản, ấp đã được các địa phương 

áp dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế như (trồng hoa, cây xanh “Từ nhà ra 

ruộng”, hai bên đường giao thông; mô hình con đường bích họa, làng bích họa)… đã 

góp phần tạo nên một diện mạo mới ở nông thôn. Một số địa phương có trên 50% chiều 

dài tất cả các tuyến đường trên địa bàn huyện đã được trồng cây xanh, cây hoa24. Từ 

phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay cả nước đã có 42 

địa phương ban hành tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu vừa góp phần làm đẹp 

nông thôn và từng bước hạn chế tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và thiên tai cực 

đoan.  

4. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam vẫn còn 

một số mặt hạn chế cơ bản, đe dọa đến tính bền vững trong giai đoạn đầy khó khăn của 

“Chuyển đổi” cấu trúc trong 10-20 năm tới. 

Đời sống của người dân nông thôn các vùng khó khăn chưa đảm bảo, sinh kế 

thiếu bền vững  

Thu nhập và đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều 

khó khăn, chậm được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, sinh kế thiếu bền vững trước 

những rủi ro thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả thị trường… Phân hóa nông thôn tiến 

triển mạnh, chênh lệch thu nhập giữa 20% nhóm hộ giàu nhất và 20% nhóm hộ nghèo 

nhất trong nông thôn tăng mạnh, từ 7,5 lần năm 2010 lên 9,8 lần năm 2016. Tỷ lệ hộ 

nghèo ở nông thôn cao gấp 4 lần ở các thành thị. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ 

lệ tái nghèo bình quân chiếm 5,1% số hộ thoát nghèo, có nơi trên 50%, tập trung ở các 

vùng miền núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. Chênh lệch thu nhập giữa 

đồng bào dân tộc với người Kinh, giữa vùng miền núi với đồng bằng tăng lên.  

                                              
24 Huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), Nam Đàn (Nghệ An), Yên Khánh (Ninh Bình), 

Hải Hậu, Nghĩa Hưng (Nam Định), Kiến Xương (Thái Bình), Cam Lộ (Quảng Trị), Bình Minh (Vĩnh Long), Vị 

Thanh, Châu Thành A (Hậu Giang), Tiểu Cần (Trà Vinh), Việt Yên (Bắc Giang), Mỹ Hào (Hưng Yên) 
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Lao động nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu làm thủ công nên năng suất 

lao động thấp (chỉ bằng 38% năng suất lao động bình quân cả nước). Tỷ trọng thu nhập 

từ nông nghiệp trong tổng thu nhập của hộ gia đình nông thôn giảm mạnh từ mức 34% 

năm 2010 xuống chỉ còn 27% năm 2016 nên người dân không còn thiết tha với đồng 

ruộng. Xu hướng người lao động rời bỏ nông thôn đi làm ăn tại các đô thị ngày càng 

nhiều, gây áp lực lớn đối với các đô thị. Việc làm thiếu ổn định, đa số lao động rời khỏi 

nông thôn hoạt động dưới dạng “không chính thức”, chưa được bảo vệ đầy đủ quyền lợi 

và thiếu ổn định về tương lai. 

Kết quả xây dựng NTM chưa thực sự bền vững 

Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng, miền còn khá 

lớn. Trong khi một số địa phương đã hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn (như thành 

phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Hải 

Dương, Thái Bình…) để chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu, 

thì một số địa phương khác có số xã đạt chuẩn rất thấp (như Cao Bằng, Sơn La, Điện 

Biên, Bắc Kạn, Kon Tum, Đắk Nông).  

Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn còn 

nhiều hạn chế. Một số công trình hạ tầng chưa thực sự được duy tu, bảo dưỡng thường 

xuyên nên đang xuống cấp. Một số địa phương chạy theo phong trào. Đa số mới chú 

trọng phát triển hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, kinh doanh, 

xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống của người dân.  

Vai trò chủ thể của nông dân, sức mạnh chủ động của cộng đồng cơ sở chưa được 

đề cao. Do chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, chưa quán triệt và 

thực hiện tốt phương châm “nông dân là chủ thể”nên sự tham gia của quần chúng chưa 

tích cực, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào đầu tư, dẫn dắt của Nhà nước; có nơi lại có biểu 

hiện lạm dụng đóng góp, lạm quyền của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ công 

cộng. Điều tra năm 2019 của IPSARD cho thấy chỉ có 68,1% số hộ cho biết mình có 

quyền tham gia ý kiến vào quy hoạch, kế hoạch, đề án NTM của địa phương; chỉ có 

55% số hộ cho biết mình có quyền tham gia ý kiến lựa chọn công trình, dự án; 66,9% 

số hộ cho biết mình có quyền giám sát quá trình thực hiện các dự án NTM… Có những 

trường hợp người được phỏng vấn ở xã đã đạt chuẩn NTM không biết rằng xã đã đạt 

chuẩn NTM.  

Nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững; cơ sở hạ tầng, công nghiệp và dịch 

vụ nông thôn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế nông 

nghiệp hiện đại 

Cơ cấu lại nền nông nghiệp chưa thực hiện đồng đều giữa các địa phương. Nông 

nghiệp phát triển thiếu bền vững, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông 

sản chưa cao, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm chậm được khắc phục. Công 

nghiệp chế biến phát triển còn hạn chế, số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu 

ở dạng thô hoặc sơ chế. Công tác xúc tiến thương mại, dịch vụ hậu cần, phát triển thị 

trường còn nhiều yếu kém, phần lớn nông sản bán ra không có thương hiệu, giá trị gia 

tăng thấp. Thị trường tiêu thụ diễn biến khó lường trong khi công tác thống kê, dự báo 

thị trường còn yếu kém, giá cả không ổn định. Nông sản xuất khẩu chủ yếu là xuất thô, 

chưa định rõ loại hình chất lượng, 80% lượng nông sản chưa xây dựng được thương 

hiệu, chưa có logo, nhãn mác.  
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Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, ưu tiên cho phát triển hạ tầng nông thôn nhưng hạ 

tầng giao thông, thủy lợi, điện nhiều nơi còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 

triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Đặc biệt, một số vùng chuyên nông 

nghiệp chính như Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên vẫn thiếu các trục giao thông 

huyết mạch, không có cảng biển nước sâu phục vụ xuất khẩu làm tăng chi phí giao dịch 

và cản trở thu hút đầu tư.  

Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại vào sản xuất, chế biến bảo quản 

còn hạn chế, chưa được “đột phá” để nâng cao giá trị gia gia tăng, sức cạnh tranh của 

sản phẩm, ngành, nhất là trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng 

hơn. Trình độ công nghệ nhìn chung còn thấp, chưa tạo sức mạnh lan tỏa và thúc đẩy 

nhanh quá trình thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, thiếu liên kết, không chuyên nghiệp. 

Thị trường KHCN chưa tạo sự gắn kết có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và sản 

xuất kinh doanh nông sản. Thực trạng này cùng với những hạn chế của công nghiệp chế 

biến nông sản, làm cho năng suất, chất lượng của nông sản còn thấp, chi phí sản xuất 

giảm chậm, dẫn đến giá thành còn cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm 

nông nghiệp. Công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên phạm 

vi cả nước tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn đang là vấn đề nổi lên được xã hội quan 

tâm, gây cản trở cho nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường các nước phát triển. Tuy 

trình độ ứng dụng KHCN của nông dân đã có những chuyển biến tích cực nhưng sự 

đóng góp của KHCN trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp chưa thực sự nổi bật, đầu tư 

cho KHCN nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam25.  

Năng lực, trình độ mọi mặt của nông dân vẫn còn hạn chế, đa số các chủ thể kinh 

tế hộ chưa vươn tới tầm của sản xuất hàng hóa lớn, có khả năng cạnh tranh cao. Đổi mới 

và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; kinh tế hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ 

trọng cao26 và đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém cản trở quá trình công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa nông nghiệp; sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên 

liệu với bảo quản, chế biến và tiêu thụ chưa trở thành chủ đạo. Quá ít chuỗi giá trị hoàn 

chỉnh, thiếu gắn kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương, và 

với tổ chức của nông dân. Đầu tư xã hội thấp khoảng 3 tỷ USD, trong đó 50% là ngân 

sách nhà nước, chỉ có 16,7% là của doanh nghiệp. 

Nhiều giá trị văn hóa truyền thống phai nhạt, tính gắn kết cộng đồng bị xói mòn; 

tệ nạn xã hội gia tăng, công tác bảo đảm an ninh trật tự còn nhiều hạn chế; xuất hiện 

nguy cơ xung đột xã hội  

Những tác động từ quá trình đô thị hóa đang làm phai nhạt 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. Nông thôn không chỉ là địa bàn cư trú của cư dân nông thôn và sản xuất nông 

nghiệp mà còn đảm nhiệm những chức năng mà thành phố không đáp ứng được. Trong 

đó có vấn đề bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa truyền thống, gìn giữ và khai thác 

các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, các giá trị nhân văn và tài nguyên con người, 

các giá trị, truyền thống lịch sử… Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, chức năng bảo 

tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống chưa được thực hiện tốt. Tính gắn 

                                              
25 Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển nông nghiệp của Việt Nam chỉ chiếm 0,2% GDP nông nghiệp, so với các 

nước xung quanh thường ở mức 0,5% GDP nông nghiệp và có thể lên tới 2-4% GDP nông nghiệp như trường hợp 

của Trung Quốc, Đài Loan… 
26 Trong các đơn vị kinh tế nông nghiệp thì 99,89% là hộ nông dân, 0,04% doanh nghiệp, 0,07% HTX; 36% hộ 

diện tích < 0,2ha; 50% doanh nghiệp có dưới 10 lao động. 
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kết cộng đồng có xu hướng lỏng lẻo, không gian văn hóa truyền thống dần bị phá vỡ, 

nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp bị xói mòn. Văn hóa chưa được chú trọng khai thác để 

trở thành động lực và nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.  

Tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội một số nơi gia tăng. Mặc dù cư dân nông 

thôn vẫn còn niềm tin cao vào cộng đồng, hàng xóm (ở mức trên 80% số người được 

hỏi) những họ ngày càng lo ngại về sự gia tăng của các tệ nạn xã hội ở nông thôn (ở 

mức 70% số người được hỏi)27. Tệ nạn ma túy, tín dụng đen ngày càng trở thành vấn đề 

nổi cộm trong nông thôn. Đã và đang phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, khiếu kiện đông 

người, kéo dài, vượt cấp liên quan tới thu hồi đất đai và ô nhiễm môi trường vẫn tiếp 

diễn mà không được xử lý triệt để, có nguy cơ đe dọa sự ổn định về chính trị trên địa 

bàn.  

Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn có xu hướng trầm trọng hơn, dễ dẫn 

tới xung đột về môi trường mà thiếu các giải pháp đồng bộ để khắc phục 

Trong khi biến đổi khí hậu diễn biến nhanh và phức tạp hơn, tốc độ khai thác tài 

nguyên tự nhiên phục vụ CNH, ĐTH tăng nhanh thì việc thực hiện các giải pháp thích 

ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, 

bảo vệ tài nguyên còn nhiều hạn chế, bao gồm cả trong các khâu quy hoạch, khai thác 

sử dụng, dự báo, phòng ngừa và khắc phục hậu quả. Nguồn chất thải từ công nghiệp và 

đô thị và từ các nguồn thải của nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong các làng nghề, sản 

xuất chăn nuôi, thủy sản gia tăng gây ô nhiễm môi trường. Đã xuất hiện thảm họa môi 

trường trên diện rộng gây thiệt hại lớn cho kinh tế - xã hội. Việc sử dụng quá mức phân 

bón, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp làm thoái hóa đất, ô 

nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm giảm khả năng cạnh tranh của 

nông sản. 

Vấn đề môi trường nông thôn còn đặt ra nhiều thách thức do sự phát triển thiếu 

cân đối giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng có dấu 

hiệu nghiêm trọng ở một số địa bàn, phức tạp, khó xử lý, trong đó có ô nhiễm nguồn 

nước ở các tuyến sông, kênh, mương; nông thôn dường như đang trở thành “bể chứa” ô 

nhiễm môi trường cho công nghiệp, đô thị. Ở chiều ngược lại, chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nông sản có chuyển biến nhưng chưa rõ nét, vẫn đang là vấn đề nổi 

cộm mà người dân đô thị thường xuyên phải lo lắng. Đã xuất hiện một số dấu hiệu đối 

kháng về lợi ích và có thể biến thành đối kháng trong hành động giữa các chủ thể trong 

nông nghiệp, nông thôn và trong công nghiệp, đô thị liên quan tới lĩnh vực môi trường.  

5. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI 

Trong tương lai, phát triển nông nghiệp, nông thôn cần gắn chặt với quá trình 

chuyển đổi cấu trúc chung của cả nước theo hướng CNH-HĐH, hội nhập quốc tế và 

những thay đổi nền tảng về kinh tế, xã hội, môi trường nói chung.  

Nhu cầu cho hàng NLTS tăng lên mạnh mẽ nhưng thị trường ngày càng bất ổn 

và đòi hỏi khắt khe hơn về tiêu chuẩn chất lượng và hàm lượng chế biến 

Cùng với sự tăng lên mạnh mẽ của thu nhập đi cùng quá trình đô thị hóa, cộng 

với hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ mở ra cơ hội rộng lớn về thị trường tiêu thụ hàng NLTS 

                                              
27 ĐH Copenhagen, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học 

Lao động, Điều tra Hộ gia đình nông thôn, 2016. 
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của Việt Nam cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, rất cần lưu ý tới xu hướng thị trường 

NLTS trong tương lai sẽ có nhiều bất ổn hơn, và có sự thay đổi căn bản về cơ cấu tiêu 

dùng hướng tới hàng có giá trị dinh dưỡng cao, thực phẩm chế biến, đồ nội thất, sản 

phẩm hữu cơ, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, sản phẩm thân thiện với môi trường, 

có trách nhiệm xã hội. Tình bất ổn của thị trường và việc sử dụng hàng rào kỹ thuật về 

chất lượng và ATTP sẽ ngày càng cao hơn hơn trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ 

- Trung Quốc và sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu. Trong tương lai, 

nông nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục duy trì lợi thế bằng khai thác tài nguyên và 

giá rẻ và cần chuẩn bị sẵn sàng năng lực cạnh tranh mới khi tham gia HNQT ngày một 

sâu rộng. Cần phát triển công nghiệp chế biến NLTS, xây dựng liên kết chuỗi giá trị và 

có chính sách bảo hiểm thích hợp để xử lý rủi ro, biến động thị trường ngày càng mạnh. 

Cần cơ cấu lại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới: giá trị dinh 

dưỡng cao (rau quả, thịt, trứng, sữa, thủy sản), thực phẩm chế biến, đồ nội thất, sản phẩm 

hữu cơ, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm. Đảm bảo tuân thủ các quy định ngày càng 

khắt khe của thị trường cả về kinh tế, xã hội và môi trường của thị trường toàn cầu. 

KHCN phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện ứng dụng nhanh và hỗ trợ phát triển 

các chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại nhưng giảm nhu cầu sử dụng lao động nông 

nghiệp và đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng của lao động nông thôn 

KHCN đang có bước phát triển vượt bậc, đặc biệt với cuộc Cách mạng công nghệ 

4.0 mở ra cơ hội cho ngành nông nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, quản lý 

sản xuất, nâng cao năng suất, an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị gia tăng cho sản phẩm. 

Đồng thời, các tiến bộ cũng giúp cơ giới hóa, tự động hóa, giải phóng sức lao động. Đặc 

biệt, các tiến bộ này có thể tạo hướng đi mới để thay đổi thể chế tổ chức sản xuất từ cách 

thức liên kết nông dân, cách thức liên kết quản lý chuỗi giá trị, vốn là điểm nghẽn khó 

xử lý của quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp ở Việt Nam. Bên cạnh đó, với các 

tiến bộ của KHCN ngày càng sử dụng ít lao động, nguy cơ một lực lượng lớn mất việc 

và quay trở lại nông nghiệp nông thôn cần phải được tính đến trong dài hạn. Trong khi 

đó, bản thân ngành nông nghiệp nông thôn đang đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất 

và ứng dụng công nghệ cũng sẽ có ít nhu cầu lao động hơn, khó có thể thu nhận lại lực 

lượng lao động trở về này. 

BĐKH và rủi ro thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, tài nguyên cho phát triển 

nông nghiệp, nông thôn ngày càng bị thu hẹp, đòi hỏi năng lực mới và cách tiếp cận 

mới trong sử dụng tài nguyên và quản lý rủi ro nông nghiệp, nông thôn 

Tác động của biến đổi khí hậu tới nông nghiệp và nông thôn sẽ ngày càng gia 

tăng và rõ rệt hơn. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết đang ngày càng phức tạp hơn, tần 

suất và cường độ thiên tai ngày càng lớn hơn, hậu quả là mức độ ảnh hưởng tới sản xuất 

nông nghiệp và đời sống của người dân càng nghiêm trọng hơn. Diễn biến thời tiết cực 

đoan tăng, sự tàn phá của các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ còn ảnh hưởng 

đến hạ tầng nông thôn, đe dọa đời sống, sức khỏe cộng đồng dân cư công thôn. Hệ thống 

cấp nước sinh hoạt, hệ thống giao thông nông thôn cũng bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao 

thông bị ngập lụt, xói lở mặt và nền đường. Các thách thức đang hiện hữu và ngày càng 

gia tăng mức độ ảnh hưởng đến nông nghiệp nông dân nông thôn như suy giảm các 

nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, lún sụt và sạt lở bờ sông ở nhiều vùng sản xuất 

(đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Trong khi đó, năng lực chống chịu và 

thích ứng điều kiện mới và rủi ro của người nông dân ở khu vực nông thôn còn hạn chế 

và dễ bị tổn thương. Công nghiệp hóa và đô thị hóa tiếp tục phát triển, đòi hỏi thêm 
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không gian, lương thực và nước sạch và cạnh tranh các nguồn lực tự nhiên, đặc biệt là 

đất và nước vốn đang dành cho sản xuất nông nghiệp. Sức ép của BĐKH, suy giảm tài 

nguyên sẽ đòi hỏi sách lược phát triển nông nghiệp, nông thôn khôn ngoan với những 

đột phá về phương thức thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, về phương thức tổ chức xã 

hội nông thôn nhằm tăng cường sử dụng công nghệ, giảm sử dụng tài nguyên, giảm phát 

thải, tăng khả năng chống chịu, tăng tính linh hoạt, thích ứng thuận thiên với BĐKH và 

những thay đổi của thị trường. 

Phát triển cơ chế thị trường định hướng XHCN đòi hỏi thay đổi nền tảng trong 

quan hệ giữa Nhà nước – cộng đồng – thị trường trong phát triển nông nghiệp, nông 

thôn 

Thúc đẩy cơ chế thị trường theo định hướng XHCN trong tương lai cần tạo ra 

một loạt đột phá về cơ chế, chính sách. Nhà nước cần giảm chỉ đạo trực tiếp và tăng vai 

trò kiến tạo trong quá trình hiện đại hóa ngành kinh doanh nông nghiệp. Các biện pháp 

quản lý hành chính về đất đai, tham gia trực tiếp vào thị trường đầu vào và đầu ra sẽ kìm 

hãm quá trình chuyển đổi nông nghiệp để song hành với hiện đại hóa nền kinh tế có mức 

thu nhập trung bình. Khu vực dịch vụ công trong lĩnh vực nông nghiệp chỉ trông chờ 

vào ngân sách nhà nước sẽ không có đủ động lực để hỗ trợ đổi mới sáng tạo và thúc đẩy 

ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Không những thế, cách 

làm theo kiểu cũ này còn kìm hãm tính sáng tạo và nội lực của nông dân cũng như các 

nhà đầu tư vào nông nghiệp. Thêm vào đó, điều này còn làm giảm khả năng huy động 

nguồn lực, tính sáng tạo, tính gắn kết của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong phát 

triển nông thôn tương lai. Vì vậy, rất cần cách tiếp cận mới trong quản trị kinh tế - xã 

hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng Nhà nước giảm chỉ đạo, tăng 

kiến tạo, tăng phối hợp liên ngành, phân cấp, phân quyền, nâng cao vai trò chủ thể của 

cư dân, cộng đồng cũng như các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn.  

Đô thị hóa, toàn cầu hóa tạo ra cả cơ hội và thách thức mới đối với cơ cấu việc 

làm, dân cư, hệ thống an sinh xã hội, bảo tổn và phát huy các giá trị văn hóa của gia 

đình và cộng đồng nông thôn 

Đô thị hóa, toàn cầu hóa sẽ có thể kéo theo việc tăng khoảng cách giữa nông thôn 

và đô thị, thúc đẩy di cư nông thôn – đô thị và kèm theo đó là thay đổi trong các định 

chế xã hội (gia đình, cộng đồng) và giá trị văn hóa nông thôn. Cùng với quá trình CNH-

HĐH, đô thị hóa và HNQT sẽ 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, chuyển đổi lao động sang khu vực phi nông nghiệp và di cư mạnh mẽ từ 

nông thôn ra đô thị, và kèm theo đó là chuyển đổi trong cấu trúc gia đình, xã hội nông 

thôn. Cơ cấu về dân số (độ tuổi, giới tính, năng lực trình độ) của cư dân nông thôn, gia 

đình nông thôn, cộng đồng nông thôn sẽ có sự thay đổi rõ nét.  

Quá trình này một mặt tạo ra nguồn thu nhập, sinh kế mới, tạo cơ hội du nhập tri 

thức mới và công nghệ mới cho cư dân nông thôn. Mặt khác, cũng tạo ra những rủi ro, 

sự đứt gẫy trong cơ cấu gia đình, xã hội nông thôn. Những rủi ro mới sẽ phát sinh cho 

những người yếm thế (người già, phụ nữ, trẻ em) ở lại nông thôn và cho cả những người 

di cư ra đô thị (chưa tích lũy đủ năng lực về kỹ năng, tri thức, vốn, thông tin, quan hệ) 

và cân cơ chế an sinh xã hội kiểu mới để xử lý vấn đề này. Thêm vào đó, nhu cầu đổi 

mới, xu hướng hội nhập là một quá trình tất yếu, mà trong đó các yếu tố của văn hoá 
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công nghiệp và văn hoá đô thị có thể chiếm ưu thế và lấn át các giá trị văn hoá truyền 

thống. 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 có thể phai nhạt và mất dần. Đây chắc chắn sẽ là thách 

thức lớn cho bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của nông thôn trong 

tương lai. Song song với quá trình này, có thể sẽ phát sinh những nguy cơ mới về tệ nạn 

xã hội, xung đột xã hội, mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.  

6. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG 

THÔN TƯƠNG LAI  

Việt Nam đã trải qua 10 năm của quá trình “Chuyển đổi” đầy khó khăn. Bên cạnh 

các thành tựu đã đạt được, còn một loạt hạn chế chưa được xử lý triệt để. Trong khi đó, 

thời kỳ phát triển mới cũng đặt ra hàng loạt thách thức vô cùng to lớn. Lý luận và kinh 

nghiệm quốc tế cho thấy trong vòng 10-15 năm tới, Việt Nam phải nhanh chóng tạo đột 

phá, vượt qua được nhịp cầu “Chuyển đổi” này để tránh nguy cơ tụt hậu. Phát triển nông 

nghiệp, nông thôn tương lai cần lưu ý tới một số định hướng lớn như sau: 

Về quan điểm 

Trong tương lai, nông dân, nông thôn, nông nghiệp sẽ tiếp tục đóng vai trò chiến 

lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; làm nền tảng vững chắc 

cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, công bằng xã hội, đảm bảo 

an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái; 

là lợi thế để huy động tinh thần và nội lực toàn dân, phát triển đất nước. Phát triển nông 

dân, nông nghiệp, nông thôn là thành tố cơ bản của quá trình đổi mới mô hình tăng 

trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị 

và trách nhiệm của toàn xã hội để đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển 

kinh tế thị trường hiện đại. Trong sự nghiệp phát triển nông dân, nông nghiệp, nông thôn 

thì đổi mới thể chế là khâu đột phá then chốt để thực hiện vai trò chủ thể của nông dân, 

thay đổi căn bản quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và phát huy sức mạnh cộng đồng 

ở nông thôn. 

Về mục tiêu 

Mục tiêu trong tương lai cần hướng tới việc đảm bảo vai trò chủ thể thực sự của 

nông dân, đảm bảo nông dân có đủ năng lực và cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả 

phát triển của đất nước; cư dân nông thôn có thu nhập ổn định và ngày càng nâng cao, 

có điều kiện sống văn minh, có cơ hội phát triển. Ngành nông nghiệp có năng lực cạnh 

tranh quốc tế, có giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững theo hướng hiện đại. Nông 

thôn thịnh vượng, phát triển gắn bó hài hòa với đô thị và cả nước trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. NTM trở thành nơi đáng sống, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiệm cận 

với đô thị, kinh tế phát triển, cảnh quan và môi trường sạch đẹp, xã hội văn minh, mang 

bản sắc dân tộc, quan hệ cộng đồng gắn bó. 

Về cách tiếp cận 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần có cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, đảm 

bảo tính bền vững. Cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM gắn chặt với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 với 

cách tiếp cận mới, đi vào chiều sâu, đảm bảo tính bền vững.  

Cần lấy thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân làm mục tiêu, cư dân 

nông thôn làm chủ thể, cộng đồng thôn, bản là đơn vị để đánh giá. Cần đẩy mạnh phân 
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cấp, trao quyền cho địa phương và cộng đồng thôn bản chủ động tham gia quản lý phát 

triển sinh kế, quản lý công trình, bảo vệ môi trường cảnh quan, phát triển văn hóa truyền 

thống trong xây dựng NTM. Mở rộng và chính thức hóa các tổ chức phát triển thôn bản 

làm nòng cốt cho chương trình xây dựng NTM, phân cấp và hình thành cơ chế quản lý 

dân chủ trong xây dựng công trình ở cấp thôn bản. Chủ động phát huy nội lực và tinh 

thần sáng tạo của nông dân và cư dân nông thôn trong các hoạt động phát triển ở cơ sở 

như lập kế hoạch, đầu tư kinh tế, phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự, 

nếp sống văn hóa, hòa giải tranh chấp,… giảm bớt gánh nặng cho cơ quan, ngân sách 

nhà nước và tăng hiệu quả quản lý. Tập trung xây dựng đội ngũ thủ lĩnh cộng đồng, phát 

huy vai trò đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín…Cùng với đó, đẩy mạnh các 

chương trình đào tạo, tuyển dụng và thu hút tài năng về lập nghiệp ở nông thôn ở cả khu 

vực công và khu vực tư.  

Cần tạo điều kiện để tăng trưởng toàn diện, tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn 

đề an ninh dinh dưỡng và an ninh lương thực đối với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc 

biệt tại các vùng khó khăn. Đưa tiêu chuẩn “công bằng với người lao động và hỗ trợ 

người nghèo” vào bộ tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng chính sách hỗ trợ ưu tiên. 

Hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại nông 

thôn,  bảo hiểm nông nghiệp theo chuỗi giá trị nông sản tại các vùng sản xuất hàng hóa. 

Xây dựng cơ chế, chính sách đảm bảo đầy đủ ngân sách và vận hành Quỹ phúc lợi xã 

hội cho nông thôn gắn với Quỹ phát triển nông thôn trong Chương trình xây dựng NTM.  

Phát triển nông thôn cần được triển khai song song với đô thị hóa nông thôn bền 

vững và tăng cường liên kết nông thôn - đô thị. Qui hoạch không gian hài hòa giữa nông 

thôn và đô thị. Tại các khu vực ven các đô thị lớn, các vùng đồng bằng đông dân cần 

nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM văn minh, xanh, sạch, đẹp, từng bước tiệm 

cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của các đô thị. Gắn chặt xây dựng NTM với đẩy 

nhanh đô thị hóa, kết hợp phát triển nông nghiệp với kinh tế phi nông nghiệp, phát triển 

hệ thống đô thị nhỏ ở địa bàn nông thôn, tiếp nhận dần các chức năng kinh tế của các đô 

thị lớn. Tại các vùng nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng kinh tế 

nông nghiệp,… cần định hướng phát triển NTM theo tiêu chí đa dạng, phù hợp với điều 

kiện, tập quán, lợi thế từng vùng, miền. Qui hoạch và xây dựng các trục chính cơ sở hạ 

tầng đảm bảo kết nối kinh tế xã hội, liên kết vùng nhất là về thủy lợi, giao thông, viễn 

thông đảm bảo liên kết ở mọi vùng sinh thái.  

Xây dựng NTM cần gắn chặt với việc đẩy mạnh Chương trình cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp và đổi mới mô hình tăng trưởng. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Phát triển các trục sản phẩm 

chủ lực theo 3 cấp (sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, và sản phẩm 

đặc thù vùng/miền) theo quy mô giá trị của ngành hàng, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, 

liên kết chuỗi giá trị đồng bộ từ khâu đầu vào đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ, ứng 

dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo năng lực cạnh tranh theo yêu cầu thị trường ở tất cả 

các công đoạn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, chất lượng và VSATTP. 

Cần tạo đột phá trong phát triển công nghiệp và dịch vụ nông thôn để phát huy 

lợi thế của nông nghiệp và tạo việc làm ổn định, bền vững cho cư dân nông thôn. Đưa 

công nghiệp phát triển về các địa phương có điều kiện về mặt bằng và lao động, tích hợp 

chiến lược phát triển các công nghiệp và dịch vụ ngành và địa phương trên địa bàn nông 

thôn. Ở những địa phương có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hình thành các cụm liên 

kết công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho các vùng chuyên canh nông nghiệp tại vùng nông 
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thôn. Hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi 

làng, xã một sản phẩm”; gắn hoạt động kinh tế của các làng nghề với dịch vụ du lịch và 

bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống. 

Nâng cao năng lực sáng tạo và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ là giải 

pháp căn bản và lâu dài để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và vững bền cho nông 

nghiệp và nông thôn. Nông nghiệp Việt Nam cần phát huy lợi thế, tận dụng tốt nhất cơ 

hội của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế để bước lên đẳng cấp mới, nằm 

trong top những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu, xây dựng được thương hiệu trên 

các thị trường lớn trên thế giới và khu vực. Cần đẩy mạnh việc chuyên nghiệp hóa và 

doanh nhân hóa nông dân, gắn với thu hút đầu tư doanh nghiệp và khởi nghiệp nông 

thôn để tạo lập và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững dựa trên nền tảng của 

kinh tế tri thức. Định hướng phục vụ khách hàng phải trở thành mục tiêu chung của cả 

công tác nghiên cứu, đào tạo và khuyến nông. Phải dựa trên cơ chế thị trường, huy động 

mọi nguồn tài nguyên trong xã hội, huy động mọi động lực của người nghiên cứu, 

chuyển giao, và người áp dụng khoa học công nghệ. Tuỳ theo lợi thế mà lựa chọn tiến 

bộ khoa học công nghệ thích hợp (tiết kiệm đất đai hay tiết kiệm lao động, hiện đại hay 

cổ truyền,…) và lựa chọn nguồn cung cấp tiến bộ khoa học kỹ thuật hiệu quả (tự tiến 

hành nghiên cứu hay nhập khẩu áp dụng). 

Đưa văn hóa thành động lực mới cho xây dựng NTM. Thực hiện chủ trương “kinh 

tế trong văn hóa và văn hóa trong kinh tế”, 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 

NTM 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. Bảo tồn và phát huy 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, bảo đảm lựa chọn và sử dụng hiệu quả nhất các thiết chế văn hóa truyền 

thống và thiết chế văn hóa mới.  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. 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. Có bước đi phù hợp để nuôi 

dưỡng và phát huy các giá trị văn hoá cộng đồng nông thôn.  

Xây dựng NTM cần gắn chặt với việc tăng cường phát triển bền vững và bảo vệ 

môi trường nông nghiệp, nông thôn. Phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa phải không 

làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, đến môi trường sinh sống và kinh tế xã 

hội của cư dân nông thôn. Phát triển nền kinh tế nông nghiệp xanh, thân thiện với môi 

trường, có khả năng tái tạo và phục hồi về tài nguyên, có năng lực đối phó chủ động và 

thích nghi hợp lý với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro về thiên tai, dịch hại. Áp dụng 

nguyên tắc chỉ thực hiện các dự án, các giải pháp đầu tư phát triển đảm bảo an toàn 

(không hối tiếc), tránh gây ra các tác động có thể làm mất cân bằng sinh thái, vượt ra 

khỏi năng lực xử lý của con người, không gây thiệt hại cho các thế hệ tương lai. 
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7. CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CẦN QUAN TÂM  

Trong giai đoạn mới của phát triển nông nghiệp, nông thôn, các nghiên cứu cần 

nhận diện được chuyển đổi cấu trúc nông thôn về kinh tế, xã hội, môi trường trong mối 

quan hệ giữa nông thôn và đô thị; giữa kinh tế và môi trường; giữa văn hóa và kinh tế. 

Một số vấn đề nghiên cứu cần quan tâm bao gồm: 

7.1. Về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông thôn 

- Nông thôn có tiếp tục là bệ đỡ cho quá trình CNH-HĐH-ĐTH đất nước hay 

không? Nông thôn có thể trở thành địa bàn quan trọng nhất cho CNH-HĐH-ĐTH trong 

tương lai hay không? Những chức năng quan trọng nhất của nông thôn tương lai là gì? 

(về kinh tế, xã hội, môi trường) 

- Có nên tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các cực tăng trưởng kinh tế đô thị và 

kéo nông thôn hiền hòa đi theo hay nên tăng cường đô thị hóa nông thôn? Nếu tăng 

cường đô thị hóa nông thôn thì hình hài của các vùng nông thôn trong tương lai sẽ như 

thế nào? 

- Nông nghiệp có thể trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và là thành 

tố quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước hay không? Nếu có thì 

bằng cách nào? 

- Có nên tiếp tục rút các nguồn lực (đất, lao động, vốn) từ nông nghiệp, nông thôn 

để phục vụ cho quá trình CNH-ĐTH hay không? Khi nào là thời điểm thích hợp để quay 

lại hỗ trợ và bù đắp cho nông nghiệp, nông thôn? 

7.2. Về tổ chức xã hội nông thôn 

- Trong tương lai sẽ còn những ai ở lại nông thôn? Làm cách nào để giữ được lao 

động trẻ, có trình độ ở lại nông thôn để phát triển ngành nông nghiệp hiện đại hàng hóa 

quy mô lớn hoặc trong các ngành công nghiệp – dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp tại nông 

thôn? Làm cách nào để xử lý dòng di cư của những lao động trung niên quay về nông 

thôn khi bị khu vực công nghiệp – đô thị chối bỏ? Có khả năng thu hút những người có 

năng lực, trình độ từ khu vực đô thị quay về sinh sống và làm việc ở khu vực nông thôn 

hay không? 

- Làm cách nào để phát huy vai trò chủ thể của cư dân nông thôn trong xây dựng 

NTM tương lai: Tiếp tục tuyên truyền, vận động? Phân cấp, trao quyền cho cộng đồng? 

Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực trình độ của cư dân nông thôn? Phát huy vai trò 

của các thủ lĩnh cộng đồng nông thôn? Tăng cường cán bộ phát triển nông thôn? Thu 

hút người tài về nông thôn? Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - 

xã hội nông thôn? 

- Tổ chức xã hội nông thôn tương lai cần tính tới khác biệt vùng/miền như thế 

nào: Đặc điểm về nhân khẩu, dân tộc? Địa bàn ven đô, địa bàn có điều kiện sản xuất 

nông nghiệp tốt, địa bàn có điều kiện thu hút đầu tư của doanh nghiệp, địa bàn khó khăn?  

- Nguồn lực quan trọng nhất cho xây dựng NTM trong tương lai lấy từ đâu: Tiếp 

tục huy động từ người dân? Có khả năng huy động từ doanh nghiệp không? Có nên xây 

dựng nguồn ngân sách ổn định để hỗ trợ xây dựng NTM hay không (ví dụ tạo cơ chế 

thu phí phát triển nông thôn từ toàn xã hội và đưa vào Quỹ phát triển nông thôn)? Cơ 

chế, chinh sách cần thay đổi như thế nào để huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực 

cho xây dựng NTM tương lai? 



20 

 

 

- Những bài học kinh  nghiệm cơ bản về tổ chức xã hội nông thôn trong 10 năm 

qua là gì? Những kinh nghiệm này có thể giúp ích được gì trong xây dựng NTM tương 

lai? Những tiêu chí nào cần sửa đổi, tiêu chí nào cần bổ sung mới về tổ chức xã hội nông 

thôn trong xây dựng NTM tương lai? 

7.3. Về kinh tế nông thôn 

- Làm cách nào để thúc đẩy nông nghiệp và các ngành công nghiệp – dịch vụ hỗ 

trợ nông nghiệp trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế nông thôn? 

- Hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế nông thôn trong tương lai là gì: Hạ tầng 

kết nối nông thôn – đô thị? Hạ tầng trong nội bộ làng, xã nông thôn? Hạ tầng liên xã, 

liên huyện nông thôn? Những ưu tiên chính về phát triển hạ tầng trong xây dựng NTM 

tương lai là gì? 

- Cần có đột phá gì về cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 

nông nghiệp, nông thôn; để doanh nghiệp thực sự đóng vai trò hạt nhân trong các chuỗi 

giá trị nông nghiệp: tiếp cận đất đai, thuế, tín dụng hay hỗ trợ trực tiếp? 

- Cần có cơ chế, chính sách gì để tạo đột phá trong phát triển kinh tế hợp tác: 

Thay đổi mô hình phát triển? Nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo HTX? Đối mới 

hệ thống quản lý nhà nước, tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với phát triển kinh tế hợp 

tác? Tăng hỗ trợ cho kinh tế hợp tác?  

- Cần có cơ chế, chính sách gì để tạo đột phá trong thúc đẩy khởi nghiệp nông 

thôn? Cần có cơ chế, chính sách gì để thúc đẩy sự phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo 

trong nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công 

nghiệp 4.0? 

- Làm cách nào để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện trong nông nghiệp, nông thôn 

(tăng thu nhập, giải quyết tốt hơn vấn đề an ninh dinh dưỡng và an ninh lương thực đối 

với nhóm nghèo và cận nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn)? 

- Những bài học kinh  nghiệm cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn trong 10 năm qua là gì? Những kinh nghiệm này có thể giúp ích được gì trong xây 

dựng NTM tương lai? Những tiêu chí nào cần sửa đổi, tiêu chí nào cần bổ sung mới về 

phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng NTM tương lai? 

7.4. Về văn hóa - xã hội, an ninh trật tự nông thôn 

- Những giá trị văn hóa truyền thống nào của gia đình, cộng đồng nông thôn cần 

được bảo tồn và phát huy? Những giá trị nào nên được hiệu chỉnh cho phù hợp với tình 

hình mới? 

- Làm cách nào phát huy vai trò của văn hóa thành động lực cho phát triển nông 

thôn, trong: Huy động nguồn lực cộng đồng? Phát triển sản phẩm OCOP? Phát triển du 

lịch nông thôn? Phát triển cảnh quan nông thôn? 

- Các thiết chế văn hóa nào cần được ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách trong xây 

dựng NTM tương lai? Các thiết chế văn hóa nào nên để cộng đồng tự lựa chọn đầu tư? 

- Hệ thống an sinh xã hội nông thôn trong tương lai cần được thiết kế thế nào để 

đảm bảo tính toàn diện cho các nhóm dễ bị tổn thương: người nghèo, người già, người 

di cư vào khu vực phi chính thức, nhóm trung niên trở về từ các khu công nghiệp hoặc 

sau thời gian xuất khẩu lao động? 
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- Đâu là vấn đề nghiêm trọng nhất trong tệ nạn xã hội và an ninh trật tự nông 

thôn? Vai trò của cộng đồng, của hệ thống quản lý nhà nước đối với vấn đề này? Đâu là 

giải pháp đột phá để xử lý vấn đề này? 

- Những bài học kinh  nghiệm cơ bản về phát triển văn hóa – xã hội nông thôn 

trong 10 năm qua là gì? Những kinh nghiệm này có thể giúp ích được gì trong xây dựng 

NTM tương lai? Những tiêu chí nào cần sửa đổi, tiêu chí nào cần bổ sung mới về phát 

triển văn hóa – xã hội nông thôn trong xây dựng NTM tương lai? 

7.5. Về môi trường nông thôn 

- Chức năng về môi trường của nông thôn tương lai là gì? Cảnh quan môi trường 

của nông thôn tương lai nên được thiết kế như thế nào? Thiết kế này cần tính tới khác 

biệt vùng/miền như thế nào? Thiết kế này cần tính tới tác động của biến đổi khí hậu và 

rủi ro thiên tai như thế nào? 

- Các hạ tầng môi trường nào cần được ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách trong 

xây dựng NTM tương lai? Các hạ tầng nào nên để cộng đồng tự lựa chọn đầu tư và quản 

lý? 

- Làm cách nào gắn vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 

thôn: giảm ô nhiễm, giảm phát thải, VSATTP, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp 

hữu cơ? 

- Làm cách nào gắn vấn đề môi trường với phát triển văn hóa, du lịch nông thôn? 

- Những bài học kinh  nghiệm cơ bản về bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi 

trường nông thôn trong 10 năm qua là gì? Những kinh nghiệm này có thể giúp ích được 

gì trong xây dựng NTM tương lai? Những tiêu chí nào cần sửa đổi, tiêu chí nào cần bổ 

sung mới về bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường nông thôn trong xây dựng NTM 

tương lai? 

Những vấn đề mới nêu trên trong phát triển nông thôn Việt Nam cần được mổ xẻ 

bài bản từ góc nhìn khoa học để làm rõ những thay đổi nông nghiệp, nông thôn thời gian 

qua cũng như định hướng mang tầm chiến lược và giải pháp đột phá trong thời gian tới. 

Bên cạnh các phân tích khoa học bài bản về thực trạng, xu hướng, nguyên nhân khách 

quan, chủ quan, kinh nghiệm quốc tế trong xử lý các vấn đề nêu trên, cũng rất cần đúc 

kết được những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Việt Nam trong 10 năm qua. Trong đó tập trung vào bài học kinh nghiệm thực tiễn của 

Việt Nam quá trình thay đổi tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kết 

nối các ngành, các cấp, các địa phương; bài học huy động cả hệ thống chính trị, cách tổ 

chức các phong trào, tổ chức cộng đồng, thu hút sự tham gia, đóng góp của người dân 

và các tầng lớp xã hội; bài học về lượng hóa, chi tiết hóa các mục tiêu phấn đấu, về tính 

thiết thực, tính hài hòa, cân đối các mối quan tâm về các lĩnh vực khác nhau trong phát 

triển nông nghiệp, nông thôn; bài học về  NTM kiểu mẫu, NTM đặc thù các vùng miền, 

vùng đặc biệt khó khăn… 
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GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ 

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh28 

 

1. MỞ ĐẦU 

Cấu trúc lãnh thổ nói chung của các quốc gia bao gồm hai khu vực: Nông thôn 

và Đô thị, giữa chúng là các mối quan hệ tương hỗ kết nối với nhau. Cơ cấu kinh tế, dân 

số, đất đai giữa hai khu vực đô thị - nông thôn biến đổi thùy thuộc vào trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn của mỗi quốc gia, trong đó khu vực nông thôn luôn có 

trình độ phát triển thấp hơn so với khu vực đô thị. 

Trở ngại lớn nhất để khắc phục sự phát triển không đồng đều, mất cân đối và hài 

hòa giữa nông thôn và đô thị là: “Khoảng cách, mật độ và sự chia cắt”, chùng làm hạn 

chế sự kết nối nông thôn – đô thị, ngăn cản sự tham gia của khu vực nông thôn vào bối 

cảnh hội nhập năng động. Vấn đề này không chỉ bó hẹp ở kết cấu hạ tầng lưu thông và 

hệ thống giao thông, mà còn là việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng 

xã hội, thương mại, tài chính, khoa học công nghệ và các dịch vụ khác; đòi hỏi phải sớm 

thiết lập mô hình kết nối nông thôn – đô thị thích hợp, dựa trên một chiến lược “Phát 

triển lãnh thổ tích hợp”, cùng với các nhóm giái pháp hiệu quả và khả thi, giúp cho khu 

vực nông thôn dỡ bỏ được những rào cản cố hữu về mặt nhận thức, các phương pháp 

quy hoạch, kế hoạch lỗi thời cứng nhắc và một thể chễ đã cũ kĩ, làm cho khu vực nông 

thôn bị lệ thuộc vào khu vực đô thị, không phát huy được vai trò động lực tăng trưởng. 

Với mục tiêu tìm ra các giải phát giúp tăng cường kết nối nông thôn – đô thị trong 

điều kiện thực tiễn của nước ta, nội dung của chuyên đề này bao gồm: (1) Thực trạng và 

các vấn đề kết nối nông thôn – đô thị ở Việt Nam; (2) Cơ sở lý thuyết và mô hình kết 

nối bền vững nông thôn – đô thị; (3) Kiến nghị và một số giải pháp kết nối nông thôn – 

đô thị trong thời kì chuyển đổi ở Việt Nam. 

2. THỰC TRẠNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KẾT NỐI NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ 

Ở VIỆT NAM 

2.1. Thực trạng 

 Năm 2017, tổng dân số Việt Nam khoảng 93.733.000 người, trong đố dân số đô 

thị khoảng 35.150.000 người, chiếm 37,5% dân số cả nước. Đến nay, cả nước đã có 

khoảng 813 đô thị, bao gồm 02 đô thị loại đặc biệt; 19 đô thị loại I; 23 đô thị loại II; 45 

đô thị loại III; 84 đô thị loại IV và 640 đô thị loại V. Khu vực nông thôn có quy mô dân 

số khoảng 58.583.000 người, sống tại hơn 9000 xã. 

Diện tích đất tự nhiên cả nước khoảng 33.105.100 ha, trong đó khu vực nông thôn 

chiếm khoảng trên 98% diện tích cả nước, còn lại là diện tích khu vực đô thị chỉ chiếm 

khoảng 1,1% diện tích cả nước, tuy nhiên quy mô kinh tế khu vực đô thị lại chiếm trên 

60%, còn quy mô kinh tế khu vực nông thôn chỉ đạt dưới mức 40%, nơi có trên 60% số 

người sinh sống nên GDP/người – năm chỉ bằng khoảng 40% so với khu vực đô thị. 

Thực tế trên cùng khẳng định ba vấn đề “Mật độ, khoảng cách và sự chia cắt” 

đang tồn tại, làm gia tăng “sự ngăn cách” giữa hai khu vực nông thông và đô thị ở Việt 

Nam. 

                                              
28 Nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội 
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Những số liệu trên cũng cho thấy, ở Việt Nam đang có sự phát triển chênh lệch 

khá lớn và đáng kể giữa hai khu vực nông thôn và đô thi. Tại các báo cáo của các cơ 

quan Nhà nước, vấn đề “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” luôn mang tính thời sư, 

nó có nguồn gốc lịch sử, mà một trong những nguyên nhân của nó là sự kết nối nông 

thôn – đô thị còn rất yếu kém và lỏng lẻo. 

Sự tồn tại về khoảng cách trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa hai khu vực 

nông thôn – đô thị đang tạo ra các “ngẫu lực” dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Di dân 

ào ạt từ nông thôn ra thành thị; gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, đói nghèo;  mức thu nhập bình 

quân đầu người và năng suất lao động rất thấp; tỷ lệ tội phạm gia tăng; các vấn đề xã 

hội chậm được giải quyết; ô nhiễm môi trường làm giảm chất lượng cuộc sống của người 

dân và khả năng tiếp cận của khu vực nông thôn rất hạn chế. 

Để khắc phục tình trạng này, trong những năm qua Việt Nam đã áp dụng nhiều 

biện pháp thiết thực, hướng tới giải quyết những vấn đề nổi cộm của “Tam nông”, thể 

hiện các quyết tâm chính trị đã được nêu ra tại các Nghị Quyết của Đảng, Quốc hội và 

Chính phủ. 

Một số biện pháp nổi bật như sau: 

- Hình thành cấu trúc lãnh thổ gồm: 06 vùng kinh tế - xã hội; 04 vùng kinh tế 

trọng điểm và một số vùng chuyên ngành,; 02 vùng đô thị là thành phố Hồ Chí Minh và 

thủ đô Hà Nội; điều chỉnh định hướng QHTT hệ thống đô thị cả nước đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính Phủ); 

lập và phê duyệt Quy hoạch hệ thống giao thông và quy hoạch sử dụng đất đai các nước 

đến năm 2000, định hướng đến năm 2030. 

- Triển khai chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 

800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 và Quyết 

định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Nghiên cứu đưa vào áp dụng một số chương trình, đề án và đề tài phát triển xây 

dựng nông thôn mới về giải pháp khoa học công nghệ, phát triển thương hiệu một số 

cây trồng, vật nuôi, xúc tiến thương mại nội địa (946 đề án) về các vùng nông thôn, vùng 

núi, biên giới, hải đảo; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển logistic nông 

thôn; phát triển du lịch nông thôn;... 

- Triển khai đầu tư xây dựng nhiều dự án kết cấu hạ tầng diện rộng cấp quốc gia, 

cấp vùng và quốc tế, thúc đẩy quá trình liên kết nông thôn – đô thị trên địa bàn cả nước. 

Những biện phát trên bước đầu đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần đổi 

mới chất lượng cuộc sống nông thôn, giải quyết được nhiều vấn đề “Tam nông”, giảm 

dần sự cách biệt giữa nông thôn và thành thị. 

2.2. Các vấn đề kết nối nông thôn – đô thị. 

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, vấn đề kết nối 

nông thôn – đô thị ở nước ta vẫn đang là thời sự và còn nhiều tồn tại: 

- Một là, nhận thức thiếu toàn diện về khu vực nông thôn, đặc biệt là trong quan 

hệ “cộng sinh” giữa khu vực nông thôn và khu vực đô thị, chưa thấy hết vai trò của nông 

thôn đối với đô thị; mà luôn xem nông thôn như là “bộ phận yếu kém, tách biệt khỏi đô 

thị trong tổ chức lãnh thổ tích hợp, thống nhất, làm tiền đề thúc đẩy quá trình nhất thể 

hóa nông thôn – đô thị”. 
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- Hai là, các giải pháp kết nối nông thôn – đô thị từ quy hoạch, kế hoạch, đầu tư 

phát triển, xây dựng và quản lý khu vực nông thôn vẫn là những hoạt động cục bộ, có 

tính chuyên ngành, thiếu một tầm nhìn chiến lược về một mô hình kết nối bền vững 

nông thôn – đô thị trên các phạm vi lãnh thổ; do vậy dù đã hết sức nỗ lực và cố gắng từ 

nhiều phía, song sự cách biệt giữa hai khu vực nông thôn và đô thị dường như vẫn chưa 

thu hẹp được nhiều, thậm chí một số mặt còn trở nên cách biệt sâu sắc hơn, dẫn đên sự 

tồn tại một cấu trúc lãnh thổ mất cân đối nghiêm trọng và sự phát triển không đồng bộ, 

hài hòa, kém bền vững. 

- Ba là, cơ sở lý thuyết giải quyết vấn đề kết nốt nông thôn – đô thị chưa được 

nghiên cứu thiết lập nên chưa xây dựng được mô hình kết nối nông thôn – đô thị bền 

vững trên địa bàn cả nước. 

- Bốn là, pháp luật, chính sách, cơ chế tăng cường kết nối nông thôn – đô thị 

chẩm đổi mới và còn nhiều bất cập. 

- Năm là, vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ (NGO) 

và cộng đồng dân cư chưa được phát huy và huy động đầy đủ so với tiềm năng, sự tham 

gia của dân cư và các hoạt động kết nối nông thôn – đô thị còn bị hạn chế. 

3. CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH KẾT NỐI TỐI ƯU NÔNG THÔN – 

ĐÔ THỊ 

3.1. Nhận thức về quan hệ nông thôn – đô thị  

3.1.1. Vai trò của khu vực nông thôn và đô thị 

a) Vai trò của khu vực nông thôn: 

- Vùng sản xuất nông nghiệp, cung cấp lương thực, thực phẩm, tài nguyên nước, 

năng lượng; 

- Tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến từ đô thị, sử dụng tài nguyên nước, 

năng lượng tại chỗ; 

- Tạo ra không khí trong lành; 

- Tiếp nhận chất thải; 

- Dự trữ không gian phát triển đô thị; 

- Bố trí các khu dân cư nông thôn; 

b) Vai trò của khu vực đô thị: 

 - Chế biến các sản phẩm nông nghiệp; 

 - Trung tâm tiêu thụ; 

 - Sản xuất, tạo ra các loại chất thải; 

 - Cung cấp các dịch vụ xã hội, việc làm; 

 - Bố trí các địa điểm để giao tiếp xã hội hóa và phát triển văn hóa; 

3.1.2. Quan hệ đô thị - nông thôn là quan hệ cộng sinh, cùng tồn tại và phát 

triển. 

Do đó, không nên coi khu vực đô thị và khu vực nông thôn là hai phạm trù đối 

lập, chúng là những bộ phận cấu thành của một tổ chức lãnh thổ, cùng với các mối quan 
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hệ thường xuyên về sản xuất, sinh hoạt, ở, đi lại và nghỉ dưỡng tạo nên sự kết nối nông 

thôn – đô thị trên một vùng tự nhiên xác định để tạo tiền đề hình thành hệ thống phân 

bố dân cư thống nhất và tích hợp theo lãnh thổ. 

3.1.3. Kết nối nông thôn – đô thị là giải pháp hữu hiệu khắc phục sự phát triển 

chênh lệch giữa nông thôn và đô thị, góp phần điều chỉnh các quan điểm tách biệt 

giữa hai khu vực theo các học thuyết tăng trưởng kinh tế cổ điển cũ. 

3.2. Cơ sở lý thuyết và mô hình kết nối bền vững nông thôn – đô thị 

3.2.1. Một số khái niệm cơ bản 

a) Khái niệm về “tính kết nối” và “khớp nối lãnh thổ” (connectivity) 

“Tính kết nối” có liên quan trực tiếp đến các khái niệm, “khả năng tiếp cận” 

(accessibility) và mức độ di động hoặc chuyển dịch (mobility), nó xác định chất lượng 

của một thành tố được thiết lập quan hệ với một thành tố khác. Theo quản điểm thiết lập 

một quần cư đô thị - nông thôn, tính kết nối là nhân tố chủ yếu tạo ra quan hệ tương hỗ 

khớp nối giữa hai khu vực đô thị và nông thôn. Độ lớn của tính khớp nối được đo bằng 

khả năng tiếp cận và độ lớn của các dòng chuyển dịch giữa các thành phố và khu dân cư 

nông thôn có liên quan. 

b) Khái niệm về mức độ di động (Mobility) 

Mức độ di động được hiểu là năng lực chuyển dịch con người và phương tiện từ 

một địa điểm này sang một địa điểm khác. Để nâng cao năng lực chuyển dịch, sự cần 

thiết phải phát triển hệ thống kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại và thuận tiện. 

c) Khái niệm về khả năng tiếp cận (accessibility) 

Khả năng tiếp cận có liên quan đến mức độ di động, khoảng cách và mức độ 

thuận tiện để thực hiện việc tiếp cận hoặc tính dễ tiếp cận “Thời gian và giá thành là 

thước đô của khả năng tiếp cận giữa các thành phố và các khu vực nông thôn liên quan”. 

3.2.2. Mô hình “Phát triển lãnh thổ tích hợp” là lối ra cho quá trình tăng cường 

kết nối nông thôn – đô thị 

Là phạm vi lãnh thổ được xác định để phân bố và tổ chức hệ thống các khu định 

cư đô thị và nông thôn dựa trên sự tích hợp các hệ thống tự nhiên sản xuất, hệ thống đô 

thị - nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hệ thống các trung tâm phục vụ 

công cộng; các cơ sở nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí, nhằm tạo ra một hệ thống thống 

nhất dựa trên sự kết nối hiệu quả và bền vững giữa nông thôn và đô thị. 

“Phát triển lãnh thổ tích hợp”[1] là mô hình tăng cường kết nối nông thôn – đô 

thị tương lai gồm 4 bộ phận cấu thành (i) Bộ khung bảo vệ tự nhiên;(ii) Các vùng kinh 

tế - lãnh thổ; (iii) Các cực tăng trưởng; (iv) Các lưu tuyến kêt nối, trong đó kinh tế đô 

thị sẽ giữ vai trò nòng cốt thúc đẩy, thu hút kinh tế nông thôn lấy công nghiêp – xây 

dựng là ngành trụ cột, còn nông – lâm – ngư nghiệp làm ổn định và thương mại – dịch 

vụ tạo ra sự kết nối hoạt bát bền vững. 

3.2.3. Mô hình kết nối tối ưu nông thôn – đô thị dựa trên tính hiệu quả của sự 

kết nối 

Mô hình kết nối nông thôn – đô thị được thiết lập cho một phạm vi lãnh thổ (i), 

trong đó: Sự kết nối (Ci) – là một hàm số, nó phụ thuộc vào các biến số: (ii) Sự đồng 

nhất về trình độ phát triển kinh tế xã hội (∆Qi); độ bền vững của các khu định cư (Si) và 
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khả năng tiếp cận của khu vực nông thôn (Ai); Độ hoạt động của các luồng chuyển dịch 

kết nối (Mi) 

Mô hình này có thể được thể hiện theo công thức sau: 

Ci=f(∆Qi,Si,Ai,Mi)  => Max      (i) 

Như vậy, mức độ hiệu quả của tính kết nối nông thôn – đô thị trên một lãnh thổ 

tích hợp được đo bằng Ci, khi đạt được kết quả tối ưu (Ci => Max). Biện pháp này sẽ 

tạo điều kiện tăng cường giao thông con lắc và hạn chế tối đa các luồng dịch cư từ nông 

thôn ra thành thị như đang diễn ra ở các nước chậm phát triển hiện nay., 

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI NÔNG THÔN – ĐÔ 

THỊ TRONG THỜI KÌ CHUYỂN ĐỔI CỦA VIỆT NAM 

4.1. Bối cảnh và tầm nhìn của thời kì chuyển đổi từ nền kinh tế thu nhập 

trung bình thấp sang nền kinh tế thu nhập cao 

4.1.1. Về phát triển kinh tế 

Quy mô kinh tế Việt Nam năm 2018 theo Tổng cục thống kê là 5.535,3 nghìn tỉ 

đồng (tương đương 240,5 tỷ USD) gấp 2 lần quy mô GDP năm 2011; bình quân 

GDP/người- năm ước tính 58,5 triệu đồng (tương đương 2.587 USD/người); tỷ lệ tăng 

trưởng kinh tế đạt 7,08% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm 

tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng 

và dịch vụ, trong đó khu vực nông lâm ngư nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,57%, 

khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 34,28% và khu vực dịch vụ chiếm 41,01% GDP 

cả nước [6]. 

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có mức thu nhập 

trung bình thấp dựa trên mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố 

đầu vào và thâm dụng lao động. 

Theo WB, một quốc gia có mức thu nhập trung bình cao sẽ có GDP/người – năm 

phải đật 3.466 – 10.725 USD/người. Theo dự báo của một số chuyên gia, để trở thành 

nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 thì GDP/người – năm Việt Nam có thể 

đạt được là: 10.400 – 12.000 USD, với mức tăng trưởng trung bình năm từ 7-7,5% so 

với mức trung bình 6,3% trong mười năm qua, trên cơ sở đó Việt Nam sẽ có điều kiện 

trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên theo chiến lược phát triển 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 622/QD-TTg ngày 10/05/2017 

đến năm 2030 thu nhập GDP/người năm chỉ đạt 90 triệu tương đương 4000 USD/người 

ở khu vực nông thôn. Định hướng trên cho thấy, sự cách biệt giữa đô thị - nông thôn 

trong  thập kỉ tới vẫn còn quá lớn. 

Để vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng dựa trên năng suất và sáng tạo. Thực tế cho thấy, kinh tế khu vực đô thị sẽ 

đảm nhiệm tốt được vai trò này và kinh tế khu vực nông thôn sẽ tiếp cận được nếu có 

sự kết nối chặt chẽ với khu vực đô thị dựa trên mô hình lãnh thổ tích hợp. Có như vậy, 

khoảng cách giữa đô thị - nông thôn mới được thu hẹp. 

4.1.2. Về quy mô dân số và đô thị hóa 

a) Quy mô dân số năm 2045 ước tính sẽ là 117.161.000 người và năm 2030 

khoảng 104 triệu người 
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b) Quy mô dân số đô thị đến năm 2045 ước tính với mức tăng trưởng 2,5% trung 

bình hàng năm sẽ là 74.518.000 người và năm 2030 sẽ là 48,0 triệu người; tỷ lệ đô thị 

hóa cả nước vào năm 2045 sẽ là 66 – 67,0% và năm 2030 sẽ là 46 – 47% (so với 37,5% 

hiện nay). Dân số nông thôn năm 2045 sẽ là 42.643.000 người chiếm 33,30%. Theo xu 

hướng chung, Việt Nam sẽ có thêm nhiều đô thị lớn giữ vai trò là các cực tăng trưởng 

trong tương lai. 

c) Nhu cầu đất xây dựng đô thị ước tính chiếm khoảng 2,5% diện tích cả nước. 

d) Quy mô kết cấu hạ tầng sẽ tăng lên đáng kể, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dân 

số và đô thị hóa năm 2030 tầm nhìn năm 2045. 

4.2. Kiến nghị một số giải phát tăng cường kết nối nông thôn – đô thị 

Với quan điểm tăng cường kết nối nông thôn – đô thị dựa trên “mô hình phát triển 

lãnh thổ tích hợp”, mà hiệu quả của sự kết nối là tối ưu hóa mức độ kết nối (Ci) nông 

thôn – đô thị. 

Căn cứ vào các dự báo năm 2045, nhằm khắc phục những yếu kếm tồn tại về thực 

trạng kết nối nông thôn – đô thị trong thời kì chuyển đổi, Việt Nam có thể áp dụng một 

số giải pháp sau: 

4.2.1. Nhóm giải phát 1: Tái cấu trúc lãnh thổ từ mô hình “lãnh thổ phân lập” 

sang mô hình “lãnh thổ tích hợp” 

Các nghiên cứu của tác giả đã được trình bày tại một số hội thảo khoa học và ấn 

phẩm trong những năm gần đây [2,3,4,5] đã kiến nghị tái cấu trúc lãnh thổ quốc gia 

trong thời kì chuyển đổi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xu hướng đô thị 

hóa gồm: 

a) Xác định lại hệ thống các vùng kinh tế lãnh thổ tổng hợp gồm 04 vùng (i) Vùng 

Bắc Bộ bao gồm cả Thanh Hóa là 26 tỉnh, thành phố, trong đó tứ giác tăng trưởng Hà 

Nội – Quảng Ninh – Hải Phòng – Thanh Hóa là vùng động lực, cùng các đô thị lớn loại 

I giữ vai trò hạt nhân của vùng; (ii) Vùng Trung Bộ, bao gồm 15 tỉnh, thành phố, trong 

đó tứ giác: Đà Nắng – Thừa Thiên Huế - Quảng Nam – Quảng Ngãi là vùng động lực, 

cùng Nghệ An, Buôn  Mê Thuột và Khánh Hòa giữ vai trò hạt nhân của vùng; (iii) Vùng 

Nam Bộ,  bao gồm cả khu vực Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắc Nông) và Bình Thuận 

là 22 tỉnh, thành phố trong đó tứ giác tăng trưởng: Thành phố Hồ Chí Minh – Bình 

Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu cùng với thành phố các thành phố Cần Thơ, Đà 

Lạt là hạt nhân của vùng; (iv) Vùng không gian biển, trong đó thành phố Phú Quốc, các 

huyện Côn Đảo, Cát Bà, Hoàng Sa, Trường Sa (là các thành phố biển tương lai) giữ vai 

trò là hạt nhân, điểm tựa cho việc phát triển và bảo vệ vùng không gian biển. 

Hệ thống các vùng kinh tế tổng hợp mới sẽ tạo điều kiện và tiền đề cho việc tăng 

cường kết nối nông thôn – đô thị, áp dụng mô hình tăng trưởng mới dựa vào năng suất 

và sáng tạo, khắc phục được những tồn tại cơ bản của hệ thống 06 vùng kinh tế - xã hội 

hiện nay là: phân tán; nặng về phân vùng địa lý tự nhiên; không kế thừa lịch sử; không 

coi trọng yếu tố phong thổ học; đặc biệt là không tạo ra được các vùng kinh tế - lãnh thổ 

tích hợp, trong đó yếu tố cốt lõi tạo vùng là sự tăng cường kết nối nông thôn – đô thị 

dựa trên: các khu vực đô thị hóa tập trung sẽ là hạt nhân, động lực cho sự tăng trưởng 

để có thể chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam từ nước thu nhập trung bình thấp sang nước 

có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao, phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn của 

Myrdal và quy luật tăng trưởng kinh tế hiện đại. (Hình 4.1.a,b).  
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Hình 4.1. a, Hiện trạng các vùng kinh 

tế lãnh thổ Việt Nam 

b, Các vùng kinh tế lãnh thổ dự kiến 

Việt Nam 

b) Hình thành hệ thống các cực tăng trưởng dựa vào các vùng thành phố lớn và 

hệ thống các đô thị trung tâm. 

Trong tương lai, khoảng hơn 50% dân số đô thị sống tại ba vùng thành phố lớn 

loại đặc biệt quốc gia: (i) Vùng Thủ đô Hà Nội; (ii) Vùng thành phố Hồ Chí Minh; (iii) 

Vùng thành phố Đà Nẵng và 09 vùng đô thị lớn loại I, cấp quốc gia gồm: (i) Vùng thành 

phố Hạ Long; (ii) Vùng thành phố Hải Phòng; (iii) Vùng thành phố Thanh Hóa; (iv) 

Vùng thành phố Vinh; (v) Vùng thành phố Huế; (vi) Vùng thành phố Nha Trang; (vii) 

Vùng thành phố Cần Thơ; ; (viii) Vùng thành phố Buôn Mê 

Thuột; (ix) Vùng thành phố Đà Lạt. nơi dự báo sẽ có khoảng 

trên 30% dân số đô thị cả nước sẽ di chuyển đến định cư. 

Mười hai vùng đô thị - nông thôn trên sẽ là 12 lãnh 

thổ tích hợp giữ vai trò là cực tăng trưởng lớn, tạo ra 70% 

GDP của cả nước và là các vùng tiên phong trong việc áp 

dụng mô hình tăng trưởng mới dựa trên “năng suất và sáng 

tạo” của kỷ nguyên 4.0. 

 Ngoài các vùng thành phố cấp quốc gia, trên lãnh thổ 

Việt Nam cũng sẽ hình thành khoảng 20 - 22 chùm thành 

phố cấp tỉnh, trong đó kết nối nông thôn – đô thị được dựa 

vào cấu trúc tầng bậc, mà đơn vị cơ sở của nó là 3000 thị 

trấn, là “điểm tựa” kết nối nông thôn – đô thị cấp cụm, xã 

được xây dựng theo mô hình đô thị nông nghiệp (agro – 

city) trên địa bàn cả nước. Dự kiến khoảng 20% dân số đô 

thị cả nước sẽ sống trong các chùm đô thị hoặc trên 3000 

quần cư này (Hình 4.2) (Hình 4.3). 

                      

                        

 

Hình 4.2. Bản đồ đánh 

giá điều kiện kĩ thuật  

– sinh thái, không gian 

phân bố dân cư trên 

lãnh thổ Việt Nam 
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Hình 4.3. Các kịch bản tổ chức hệ thống đô thị - nông thôn theo các hình thái 

phát triển lãnh thổ tích hợp ở Việt Nam 

c) Phát triển kết cấu hạ tầng diện rộng theo hướng hiện đại , đồng bộ, thuận lợi 

cho việc tiếp cận kết nối 04 vùng kinh tế, sâu chuỗi các quần cư đô thị - nông thôn và 

các vùng thành phố lớn cấp quốc gia. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng diện rộng được thiết lập dựa 

trên hệ thống giao thông cấp quốc tế, quốc gia; hệ thống các 

công trình thông tin liên lạc; thủy lợi, cấp, thoát nước, cấp 

năng lượng và hệ thống các trung tâm chuyên ngành liên 

điểm dân cư: y tế, giáo dục – đào tạo, thương mại – dịch vụ, 

văn hóa, TDTT, du lịch – nghỉ dưỡng, các trung tâm nghiên 

cứu khoa học, các trung tâm quản lý hành chính được bố trí 

gắn với các đô thị giữ vai trò là trung tâm cấp quốc gia, cấp 

vùng. 

 Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị gắn kết 

với hệ thống các thành phố trung tâm sẽ tạo ra các hành lang 

chủ đạo, trụ cột để kết nối nông thôn – đô thị, thúc đẩy sự 

phát triển cân bằng, hài hòa giữa hai khu vực, theo định 

hướng “Nhất thể hóa đô thị - nông thôn”, xóa bỏ khoảng 

cách và sự cách biệt hiện nay do các hiện tượng “Mật độ, 

Khoảng cách và sự chia cắt” mang lại (Hình 4.4). 

4.2.2. Nhóm giải pháp 2: Phát triển, nâng cao 

năng lực sức cạnh tranh các đô thị và điểm dân cư nông thôn. 

Nhóm giải pháp này bao gồm các biện pháp cụ thể sau: 

a) Tiếp tục thực hiện chương trình, mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

b) Hình thành mạng lưới đô thị xanh, đô thị thông minh và đô thị tuần hoàn, nâng 

cao chất lượng cuộc sống dân cư, tăng cường sức kiên cường, độ bền vững của các đô 

thị và khả năng ứng phó của các đô thị với sự chuyển hóa của kinh tế - xã hội và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

Hình 4.4. Bản đồ hệ thống 

giao thông Việt Nam 
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c) Nghiên cứu và dựa vào áp dụng các đô thị nông nghiệp (agro-city) dựa trên 

các mô hình: kinh tế hợp tác xã, trang trại hoặc các tổ hợp nông – công nghiệp và dịch 

vụ, gắn kết sản xuất nông nghiệp với kinh tế vùng. 

d) Phát triển các tour du lịch sinh thái, văn hóa, trải nghiệm và nghỉ dưỡng ở nông 

thôn, gắn với các di thích lịch sử, văn hóa, danh thắng thiên nhiên và các làng nghề 

truyền thống. 

đ) Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với thương 

hiệu cây trồng, vật nuôi và nông nghiệp đô thị. 

e) Tạo điều kiện phát triển và có cơ chế kiểm soát các hoạt động sản xuất, dịch 

vụ của khu vực phi chính thức hiện đang chiếm giữ gần 50% ở đô thị và 80% ở nông 

thôn quy mô kinh tế quốc dân. 

g) Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các NGO và sự tham 

gia của cộng đồng trong sự trợ giúp thoát nghèo đô thị, nông thôn; hướng dẫn cho các 

nhóm xã hội không có khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và huy động các nguồn lực 

xã hội vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới bộ mặt, đời sống ở đô thị, 

nông thôn. 

h) Phân bố và phát triển các trung tâm thương mại như Metro và các logistics và 

các cơ sở sản xuất – dịch vụ khác ra vùng nông thôn thúc đẩy quá trình liên kết giữa các 

hoạt động sản xuất nông nghiệp với các hoạt động công nghiệp, dịch vụ và thương mại. 

4.2.3. Nhóm giải pháp 3: Nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kết nối đô 

thị - nông thôn 

Các giải phát chủ yếu của nhóm  này gồm: 

a) Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận  thức về sự cần thiết kết nối nông thôn 

– đô thị, thông qua việc áp dụng các mô hình, giải pháp “cầu nối” nông thôn – đô thị. 

b) Đổi mới thể chế công tác quy hoạch đô thị - nông thôn và nâng cao năng lực 

chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. 

c) Phát huy vai trò của xã hội công dân, tạo điều kiện tham gia cho dân cư vào 

các hoạt động “cầu nối” nông thôn – đô thị. 

d) Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, học tập và cập nhật các mô hình tiến 

bộ  về kết nối nông thôn – đô thị. 

5. KẾT LUẬN 

5.1. Kết nối nông thôn – đô thị là một yêu cầu cấp thiết trong thời kì chuyển đổi 

ở nước ta, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế Việt Nam trở thành 

nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và có thu nhập cao vào năm 2045, đồng 

thời khắc phục tình trạng “Khoảng cách, mật độ và sự chia cắt” làm giảm động lực và 

vai trò tăng trưởng của khu vực nông thôn và sự phát triển mất cân đối, kém hài hòa 

hiện nay. 

5.2. Mô hình “phát triển lãnh thổ tích hợp” là giải phát chủ yếu , tạo ra vùng đô 

thị xanh với tầng cao trung bình và mật độ thấp là mô hình lý tưởng kết nối nông thôn – 

đô thị tạo điều kiện đô thị hóa nông thôn, giảm thiểu áp lực di cư tự phát từ nông thôn 

ra thành thị và phân bố các ngành sản xuất phi tập trung phù hợp với giai đoạn công 

nghiệp 4.0. 
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 Các nhóm giải pháp đề xuất là các “cầu nối” thúc đẩy liên kết nông thôn – đô thị 

để nông thôn trở thành một bộ phận hữu cơ không thể tách rời lãnh thổ tích hợp nông 

thôn – đô thị. Đặc biệt, trong các nhóm giải pháp được nêu, việc “Đổi mới thể chế và 

phương pháp Quy hoạch đô thị - nông thôn, nâng cao năng lực chính quyền các cấp, 

phát huy vai trò của xã hội công dân và mở rộng hợp tác đa phương là các biện pháp rất 

quan trọng đảm bảo cho các mô hình và giải pháp tăng cường kết nối nông thôn – đô thị 

đạt được hiệu quả và khả thi. 
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TÓM TẮT 

Xây dựng nông thôn mới (NTM) về thực chất là phát triển bền vững nông thôn, 

một khu vực quan trọng chiếm tới 80% lãnh thổ và 70% nguồn nhân lực của cả nước. 

Trong 10 năm qua, phong trào xây dựng NTM đã được triển khai rộng rãi trên phạm vi 

cả nước và đã thu được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Tuy nhiên, cũng còn những 

tồn tại, hạn chế nhất định cần được khắc phục trong giai đoạn tới. Từ những kinh nghiệm 

và bài học làm việc với nhiều cộng đồng ở các địa phương khác nhau trong cả nước và 

các quan điểm phát triển bền vững trong bối cảnh mới hiện nay, bài báo xin được đóng 

góp một số ý kiến mang tính vĩ mô cho xây dựng NTM trong giai đoạn tới, 2021-2025, 

bao gồm: i) Tiếp cận tổng thể và tích hợp; ii) Vấn đề phát triển thuận thiên; iii) Vấn đề 

huy động nguồn lực, và v) Vấn đề phân vùng và tiểu vùng sinh thái. 

Từ khóa: Nông thôn mới, phân vùng sinh thái – xã hội, bảo vệ môi trường, thuận 

thiên, huy động nguồn lực 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cho đến nay, sau gần 10 năm triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) 

xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả 

nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể về nhiều mặt.  

Tính đến cuối tháng 05/2019, cả nước đã có 4.402 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 

49,36% tổng số xã, có 76 đơn vị cấp huyện thuộc 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành xây dựng NTM, tăng gần gấp 3 lần so với 

năm 2015. Đã có bốn tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn 

NTM (Nam Định, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng). Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ 

rệt; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao; đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của 

người dân được cải thiện; năng lực, nhận thức của cán bộ thực hiện và người dân được 

nâng cao. 

Xây dựng nông thôn mới thực chất là phát triển bền vững nông thôn, khu vực 

quan trọng chiếm tới 80% lãnh thổ và 70% nguồn nhân lực của cả nước theo chiến lược 

phát triển bền vững toàn cầu thế kỷ 21 mà Việt Nam đã chính thức ký kết (Chính phủ 

Việt Nam, 1992-2017).   

Tại Hội nghị này đã có nhiều báo cáo có giá trị đề cập tới các mặt khác nhau của 

phong trào xây dựng NTM ở các vùng miền khác nhau trên phạm vi cả nước, về cảnh 

quan, môi trường. Chúng tôi trân trọng và nhất trí với nhiều ý kiến trong các báo cáo 

này và xin không nhắc lại để tiết kiệm thời gian. Trong báo cáo này, chúng tôi xin được 

trình bày một số vấn đề mang tính vĩ mô. 

                                              
29 Đại học Quốc gia Hà Nội;  
30 Đại học Quốc gia Hà Nội; 
31 Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái, VUSTA 
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2. BỐI CẢNH 

2.1. Bối cảnh toàn cầu  

Trong những thập niên cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, bối cảnh thế giới đã 

có những biến đổi to lớn và sâu sắc, ảnh hưởng toàn diện, mạnh mẽ đến mọi mặt đời 

sống xã hội của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nổi bật là: 

- Chương trình nghị sự PTBV của Liên hiệp quốc trong 15 năm tới (2016-2030) 

được Khóa họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 70 (ngày 25/9/2015) thông qua, gồm 17 mục 

tiêu PTBV (SDGs) và 169 mục tiêu cụ thể (targets). Chương trình nghị sự sau năm 2015 

cung cấp một khuôn khổ toàn cầu mới để tất cả các quốc gia tập trung, điều phối và hợp 

nhất tốt hơn các nỗ lực của mình với các hoạt động hướng tới mục tiêu PTBV và xóa 

đói giảm nghèo ở mọi hình thức và xây dựng các kế hoạch và chính sách phát triển quốc 

gia trong vòng 15 năm tới (UN, 2015; Văn phòng PTBV, Trương Quang Học và nnk, 

2016, Chính phủ Việt Nam, 2017b). 

- Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu (BĐKH): Sau 20 cuộc họp của các Bên 

nước tham gia Công ước khung của LHQ về BĐKH (COP), mãi tới cuộc họp lần thứ 21 

(COP 21) (12-2015) tại Pa-ri (Pháp), cộng đồng quốc tế mới đi tới nhất trí và thông qua 

được “Thỏa thuận về khí hậu” với mục tiêu đầy tham vọng nhằm giới hạn nhiệt độ Trái 

đất đến cuối thế kỷ chỉ tăng thêm ở mức dưới 2oC, và cố gắng dưới 1.5oC so với thời 

kỳ tiền công nghiệp (Văn kiện COP 21, 2015).  

Đây là Thỏa thuận đánh dấu bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của LHQ sau 

hơn 2 thập kỷ, nhằm thuyết phục Chính phủ các nước hợp tác để giảm lượng khí thải 

gây ô nhiễm, hạn chế gia tăng nhiệt độ của Trái đất.  

Hai dấu mốc này đã mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trên toàn cầu - kỷ nguyên 

phát triển phát thải cácbon thấp, với các mô hình sản xuất, tiêu dùng thân thiện với môi 

trường; bảo tồn tài nguyên, hạn chế, tiến tới xóa bỏ sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thúc 

đẩy phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,… Quá trình này có sự tham gia tích 

cực của tất cả các thành phần trong xã hội, từ các nhà hoạch định chính sách, đến các 

nhà khoa học, công nghệ, giáo dục, hoạt động văn hoá, doanh nghiệp, cả xã hội và cộng 

đồng, v.v. 

2.2. Bối cảnh quốc gia 

Trong bối cảnh mới toàn cầu nói trên, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều 

chiến lược và kế hoạch thực hiện (Chính phủ Việt Nam, 2011, 2012a,b,c,d,e, 2013, 2016, 

2017...) trong đó có những văn bản quan trọng: 

i) Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH của Việt Nam (theo Quyết định 

số 2053/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 10 năm 2016). Theo đó, Thủ tướng vừa ban hành Nghị 

quyết của Chính phủ về PTBV đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh BĐKH (Chính 

phủ Việt Nam, 2016, 2017a). 

ii) Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 

- 2020 (theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg, ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ);   

iii) Kế hoạch Hành động quốc gia Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 

PTBV (theo Quyết định số 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017) với 17 mục tiêu chung và 115 

mục tiêu cụ thể, tương ứng với 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể về PTBV toàn 

cầu. 
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iv) Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 

về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 (theo Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 

22/7/2016) có lồng ghép các yếu tố BĐKH và PTBV. 

v) Chính phủ Việt Nam, 2017. Nghị quyết số 120/NQ-CP về Phát triển bền vững 

đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. 

vi) Nhiều văn bản quy định pháp luật được sửa đổi rất quan trọng khác, bao gồm: 

Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của 

Liên hiệp quốc về (2014); Chiến lược quốc gia về ĐDSH đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 (2015); Điều chỉnh Quy hoạch Sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch Sử 

dụng đất 5 năm (2016); Quy hoạch tổng thể Bảo tồn ĐDSH của cả nước đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 (2014); Luật Quy hoạch (2017); Luật Lâm nghiệp (2017),… 

3. NỘI DUNG 

3.1. Khái quát vê phong trào xây dựng nông thôn mới 

Năm 2016, Chính phủ đã có đánh giá tổng thể về việc thực hiện Chương trình 

xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 gắn 

với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 đưa ra 11 

nội dung trọng tâm gồm 04 nhóm nội dung chủ yếu là: 1) Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết 

yếu trên địa bàn xã; 2) Thực hiện phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp; 3) Bảo vệ và cải thiện môi trường; và 4) Giữ vững và tăng cường an toàn, an 

ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016–2020 có một số điểm mới so với bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015 trong đó yếu tố 

môi trường được đặt yêu cầu cao hơn với các chỉ tiêu cụ thể, bám sát các luật có liên 

quan. Tháng 3/2019, Ban chỉ đạo TƯ các Chương trình mục tiêu quốc gia đã ban hành 

Quyết định số 31-CTMTQG về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG xây 

dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Bộ tiêu chí đánh giá xã Nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020 tập trung vào 5 nhóm vấn đề32 với 19 tiêu chí và 49 chỉ tiêu đánh giá, 

trong đó nhóm vấn đề số IV – Văn hoá – Xã hội – Môi trường đặt trọng tâm vào đảm 

bảo môi trường với 8 chỉ tiêu đánh giá. Như vậy, môi trường và an toàn thực phẩm là 

một trong những vấn đề trọng tâm ở giai đoạn 2016-2020. 

Việc đánh giá toàn diện quá trình triển khai NTM sau 10 năm đang được thực 

hiện theo chỉ đạo của Chính phủ. Khái quát chung có thể thấy, Chương trình NTM đã 

đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm thay diện mạo hạ tầng, cảnh quan và phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn, góp phần đáng kể vào tiến trình phát triển bền vững chung 

của đất nước. Có thể kể đến một vài kết quả chính tiểu biểu như: Bộ mặt nông thôn được 

đổi mới nhờ các thiết chế hạ tầng quan trọng (giao thông, điện, nước sản xuất và sinh 

hoạt, trường học, nhà ở dân cư, công trình văn hóa,..) được đầu tư và đang tổ chức sản 

xuất, nâng cao đời sống KT-XH nông thôn. Đây có thể xem là sự biến chuyển mang tính 

đột phá. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục có nhiều cải thiện. Hệ thống chính 

trị ở cơ sở được tăng cường, công tác quản lý nhà nước ở nông thôn ngày càng hiệu quả 

hơn với việc nhận thức, năng lực của cán bộ cơ sở, người dân được tăng cường; đã làm 

tăng quyền làm chủ, giám sát, trách nhiệm của người dân thông qua cơ chế trao quyền 

tự quyết, giám sát cho cộng đồng. Vấn đề môi trường đã có nhiều thay đổi tích cực. Thu 

                                              
32 I. Quy hoạch, II. Hạ tầng Kinh tế - xã hôi, III. Kinh tế và Tổ chức sản xuất. IV. Văn hoá – Xã hội  - Môi trường, V. Hệ thống 

Chính trị 
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nhập, chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn được cải thiện đáng kể. Riêng các xã 

đã đạt chuẩn NTM đã tăng đáng kể thu nhập người dân và giảm tỷ lệ hộ nghèo so với 

thời điểm bắt đầu thực hiện Chương trình (từ 12,2% năm 2008 xuống còn 6,45% năm 

2018, theo chuẩn nghèo đa chiều).  

Bộ NN&PTN đã triển khai Chương trình KH-CN phục vụ xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020 và đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối 

năm 2017 đã có 210 đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH-CN của các địa phương được thực 

hiện. Đáng chú ý, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP33 được các địa phương 

đánh giá cao và được xem là giải pháp, động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn 

và giúp xây dựng NTM đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Sản xuất nông nghiệp và dịch 

vụ ở nông thôn được tổ chức hiệu quả, phát triển nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã sản 

xuất theo chuỗi giá trị. Năm 2018, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã đến được trên 

180 quốc gia và vùng lãnh thổ; kim ngạnh xuất khẩu nông sản năm 2018 đạt trên 40 tỷ 

USD, đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á (Bộ NN&PTNT, 2018).  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Chương trình NTM vẫn có một 

số hạn chế cần rút kinh nghiệm, qua đó có các cơ chế, chính sách và giải pháp hiệu quả 

hơn cho xây dựng, triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. 

Một số vấn đề cần được xem xét, đánh giá sâu hơn như: thực chất hiệu quả bảo vệ môi 

trường; những tác động không mong đợi đến các đặc trưng văn hoá truyền thống địa 

phương (như các tiêu chí về nhà ở, chợ,.. không hoàn toàn phù hợp với tập quán văn hoá 

sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, miền núi phía Bắc), 

việc khiên cưỡng, đồng nhất trong các tiêu chí về xây dựng công trình hạ tầng có thể 

ảnh hưởng đến bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống); Sự hài hoà với cảnh quan, sinh 

thái, đa dạng sinh học của các làng xã ở các vùng địa lý chưa được chú ý đúng mức; 

Hạn chế việc lồng ghép và hiệu quả lồng ghép yếu tố BĐKH và ứng phó thiên tai dài 

hạn vào xây dựng hạ tầng nông thôn và các hoạt động kinh tế nông nghiệp (các chuỗi 

sản xuất, sinh kế thích ứng,..); hiện tượng chạy theo thành tích ở các xã và vấn đề nợ 

đọng xây dựng cơ bản; khó khăn trong công tác xã hội hoá nguồn lực và tâm lý ỷ lại, 

thiếu chủ động của người dân, doanh nghiệp,.. 

Về môi trường, chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường (tiêu chí số 17) chưa 

thực sự bền vững, là tiêu chí đạt thấp và là vấn đề được cộng đồng, xã hội thảo luận 

nhiều, kể cả đối với những địa phương (huyện, xã) đã được công nhận đạt chuẩn. Ở 

nhiều làng nghề, vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng; các biện pháp quản lý, 

giải quyết rác thải sinh hoạt nông thôn chưa có hiệu quả cao; vẫn tồn tại tình trạng ô 

nhiễm nguồn nước ở các tuyến sông, kênh, mương; chất lượng vệ sinh, an toàn thực 

phẩm, nông sản chưa được kiểm soát tốt. Hiện các địa phương đang lập báo cáo chi tiết 

kết quả thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM 

theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Theo chúng tôi, cần đánh giá toàn diện và thực chất 

việc thực hiện các chỉ tiêu về hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải của các cơ sở 

sản xuất (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi) và cũng như quản lý rác thải ở các thôn, 

xóm, hộ dân cư. 

Liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, công cuộc xây dựng NTM bền 

vững cần xem xét toàn diện các tác động, ảnh hưởng và rủi ro trước mắt và tiềm tàng 

của các yếu tố khí hậu cực đoan chứ không chỉ tập trung vào phòng, chống thiên tai 

                                              
33 OCOP = One commune one product 
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trước mắt. Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá các công trình hạ tầng NTM chưa thể hiện rõ 

yêu cầu thích ứng, chống chịu BĐKH, thiếu việc đánh giá và đánh giá cập nhật hàng 

năm các tổn thương khí hậu để làm căn cứ dự báo hoặc tích hợp vào lập kế hoạch và 

triển khai. Việc phát triển dịch vụ thời tiết, khí hậu cho nông nghiệp cũng như đánh giá 

hiệu quả của các công trình, mô hình thích ứng có tính khoa học chưa được nhắc đến.  

3.2. Thảo luân và góp ý 

Trong phần này, báo cáo trình bày 4 vấn đề đóng góp cho Chương trình xây dựng 

NTM giai đoạn tới: i) Tiếp cận tổng thể và tích hợp; ii) Vấn đề phát triển thuận thiên; 

và iii) Vấn đề huy động nguồn lực và iv) Vấn đề phân vùng và tiểu vùng sinh thái. 

3.2.1. Vấn đề tiếp cận tổng thể và tích hợp 

Chương trình phát triển NTM cần được tích hợp với các kế hoạch, dự án phát 

triển tại các địa phương, trước hết là Kế hoạch Hành động quốc gia Thực hiện Chương 

trình nghị sự 2030 vì sự PTBV (2017) và Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH 

của Việt Nam (2016) với nhiều nội dung mới, khác với giai đoạn trước đây.  

  

Hình 1.  Sơ đồ chiếc bánh cưới thể hiện 

17 mục tiêu PTBV, gồm ba tầng: Sinh 

quyển, Xã hội và Kinh tế 

Hình 2. Tiếp cận liên ngành/xuyên 

ngành trong PTBV 

(Nguồn Stockholm Resilience Center, 2016) (Nguồn: Kajikawa, 2011) 

Trong thời kỳ 2016-2030, Chương trình nghị sự 2030 gồm 17 mục tiêu chung và 

169 mục tiêu cụ thể (Việt Nam là 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể), được xếp 

sắp thành một chiếc bánh cưới (Hình 1). Trong đó tầng cơ sở là quan trọng nhất cho sự 

phát triển xã hội là sinh quyển (hệ sinh thái lớn nhất của Trái đất = môi trường và sinh 

thái). Trong Chương trình NTM: 

- Các mục tiêu PTBV nói chung, trụ cột môi trường, văn hóa nói riêng chưa được 

chú  ý tới một cách thỏa đáng. 

- Vấn đề hợp sinh thái – thuận thiên, chiến lược phát triển toàn cầu cũng như của 

VN mới đây (Chính phủ Việt Nam, 2017) còn mờ nhạt. 

- Hơn nữa, các vấn đề BĐKH cắt ngang qua tất cả 17 mục tiêu này cũng chưa 

được đề cấp tới, chưa được lồng ghép đầy đủ trong chương trình NTM.  

- Cách tiếp cận liên ngành, liên vùng, liên cấp cũng chưa được thể hiện rõ (Hình 

2). 
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3.2.2. Vấn đề phân vùng chức năng sinh thái 

Quy hoạch theo vùng chức năng sinh thái là vấn đề quan trọng nhất cho phát triển 

bền vững. Một thời kỳ dài chúng ta lạm phát về quy hoạch. Hiện nay, theo Luật quy 

hoạch mới (Luật số 21/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Quy hoạch), tất cả đều phải thay 

đổi. Để phát triển hiệu quả, vấn đề quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch ngành là vấn đề ưu 

tiên số một theo nguyên tắc “Suy nghĩ toàn cầu, hành động địa phương” (Hình 3). Trong 

Chương trình NTM chúng ta chưa làm tốt điều này. 

 

Hình 2. Bản đồ phân vùng sinh thái – xã hội của các huyện: A: Tiền Hải (Thái 

Bình); B: Giao Thuỷ (Nam Định); C: Cát Hải (TP. Hải Phòng) 

3.2.3. Vấn đề huy động nguồn lực 

Vấn đề nguồn lực chưa được nhìn nhận 

đầy đủ, mới chỉ xem xét ở khía cạnh tài chính, 

vật chất mà chưa làm rõ và chưa huy động hiệu 

quả các lợi thế về tự nhiên (vị trí, các dịch vụ 

hệ sinh thái,…), mạng lưới và tổ chức xã hội; 

sự gắn kết và phát huy các loại chính sách liên 

quan, nguồn lực kĩ thuật từ các tổ chức, doanh 

nghiệp ngoài nhà nước (tổ chức xã hội, phi 

chính phủ,..). Việc thiếu lồng ghép, hợp tác của 

chính quyền với các tổ chức ngoài nhà nước đã 

dẫn đến sự chồng chéo, lãng phí cả về nguồn 

lực và thời gian. Trong giai đoạn tới, nên đánh 

giá toàn diện các nguồn lực tại chỗ và tiềm 

năng có thể huy động, sử dụng cho xây dựng 

NTM, bao gồm: Tự nhiên, Vật chất, Kinh tế, 

Xã hội và Chính sách. Đây cũng chính là 

nguồn lực cho phát triển bền vững (Hình 4) 

(Hoàng Thị Ngóc Hà và Trương Quang Học, 

2017;  Trương Quang Học, 2018). 

 

Hình 4. Sơ đồ đánh giá nguồn lực cho 

ứng phó thiên tai - khí hậu và phát 

triển KT-XH của các huyện Tiền Hải, 

Giao Thủy, Cát Hải – vùng đồng bằng 

sông Hồng 
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3.2.4. Vấn đề tiếp cận dựa vào hệ sinh thái, dựa vào thiên nhiên 

Đây là những cách tiếp cận mới được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới và mới 

được triển khai ở Việt Nam trong phát triển vì đem lại đa lợi ích; i) phát triển kinh tế-xã 

hội; ii) bảo tồn tự nhiên/ĐDSH; và iii) ứng phó với biến đổi khí hậu. Các giải pháp sinh 

thái còn được gọi là các giải pháp mềm; đơn giản, hiệu quả, ít tốn kém và lâu dài (Hình 

5). 

  

Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (A) Tiếp cận dựa vào thiên nhiên (B) 

Hình 5. Tiếp cận dựa trên hệ sinh thái và Tiếp cận dựa vào thiên nhiên 

Nguồn: UNDP, 2015 (A) và IUCN, 2016 (B) 

4. KẾT LUẬN 

4.1. Cho đến nay, sau gần 10 năm triển khai, Chương trình MTQG xây dựng 

NTM đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều 

thành tựu đáng kể về các mặt. 

4.2. Khuyến nghị Chương trình NTM nên xem xét và hoàn thiện hơn trong giai 

đoạn tiếp theo:  

i) Đẩy mạnh vận dụng cách tiếp cận tổng thể, tích hợp nghiên cứu phát triển nói 

chung, trong xây dựng NTM nói riêng;  

ii) Quy hoạch dựa trên phân vùng chức năng sinh thái; lấy hệ sinh thái – xã hội 

là đơn vị phân vùng và tiếp cận dựa trên hệ sinh thái/dựa vào Thiên nhiên là cách tiếp 

cận chủ đạo cho phát triển (Hình 6);  

iii) Quản triệt tư tưởng thuận thiên trong phát triển;  

iv) Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và tính đặc thù 

của khu vực nông thôn các địa phương. 
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Hình 3. Sơ đồ Áp dụng tiếp cận hệ sinh thái – xã hội cho xây dựng Nông thôn mới 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

Nguồn: Hoàng Thị Ngọc Hà và Trương Quang Học, 2018, 2019 
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HỆ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan34 

 

TÓM TẮT 

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, vấn đề nông nghiệp, văn hóa nông thôn 

và đời sống của nông dân là những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất trong mọi phương 

diện phát triển của đất nước. Tuy nhiên, để nông thôn phát triển bền vững về mọi mặt 

cần phải xây dựng một hệ giá mới trên cơ sở kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Hệ 

giá trị bền vững sẽ có tác dụng định hướng phát triển cho nông thôn Việt Nam theo 

hướng hiện đại hóa. Bài viết này nhằm nhận diện hệ giá trị bền vững cho phát triển 

nông thôn Việt Nam trên cơ sở đánh giá các thành tố giá trị truyền thống của nông thôn 

Việt Nam và đề xuất một hệ giá trị mới cho quá trình phát triển bền vững. 

Từ khóa (keywords): hệ giá trị, nông thôn, phát triển, bền vững, nông nghiệp, 

thành tựu, văn hóa, truyền thống, hiện đại. 

1. DẪN NHẬP 

Xây dựng hệ giá trị bền vững cho quá trình phát triển nông thôn ở Việt Nam là 

vấn đề trọng yếu đang được Đảng và Nhà nước quan tâm. Các chính sách và chiến lược 

phát triển nông thôn đòi hỏi phải đạt hiệu quả ở hai lĩnh vực quan trọng là văn hóa và 

kinh tế nông nghiệp. Ở nông thôn từ lâu văn hóa được đánh giá như một hệ giá trị kiến 

tạo nên bản sắc văn hóa của con người Việt Nam. Nông thôn đóng vai trò quan trọng 

trong việc hình quốc gia, dân tộc, sự cố kết giữa các làng với nhau tạo nên một sức mạnh 

tổng hợp nhằm bảo vệ tổ quốc, xây dựng bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế đất nước. 

Hiện nay cho dù xã hội đang phát triển theo hướng văn minh đô thị và công nghiệp hóa 

trên mọi phương diện thì văn hóa vẫn chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống vật 

chất và tinh thần của con người Việt Nam. Do vậy, hệ giá trị bền vững cho phát triển 

thôn nông phải bao hàm cả hai loại hình giá trị, truyền thống và hiện đại. Giá trị truyền 

thống là sản phẩm văn hóa được kết tinh qua quá trình lịch sử phát triển của dân tộc; giá 

trị hiện đại là những tiêu chuẩn cần phải có của một xã hội văn minh. Bối cảnh của nông 

thôn Việt Nam hiện nay luôn cần lưu giữ những giá trị truyền thống nhưng phải khuyến 

khích người nông dân phát huy các giá trị hiện đại để có thể xây dựng được một xã hội 

nông thôn phát triển bền vững.  

2. HỆ GIÁ TRỊ VÀ NHỮNG KHÁI NIỆM  

“Hệ giá trị” hay “hệ thống giá trị” (a value system) là khái niệm đã được nhiều 

nhà nghiên cứu nhắc đến trong thời gian gần đây nhưng số người quan tâm đến định 

nghĩa về nó thì không nhiều (Trần Ngọc Thêm 2016, tr.50). Đây là một vấn đề có tính 

hấp dẫn trong các cuộc nghị luận nhưng khó có thể đưa ra một kết luận chính xác thế 

nào là một hệ giá trị. Vì một định nghĩa thường mang yếu tố cơ sở lý luận của riêng một 

nhà nghiên cứu nên nội dung của nó khó có thể thích ứng với thực tiễn của xã hội Việt 

Nam hiện nay. Ở phương Tây có thể thấy định nghĩa của Milton Rokeach cho rằng: “Hệ 

thống giá trị là một tổ chức bền vững (an enduring organization) của những niềm tin 

liên quan đến những kiểu đạo đức hoặc trạng thái tồn tại cơ bản được ưa thích theo một 

miền liên tục những điều tương đối quan trọng (Rokeach M. 1973, tr. 5). Ở một chỗ 

                                              
34 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh 
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khác ông bổ sung thêm rằng “Hệ thống giá trị là một tổ chức được học hỏi (a learned 

organization) của các nguyên tắc và quy tắc giúp một người lựa chọn, giải quyết mâu 

thuẫn và đưa ra quyết định” (Rokeach M. 1973, tr. 14). Nhận định của Milton Rokeach 

cho thấy ông chú trọng đến chức năng của hệ giá trị là giúp lựa chọn cái ưa thích để giải 

quyết mâu thuẫn để đưa ra quyết định. Song, tác giả Phạm Minh Hạc lại xem hệ giá trị 

là khái niệm công cụ với định nghĩa khá đơn giản: “Hệ giá trị là các giá trị của một tập 

hợp người như dân tộc, thể giới, vùng, gia đình, bản thân … (Phạm Minh Hạc 2004, tr. 

30). Tác giả không quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa các thành tố của trong hệ thống 

giá trị hay văn hóa. Trần Ngọc Thêm có quan điểm xem việc sử dụng thuật ngữ “hệ giá 

trị” là hướng tiếp cận thiên về cách tổ chức, quan hệ giữa các giá trị với nhau, xem trọng 

vị trí của từng giá trị trong một hệ thống. Cho nên khái niệm hệ giá trị đã được ông định 

nghĩa như sau: “Hệ giá trị là toàn bộ các giá trị của một khách thể trong một bối cảnh 

không gian – thời gian xác định cùng với mạng lưới các mối quan hệ của chúng” (Trần 

Ngọc Thêm 2016, tr. 51). Cũng theo nhận định của tác giả, hệ giá trị phải luôn gắn với 

một chủ sở hữu cụ thể, thể hiện dưới dạng một tính từ hoặc một cụm từ chỉ mối quan hệ 

sở hữu đi kèm như: hệ giá trị Việt Nam. Không có hệ giá trị nói chung (Trần Ngọc Thêm 

2016, tr. 51) Bên cạnh hệ giá trị tập thể, hoàn toàn có thể có hệ giá trị cá nhân, các hệ 

giá trị cá nhân giao nhau với hệ giá trị tập thể dựa trên những giá trị cốt lõi của một nền 

văn hóa.  

Tuy nhiên cho đến nay các khái niệm hay định nghĩa về hệ giá trị thường chỉ 

được nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, kinh tế, xã hội, tộc người và 

tôn giáo. Phần nhiều là những giá trị được lượng định theo xu hướng cảm tính như tốt 

hay xấu, có giá trị hay không có giá trị, được chấp nhận hay không chấp nhận. Từ góc 

độ tiếp cận của mình, chúng tôi cho rằng hệ giá trị là một chuỗi các thành tố văn hóa, xã 

hội mang tính giá trị riêng được kết nối lại với nhau theo tiêu chí của một quốc gia, một 

cộng đồng hay một cá nhân phù hợp với nhận thức và quy chuẩn ở nơi đó. Chuỗi giá trị 

đó được kết nối lại thành một hệ thống có tính bền vững nên có thể được xem là một hệ 

giá trị trong một xã hội hay một cộng đồng. 

Xét trong phạm vi nông thôn, hệ giá trị phải bao gồm nhiều tiêu chí liên quan đến 

các phương diện như kinh tế nông nghiệp, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất, cơ sở hạ 

tầng nông thôn, xu hướng tiếp cận văn minh của người dân, chính sách của nhà nước và 

cả hệ thống chính trị được quy động để triển khai các chủ trương chính sách của Đảng 

và nhà nước đến với người nông dân một cách thấu đáo. Tất cả những tiêu chí giá trị 

thiết lập thành hệ giá trị cho khu vực nông thôn phải có mối quan hệ mật thiết với nhau, 

gắn kết với nhau để tạo thành một sức mạnh thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững về 

mọi mặt mà người nông dân chính là chủ thể thừa hưởng những giá trị đó. Việc thiết lập 

hệ giá trị cho khu vực nông thôn luôn xuất phát từ hai phía, giá trị theo quy chuẩn của 

cộng đồng địa phương và giá trị theo định hướng phát triển của quốc gia. Điều này cho 

thấy là hệ giá trị dành cho khu vực nông thôn bao gồm giá trị riêng và giá trị chung. 

Dưới góc độ của giá trị riêng, chúng ta có thể nhận ra là những giá trị của cộng đồng 

nông dân ở địa phương, sự thích ứng của người dân trong quá trình sinh tồn ở các vùng 

miền dựa vào điều kiện tự nhiên, môi cảnh để tiến hành hoạt động mưu sinh, sinh hoạt 

văn hóa và thiết lập kết cấu tổ chức xóm làng. Song để thúc đẩy một cộng đồng đi vào 

hướng phát triển bền vững và hội nhập thì những giá trị riêng đó cần phải kết hợp, lồng 

ghép, hòa nhập vào những giá trị chung của quốc gia và quốc tế.  
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Trong khuôn khổ bài viết này, với quan điểm nhìn nhận con người là chủ thể của 

quá trình xây dựng và phát triển nông thôn, chúng tôi quan tâm đến hệ giá trị là những 

kết tinh về đức tính của con người ở nông thôn Việt Nam thể hiện trong các mặt của đời 

sống nông thôn. Hệ giá trị này là sự kết hợp những giá trị truyền thống và những giá trị 

mới được hình thành trong quá trình phát triển vừa qua đặc biệt dưới sự tác động của 

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

2. HỆ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG NHÌN TỪ TRUYỀN THỐNG  

Văn hóa bao hàm những hệ giá dung hợp truyền thống và hiện đại. Truyền thống 

là những giá trị văn hóa có tính lịch sử trải qua nhiều thời đại còn lưu truyền đến ngày 

nay, hiện đại là yếu tố văn hóa kết tinh từ quá trình giao lưu tiếp biến với bên ngoài 

nhưng lại được biến đổi theo chiều hướng Việt Nam cộng với những sáng tạo nội sinh 

trong quá trình phát triển. Những giá trị truyền thống luôn được ca ngợi như một hình 

thái bản sắc văn hóa giúp nhận diện được quá trình sinh tồn bền vững của cư dân nông 

thôn. Trong đời sống nông thôn, hệ giá trị truyền thống nổi bật bao gồm nhiều thành tố 

của văn hóa vật chất và tinh thần nhưng trong đó tính cộng đồng được xem là nổi bật 

hơn cả. Vì sao tính cộng đồng lại được xem là một thành tố quan trọng quyết định sự 

tồn tại của làng xã Việt Nam. Trước hết đặc điểm của xã hội nông nghiệp buộc con 

người phài đoàn kết với nhau, để hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất. Công việc trồng 

lúa nước và canh tác các loại hoa màu buộc một cá nhân phải nương tựa vào tập thể và 

tập thể chi phối đời sống cá nhân. Vì vậy tính giá trị trong cuộc sống của người nông 

dân là luôn thắt chặt mối quan hệ cộng đồng, giá trị tình cảm được tính theo khoảng 

cách gần và xa. Sống càng gần nhau thì càng phải gắn bó với nhau hơn, bởi khi “tối lửa 

tắt đèn” phải có nhau, có nghĩa là con người cần nương tựa vào nhau trong lúc khó khăn 

gian khổ. Vì vậy, giá trị quan trọng nhất trong mối quan hệ gắn kết này trước hết có thể 

thấy chính là người láng giềng, “bán bà con xa mua láng giềng gần”. Bởi bà con xa tuy 

cùng chung huyết thống nhưng khoảng cách sống quá xa thì làm gì có thể đảm bảo họ 

giúp mình kịp thời mỗi khi minh cần đến sự hỗ trợ của họ. Trong tiêu chí văn hóa truyền 

thống của xã hội nông thôn Việt Nam, chúng ta thấy mối quan hệ giữa các thành viên, 

tổ chức xã hội cũng như quy định trong hương ước đều nhắm đến mục tiêu duy trì sự 

tồn tại bền vững của cộng đồng. Tính chất của hoạt động sản xuất nông nghiệp luôn đòi 

hỏi người nông dân phải “làm đồng bộ và quyết định đồng lòng”. Cụ thể như quy định 

về sản xuất nông nghiệp là đến thời điểm cụ thể tất cả nông dân sống trong khu vực phải 

xuống giống gieo sạ một lượt, làng không cho phép xuống giống trước hoặc sau thời 

điểm đó. Mọi quy định đều có nguyên nhân của nó chứ không phải chỉ là quyền lực ép 

buộc con người mất đi yếu tố tự do trong cuộc sống. Thứ nhất, khi một cánh đồng chưa 

đến thời hạn xuống giống mà có người lại tự ý gieo sạ trước thì chim muông sẽ tập trung 

về phần ruộng của anh ta để nhặt thóc. Kết quả anh ta sẽ bị thiệt hại về sản phẩm thu 

hoạch, điều này không những làm ảnh hưởng đến chính cuộc sống của gia đình anh ta 

mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Bởi việc thất thu sẽ làm cho anh ra rơi vào những 

khoản nợ lẽ ra không đáng có như tiền thuế nông nghiệp, tiền xâu cho làng và những 

khoản đóng góp để tạo quỹ phúc lợi cho cộng đồng. Do thời điểm gieo sạ trước nên việc 

thu hoạch của anh ta cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc sản xuất nông nghiệp của 

người khác như việc anh ta quy động phương tiện và nhân lực để thu hoạch lúa chắc 

chắn sẽ ảnh hưởng đến các mảnh ruộng xunh quanh. Nếu một người nông dân lại gieo 

sạ muộn, tức là khi anh ta xuống giống thì những cánh đồng xung quanh đã lên mạ non 

thì sẽ dẫn đến việc anh ta thu hoạch muộn. Khi toàn bộ cánh đồng đã thu hoạch mà chỉ 

còn lại mảng ruộng duy nhất của anh ta thì kết quả là anh ta sẽ hứng chịu những vấn đề 
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“vệ sinh đồng ruộng” như sâu rầy, chim muông, chuột bọ sẽ tập trung về mảng ruộng 

chưa gặt này. Ngoài việc thất thu, ruộng đất cũng sẽ bị ảnh hưởng tình trạng sâu bệnh, 

di chứng đến cho cả những vụ mùa sau. Điều này cho thấy tính đồng cộng như một hệ 

giá trị quan trọng nhất của nông thôn Việt Nam. Ngoài việc xây dựng tình cảm, mối 

quan hệ tương thân tương ái, tinh thần tự nguyện gắn kết với nhau thì hệ thống tổ chức 

và hương ước đã buột người nông dân phải sống theo nguyên tắc để không phá vỡ tính 

cộng đồng đó.  

Xây dựng mối quan hệ cộng đồng là một giá trị nhân văn của người Việt Nam. 

Nó tác động đến lối suy nghĩ và nền tảng tinh thần của người dân như một hệ quả tác 

động từ hệ giá trị văn hóa nông thôn. Tiêu chí tồn tại của con người là phải gắn kết với 

cộng đồng, đồng thời tuân thủ những quy định của tập thể đã làm cho con người phải tự 

nhận thấy vai trò và trách nhiệm của mình đối với mọi người. Như vậy, giá trị của tính 

cộng đồng tập trung ở ba thành tố: tình cảm, trách nhiệm và bổn phận. Đây chính là nền 

tảng giá trị không chí cho nông thôn Việt Nam hiện nay mà còn cho cả vùng đô thị. Tinh 

thần cộng đồng giúp người Việt Nam nuôi dưỡng trong mình một tinh thần hướng về 

cộng đồng bản quán, dù phải sống xa làng quê. Trong thời chiến tranh tinh thần đó đã 

được nâng lên sẽ thành tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm vì đồng bào để người 

Việt Nam sẵn sàng hy sinh bản thân cho những lý tưởng cao đẹp. Ngày nay tính cộng 

đồng được thể hiện qua tinh thần học tập, làm việc, lao động sản xuất, tinh thần sáng tạo 

ra những cái mới tiến bộ hơn. Tất cả đều này cũng sẽ nhằm tạo ra những thành quả kinh 

tế to lớn trong xây dựng quê hương đất nước.  

Trong phạm vi của vùng nông thôn, tính cộng đồng luôn song hành cùng với tính 

tự trị. Đó là ý thức xác nhận bản quán, xác định nguồn gốc, dòng tộc, gia phả của mỗi 

con người. Có thể nói đó chính là một xu hướng tâm lý xác định giới hạn hay khu biệt 

tầm ảnh hưởng của một cá nhân sống trong một cộng đồng địa phương. Tính tự trị hay 

tính khu biệt có giá trị nhất định của nó, chứ không phải hoàn toàn là vô giá trị, là tác 

nhân kềm hãm sự phát triển của xã hội nông thôn Việt Nam. Nhận thức về tính tự trị 

hay khu biệt sẽ làm cho cá nhân gắn kết nhiều hơn với bản quán của mình, có tinh thần 

giúp đỡ những người đồng hương và luôn nuôi dưỡng cho mình một tinh thần phấn đấu 

để bản thân và quê hương được phát triển giàu đẹp sánh bằng hoặc cao hơn các địa 

phương khác. Hệ giá trị truyền thống của nông thôn Việt Nam nếu xét dưới góc độ của 

tính cộng đồng và tính tự trị (hay khu biệt) có thể thấy rõ qua năm biểu tượng văn hóa 

của làng xã, bao gồm: cây đa, bến nước, sân đình, cổng làng và lũy tre. Tuy nhiên, nói 

đến hệ giá trị của làng quê thì người ta thường hay ca ngợi những biểu tượng mang tính 

cộng đồng, nơi gắn bó tình cảm chôn nhau cắt rốn của mỗi thân phận con người đã đi 

xa quê hương. “Cây đa, bến nước, sân đình”, sự ảnh hưởng sâu đậm của bộ ba biểu 

tượng này không chỉ ở góc độ của tính cộng đồng mà còn ở lĩnh vực văn hóa tâm linh 

của dân làng nên chúng sẽ được lưu giữ trong tâm thức của mỗi con người Việt Nam 

như một loại di sản kí ức không thể phai mờ. Trái lại, biểu tượng cổng làng và lũy tre 

lại mang yếu tố khu biệt, phần nhiều bị ảnh hưởng bởi chính sách cai trị dân chúng của 

các “quan làng” thời xưa nên mặc dù nó tồn tại nhưng không lại được nhiều tình cảm 

như những biểu tượng mang tính cộng đồng. 

Ngoài tính cộng đồng, tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được thực tiễn chứng 

minh trong lịch sử là một giá trị được hình thành qua sự hợp tác chống giặc ngoại xâm 

xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay. Trong bối 

cảnh mới, giá trị bền vững này có nội hàm mới đó là sự nỗ lực xây dựng địa phương và 
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đất nước ngày càng giàu đẹp. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, giá trị yêu nước 

này được thể hiện đó là quyết tâm xây dựng nông thôn giàu đẹp thành nơi đáng sống. 

Ngoài những giá trị thể hiện tình thần đoàn kết cộng đồng, tinh thần yêu nước, ý 

thức khu biệt để xác nhận nguồn gốc bản quán, người nông dân luôn có những nỗ lực 

rất lớn trong quá trình sinh tồn của mình. Để tồn tại trong điều kiện sống khó khăn của 

cuộc sống, khi nền văn minh vật chất chưa phát triển và khoa học kỹ thuật chưa được 

áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp thì họ luôn phải tự thân vận động về mọi phương diện 

của cuộc sống. Có thể nói tính cần cù là một đặc trưng giá trị của người nông dân Việt 

Nam. Cần cù và sáng tạo là đức tính luôn hát triển song hành nhau, bởi trong môi trường 

sống khó khăn, con người phải luôn nhẫn nại, chịu khó lao động và từ đó họ sáng tạo ra 

phương tiện để phục vụ cho công việc sản xuất của mình. Tính cần cù luôn được động 

viên bằng tinh thần lạc quan về một tương lai tương sáng trong cuộc sống tương lại, ước 

vọng về những vụ mùa bội thu để người nông dân có thể sống sung túc hơn. Có thể từ 

tính cần cù của người Việt Nam, đã sản sinh ra tính sáng tạo, chúng được thúc đẩy bởi 

một động lực quan trọng là tinh thần lạc quan. Tất cả hình thành nên một hệ giá trị tổng 

hợp của người nông dân Việt Nam trong xây dựng cuộc sống nông thôn. 

3. HỆ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG NHÌN TỪ HIỆN ĐẠI 

Hiện đại ở đây mang ý nghĩa là những giá trị mới được ứng dụng vào đời sống 

của người nông dân nhằm nâng cao giá trị tinh thần và phát triển bền vững về lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp cho nông thôn Việt Nam. Giá trị mới hoàn toàn không phải là những 

tiêu chuẩn của phương Tây được du nhập vào Việt Nam mà là một sự kết hợp giữa 

những yếu tố mới hình thành với văn hóa truyền thống hoặc biến đổi, nâng cao những 

giá trị truyền thống cho phù hợp với xã hội nông thôn đương đại. Giá trị truyền thống 

thường mang yếu tố của một xã hội nông nghiệp thuần túy, điểm nổi bật là khuyến khích 

con người lấy xóm làng, ruộng nương làm nền tảng ổn định cuộc sống. Hệ quả của nó 

thường mang ý nghĩa sắp đặt cho người nông dân một không gian sinh tồn trong phạm 

vi của lũy tre làng. Tục lệ ràng buộc thân phận con người được xác định qua các tiêu chí 

trong hương ước về nông nghiệp, quy định về sở hữu ruộng đất, lễ hội và vai trò thứ bậc 

trong cộng đồng.  

Theo đà phát triển của xã hội, một số giá trị cổ truyền thống cũng dần thay đổi 

theo hướng thích ứng với các tiêu chí hiện đại, mặc dù nền tảng cốt lõi của nó mang tính 

đặc thù Việt Nam vẫn luôn được bảo lưu. Trong đó giá trị quan trọng nhất của nông thôn 

Việt Nam là tình đoàn kết hay tính cộng đồng, xã hội ngày nay cần nâng cao tính cộng 

đồng trở thành một động lực phát triển cho các vùng nông thôn. Việc nâng cao tính cộng 

đồng sẽ làm cho con người khẳng định được tầm vóc vượt ra khỏi phạm vị khu biệt của 

địa phương biến nó thành sức mạnh của cộng đồng chung của cả một vùng hay cả nước. 

Hiệu quả của tính cộng đồng ngày nay trước hết là có thể giúp người nông dân chia sẻ 

với nhau những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao sự hiểu biết 

lẫn nhau sẽ xóa bỏ được thói phân biệt đặc trưng văn hóa, con người các vùng miền, 

giúp đỡ nhau tìm hiểu và chia sẻ thông tin về thị trường sản phẩm nông nghiệp, liên kết 

hợp tác với nhau trong sản xuất và định hướng đầu ra cho các loại hình sản phầm. Nâng 

cao tính cộng đồng sẽ tạo nên sức mạnh của một khối đại đoàn kết dân tộc trong thực 

hiện đồng bộ chủ trương, chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn. Bên cạnh đó 

với điều kiện phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như 

hiện nay, tính cần cù cần được phát huy, bở vì khi có nhiều phương tiện trong tay, con 

người dễ sinh ra lười biếng và lệ thuộc vào máy móc. Trong khi đó thành quả lao động 
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luôn phải dựa vào yếu tố con người. Vì vậy tính cần cù kết hợp với thành tựu khoa học 

kỹ thuật sẽ tạo ra được những giá trị lao động mới, đạt tiêu chuẩn cả lượng và chất. Tuy 

nhiên tính cần cù phải đi kèm với tính sáng tạo bởi muốn phát huy hết công năng của 

máy móc thì cần phải đánh giá được công năng, địa hình, môi trường ở nơi phương tiện 

được sử dụng. Tính sáng tạo luôn phải đi theo xu hướng ứng dụng mới có thể phát huy 

hết công năng và hiệu suất của các loại phương tiện, hiệu quả của đất đai thổ nhưỡng 

đối với các giống cây trồng, vật nuôi.  Như vậy tính cần cù và tính sáng tạo thật sự rất 

cần thiết trong lao động sản xuất ở nông thôn hiện nay. Nếu như xã hội nông thôn cổ 

truyền chỉ chú trọng đến tầm vóc kinh tế nông nghiệp cấp làng xã thì trong xã hội hiện 

nay, sản phẩm nông nghiệp phải vượt ra khỏi vùng thôn quê tiến vào thị trường đô thị 

và thậm chí là thị trường quốc tế. Kinh tế nông nghiệp ngày xưa là tự cung tự cấp, đời 

sống của người nông dân chỉ chú trọng đến mục tiêu no cơm ấm áo là mãn nguyện. 

Ngày nay tiêu chuẩn truyền thống này không còn phù hợp nữa, bối cảnh xã hội phát 

triển, dân số gia tăng, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, mức độ cạnh tranh của 

thị trường ngày càng quyết liệt, tiêu chí sống của người nông dân thay đổi, quan điểm 

kinh tế hiện nay không còn là no cơm ấm áo mà làm giàu ngay trên mảnh đất của mình. 

Chính vì vậy, bối cảnh xã hội đã không cho phép người dân nông sống thụ động trong 

ngôi làng của mình, mà điều này đòi hỏi họ phải có được tính năng động và tinh thần tự 

lực, tự cường trong cuộc sống.  

Có thể thấy tính năng động đã bổ sung cho nhiều phương diện của hệ giá trị nông 

thôn Việt Nam bởi người nông dân đã có tính cộng đồng, tính cần cù, tính sáng tạo 

nhưng chưa đủ. Để tồn tại và nổ lực hơn nữa trong cuộc sống đòi hỏi người nông dân 

phải phát huy tính năng động của mình. Tính năng động cho họ độ nhạy bén với thị 

trường sản phẩm nông nghiệp, cho phép họ đứg vững trước áp lực cạnh tranh về sản 

phẩm, cho phép họ sáng tạo được những loại nông sản đặc thù riêng của từng địa 

phương. Sự kết hợp của tính cần cù, sáng tạo cùng với tính năng động của người nông 

dân miền Tây đã tạo ra một lượng lực lao động đặc thù là những anh “kỹ sư hai lúa” chế 

tạo được nhiều loại máy móc có giá trị trong sản xuất nông nghiêp, tiết kiệm được giá 

thành khi mua máy ngoại nhập mà công năng chưa chắc có thể sánh được các loại máy 

nội địa này. Chính vì tính năng động mà nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu 

quả được hình thành ở các vùng miền Tây Nam Bộ trở thành mô hình được nhân rộng 

cho nhiều địa phương. Tính động cộng và tính năng động cùng phối hợp phát huy tại 

các tỉnh miền Tây Nam Bộ chính là sự ra đời của mô hình tổ chức cộng đồng nông dân 

gọi là “bang hội”. Về mặt tên gọi và hình thái tổ chức có phần ảnh hưởng từ mẫu hình 

phát triển cộng đồng của người Hoa ở các đô thị miền Nam nhưng mục tiêu của những 

“bang hội” nông dân này là thể hiện tính thần đoàn kết trong sản xuất nông nghiệp, đồng 

thờ phát huy tính năng động trong tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. 

Các thành viên tham gia là người địa phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế tại địa 

phương, xây dựng một cộng đồng kinh tế làng xã với các quy ước về nông nghiệp, bảo 

vệ thành quả lao động sản xuất, dùng miếu Bà Chúa Xứ làm nơi sinh hoạt của tổ chức.  

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới với quan điểm và cách thức triển khai, 

người dân khu vực nông thôn đã hình thành tinh thần tự lực. Đây là một giá trị được đề 

cao và phát triển để mang một nội hàm mới đó là sự tự lực để vươn lên trong cuộc sống, 

xây dựng gia đình và nông thôn giàu đẹp. 

Mỗi giá trị cần có thời gian đúc kết và vận dụng qua thực tiễn của quy luật phát 

triển xã hội cho nên tiêu chí để xác định hệ giá trị thì quan trọng nhất vẫn là vấn đề sự 
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thích hợp của nó với thời gian tồn tại mới xác định được nó có tính bền vững hay không. 

Trong quá trình xây dựng hệ giá trị phát triển của nông thôn hiện nay, cần tránh vận 

dụng những giá trị tạm thời để xây dựng một phong trào nông thôn rồi bỏ mặc cho nó 

chìm lắng theo thời gian. Hệ giá trị bền vững cần phải chứng minh qua thời gian tồn tại 

của mình, luôn chịu sự tác động khách quan từ bối cảnh xã hội, những chiến lược phát 

triển kinh tế và công nghiệp của các quốc gia láng giềng có nhiều ưu thế cạnh tranh hơn 

Việt Nam. Những tác động đó có thể ít nhiều làm thay đổi một số thành tố văn hóa, thói 

quen ứng xử trong xã hội nông thôn truyền thống của Việt Nam như một hệ quả từ nhận 

thức tiêu cực của con người. Nhận thức tiêu cực sẽ dẫn đến những hành động cục bộ 

trong cuộc sống như vấn nạn địa phương chủ nghĩa trong sử dụng nguồn nhân lực và áp 

dụng chính sách đối với các vùng nông thôn; người dân theo thói quen dựa dẫm người 

thân quen, ỷ lại, trông chờ vào các chính sách của nhà nước làm mất đi tính năng động 

lẽ ra phải có được trong xã hội ngày nay.  

Thói ích kỷ theo kiểu “ruộng ai người ấy đắp bờ” vẫn hiện diện trong xã hội Việt 

Nam khi con người chỉ đến làm giàu, chăm lo cho riêng bản thân mình hoặc chỉ giúp đỡ 

những người đồng tộc, đồng hương tức là người cùng bản quán với mình. Lòng tốt đó 

không được mở rộng hơn cho phạm vị quốc gia là đồng bào của mình. Áp lực của tập 

thể, của hình thức lãnh đạo kiểu gia trường thường triệt tiêu ý chí cá nhân, buột người 

dân quay về với lối sống tự ty, mặc cảm, mất đi ý chí tranh đấu và tính năng động cần 

phải phát huy hiện nay. Giải pháp cuối cùng họ thường chọn sự “im lặng” để cho qua 

chuyện. Tính ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa cùng với tập tục bố cáo sự thành công, thành 

đạt, hiển vinh của cá nhân, dòng tộc theo quan niệm “vinh quy bái tổ”, “áo gấm về làng” 

đã tạo nên một lối sống và làm giàu ích kỷ, khoe khoang tài sản, bô trương sức mạnh 

kinh tế thể hiện qua những loại hình đám ma triệu đô, đám cưới bạc tỷ, nhà đát vàng, 

lăng mộ, biệt phủ, nhà thờ họ …mọc lên như như nấm sau cơn mưa tại các vùng nông 

thôn Việt Nam. Những hình ảnh giàu có, thành đạt ấy hoàn toàn đối nghịch lại với khung 

cảnh nghèo khó của đại bộ phân nông dân tại các miền quê sẽ làm mất giá trị chính sách 

phát triển nông thôn của nhà nước, triệt tiêu ý chí phấn đấu của người nông dân và gia 

tăng xu hướng phân hóa giàu nghèo tại các địa phương.  

Do vậy, hệ giá trị bền vững cần kết hợp của yếu tố truyền thống và hiện đại. 

Trong phạm vi truyền thống, nông thôn giữ được đặc điểm văn hóa tình thần là sự đoàn 

kết nhất trì, đồng lòng chung sức của cả một tập thể con người, hiện đại giúp nông dân 

phát huy những tiềm năng mà họ hiện có, đặc biệt là phát huy tính sáng tạo và tính năng 

động trong lao động sản xuất và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Hệ giá trị nông thôn trong 

xã hội hiện đại được hình thành khi con người đã vượt ra khỏi phạm vi của vùng nông 

thôn, khi lũy tre làng không còn là rào cản cho bước tiến vươn xa lập nghiệp của người 

nông dân thì mọi định kiến cá nhân, lối sống ích kỷ cần bị triệt tiêu để những giá trị tốt 

đẹp nhất sẽ được phát huy như một động lực phát triển toàn diện về mọi của công cuộc 

xây dựng nông thôn hiện nay.  

4. KẾT LUẬN 

Hệ giá trị phát triển bền vững cho nông thôn Việt Nam đòi hỏi người nông dân 

phải phát huy tính năng động nhiều hơn nữa, nhận thức của họ cần phải vươn xa hơn 

phạm vi làng xã của mình, sản phẩm của họ phải hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế 

thị trường. Có thể nói tính năng động và sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp là một điều 

kiện sống còn của người nông dân hiện nay. Kết quả cuối cùng của hệ giá trị bao gồm 

các yếu tố truyền thống và hiện đại là người nông dân làm giàu bền vững và sống trong 
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môi trường văn hóa lành mạnh trên quê hương của họ. Từ đó các tiêu chí hiện đại được 

hình thành trong hệ giá trị của nông thôn Việt Nam, văn hóa truyền thống luôn chiếm 

một vị trí trọng yếu trong đời sống tinh thần của các vùng nông thôn Việt Nam. Do đó, 

hệ giá trị bền vững cần phải kết hợp những giá trị chung của quốc gia và giá trị riêng 

liên quan đến đặc thù văn hóa của từng địa phương. 

Đạt được một điều kiện sống của người nông dân đầy đủ bao gồm cả về vật chất 

và tinh thần chính là thành tựu mang tính giá trị cho xu hướng phát triển bền vững cho 

nông thôn Việt Nam. Hiện nay việc xây dựng và đánh giá tầm quan trọng của hệ giá trị 

bền vững từ lý luận đến thực tiễn vẫn còn nhiều hạn chế. Các giá trị nhân văn trong xây 

dựng nông thôn trong giai đoạn vừa qua vẫn chưa được đánh giá cao. Giá trị nhân văn 

được hiểu là những giá trị đẹp đẽ của con người hướng đến xây dựng một xã hội nông 

thôn tốt đẹp thể hiện qua những khát vọng, tinh thần yêu quê hương đất nước, các nỗ 

lực đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, và khoan dung, tự lực và tinh thần trượng nghĩa. Từ đó 

có thể thấy muốn xây dựng một mô hình hệ giá trị phát triển bền vững cần phát huy 

những giá trị ưu việt sẵn có của người nông dân là những giá trị nhân văn, đồng thời 

phải tuyệt đối khắc phục những hạn chế do thói quen, lối sống, hành động và suy nghĩ 

theo kiểu xã hội tiểu nông trước đây nhưng lại đang được “nâng cấp” trong xã hội hiện 

đại. Khắc phục được những vấn nạn này, chúng ta mới có thể hướng đến một xã hội 

nông thôn mới thịnh vượng trong tương lai. Trong quá trình phát triển đó, chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo ra những nội hàm mới của 

hệ giá trị truyền thống. Nổi bật hơn hết là tinh thần hợp tác, tinh thần tự lực, sự sáng tạo 

và năng động. 
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ĐỔI MỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG 

NTM: THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 

PGS.TS Đỗ Thị Thạch35 

 

Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, nhiều nội 

dung đã đạt và vượt chỉ tiêu, nhìn lại nguyên nhân của những thành tựu đó, có công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng NTM. 

1. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG NTM VIỆT NAM 

HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

Trong bài tham luận này, hệ thống quản lý nhà nước cho xây dựng NTM được 

xem xét trên ba phương diện chủ yếu: thể chế quản lý nhà nước, bộ máy và đội ngũ cán 

bộ. Xét trên cả ba phương diện đó, qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng NTM, cả ba lĩnh vực đều có sự thay đổi, tiến bộ vượt bậc.  

Về thể chế, đã hình thành một hệ thống các quy định, cơ chế, chính sách chỉ đạo 

Chương trình. Từ các Nghị quyết, kết luận của Trung ương đến các Nghị định, Quyết 

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành. Hệ thống các 

quy định này đã thể chế hóa nội dung Chương trình MTQG xây dựng NTM và công tác 

tổ chức, hoạt động của bộ máy. Không những vậy, những quy định này thường xuyên 

được bổ sung, cập nhật phù hợp với bối cảnh thực tiễn của đất nước. 

Về bộ máy, hiện nay đã hình thành bộ máy chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung 

ương xuống địa phương. Ở Trung ương, có Ban chỉ đạo chương trình MTQG do một 

Phó Thủ tướng làm trưởng ban; cấp tỉnh có Ban chỉ đạo các chương trình MTQG do 

Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; cấp huyện có Ban chỉ đạo các chương trình MTQG 

do Chủ tịch UBND cấp huyện làm trưởng ban; cấp xã có Ban quản lý cấp xã do Chủ 

tịch UBND làm trưởng ban. Ngoài Ban chỉ đạo các cấp, còn có một hệ thống Văn phòng 

điều phối xây dựng NTM từ trung ương đến huyện, riêng cấp xã có một công chức 

chuyên trách theo dõi xây dựng NTM. Có thể thấy, ít có một chương trình quốc gia nào 

có hệ thống bộ máy chỉ đạo, điều hành thống nhất, chặt chẽ như Chương trình MTQG 

xây dựng NTM. Nhờ vậy, công tác quản lý nhà nước về xây dựng NTM có bộ máy liên 

thông, chuyên nghiệp từ trung ương xuống địa phương. 

Về đội ngũ cán bộ, công chức, cho đến nay đã hình thành đội ngũ cán bộ chuyên 

trách thực hiện Chương trình. Đội ngũ này xuất thân từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng 

cơ bản đã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ một cách có hệ thống. 

Một bộ phận trong đó đã được tôi luyện qua thực tiễn lãnh đạo, điều hành chương trình, 

nhiều cán bộ đã được đào tạo, tham gia học tập kinh nghiệm cả trong và ngoài nước. 

Trong vài năm trở lại đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Bộ tài liệu đào 

tạo, tập huấn cho cán bộ xây dựng NTM các cấp. Công tác đào tạo, tập huấn vừa thực 

hiện trực tiếp, vừa thông qua hình thức trực tuyến, nhờ đó, cán bọ có thể tự đào tạo nâng 

cao trình độ của mình. 

Hệ thống quản lý nhà nước xây dựng NTM vừa có cơ chế liên thông dọc và liên 

thông ngang. Dọc là từ trung ương xuống địa phương, ngang là từ Ban chỉ đạo, Văn 

                                              
35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
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phòng điều phối với các Bộ, Ban, ngành, sở, phòng, ban tương đương. Ưu điểm của hệ 

thống này là tạo sự thống nhất, phối hợp trong tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh những mặt mạnh đó, hệ thống quản lý nhà nước về xây dựng NTM còn 

một số hạn chế sau: 

Về thể chế, đa số các quy định, cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo, điều hành 

đều là văn bản dưới luật (Nghị định, Quyết định, Thông tư…), do đó, tính pháp lý chưa 

thực sự cao; do tính đa dạng của nội dung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM nên hệ thống các quy định rất nhiều, từ đó phần nào cũng tạo ra những khó khăn 

cho việc vận dụng, tổ chức thực hiện. 

Về bộ máy, bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình đã từng bước chuyên nghiệp 

hóa nhưng một bộ phận vẫn là cán bộ kiêm nhiệm. Điểm khó khăn nhất hiện nay, chương 

trình cần một bộ máy chuyên nghiệp, ổn định nhưng toàn hệ thống đang trong quá trình 

tinh giảm biên chế, cho nên xuất hiện tình trạng điều động chéo, điều động tạm thời, 

điều này phần nào cũng ảnh hưởng đến tính ổn định của bộ máy. 

Về cán bộ, tính chuyên nghiệp của một bộ phận cán bộ chưa cao, năng lực phát 

hiện vấn đề và khả năng kiến nghị chính sách có phần hạn chế, nhất là cán bộ cấp cơ sở. 

Một số địa phương, cán bộ Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối có sự thay đổi, nhất là sau 

các kỳ Đại hội, bầu cử. Điều này cũng tạo ra những sự khó khăn nhất định trong công 

tác quản lý nhà nước về xây dựng NTM. 

Nhìn một cách khách quan, những thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM ở Việt Nam gắn liền với thành tựu của hệ thống quản lý nhà 

nước. 

2. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC CHO XÂY DỰNG NTM 

2.1. Về những định hướng đổi mới quản lý nhà nước cho xây dựng NTM:  

(1) Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, trong tương 

lai xa, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam còn giữ vị trí trọng yếu với sự ổn 

định, phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh của đất nước. Ngay cả 

khi 100% các xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia hiện nay, tất yếu đặt ra một 

bộ tiêu chí mới với những yêu cầu cao hơn. Do vậy, trong tư duy chính sách, nhất thiết 

phải quán triệt quan điểm xây dựng NTM là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài. Điều này 

liên quan đến cả thể chế, bộ máy và cán bộ. 

(2) Chính sách là sự phản ánh của thực tiễn, do vậy, mỗi giai đoạn cụ thể sẽ có 

hệ thống quản lý nhà nước về NTM khác nhau, do vậy cần một tư duy “mở”, quan điểm 

phát triển trong quản lý nhà nước về xây dựng NTM. Luôn luôn tổng kết thực tiễn, tìm 

ra những mâu thuẫn, bất cập để bổ sung, hoàn thiện chương trình trên tất cả các mặt. 

(3) Quản lý nhà nước về xây dựng NTM phải đặt trong mối quan hệ với quản lý 

phát triển xã hội nói chung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, mỗi địa 

phương nói riêng. Xây dựng NTM gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô 

thị hóa, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước. 

(4) Quản lý nhà nước về xây dựng NTM phải phát huy được sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị, sự tham gia chủ động, tích cực của các tầng lớp nhân dân. Tránh tư 

tưởng ỷ lại, cho rằng quản lý xây dựng NTM chỉ là việc của ngành nông nghiệp, của 



55 

 

 

Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp hay Văn phòng điều phối. Chỉ khi phát huy được 

sức mạnh của cả hệ thống chính trị mới tạo ra sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, 

điều hành, tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện trong công tác xây dựng NTM. 

2.2. Về một số giải pháp đổi mới quản lý nhà nước trong xây dựng NTM 

Một là, về thể chế, trong cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam hiện 

nay, bất kỳ lĩnh vực nào, để có sự thống nhất chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải có sự lãnh 

đạo từ cấp ủy các cấp. Cơ sở của sự chỉ đạo đó phải xuất phát từ tư tưởng chính trị của 

cơ quan lãnh đạo cao nhất. Do vậy, để chương trình MTQG xây dựng NTM trở thành 

nhiệm vụ chính trị trọng yếu, có sự lãnh đạo thường xuyên, thống nhất thì tinh thần đó 

cần phải được đưa vào Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp từ trung ương đến 

cơ sở. Từ đó, kiến nghị, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sắp tới, cần đưa nội dung 

xây dựng NTM vào Văn kiện, đây là cơ sở chính trị quan trọng nhất của Chương trình. 

Ở các cấp (tỉnh, huyện, xã) cũng làm tương tự như vậy. Ngoài ra, nếu xác định chương 

trình MTQG xây dựng NTM là lâu dài, cần nghiên cứu, ban hành luật về xây dựng 

NTM, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự chỉ đạo, điều hành. Nếu thực hiện đồng bộ cả 

hai việc này sẽ tạo ra cơ sở chính trị, pháp lý cho chỉ đạo thực hiện Chương trình. 

Hai là, về bộ máy điều hành. Việc duy trì Ban chỉ đạo và hệ thống Văn phòng 

điều phối hiện nay là cần thiết. Tuy nhiên, theo chúng tôi, giai đoạn hiện nay cần thành 

lập Hội đồng tư vấn quốc gia cho chương trình. Thành viên gồm chuyên gia trên nhiều 

lĩnh vực khác nhau, không chỉ là các nhà lãnh đạo, quản lý mà cả các chuyên gia, nhà 

khoa học. Không chỉ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mà cả văn hóa, môi trường, 

kiến trúc... Vì qua 10 năm thực hiện, chương trình đã đi vào chiều sâu, đòi hỏi phải có 

sự nghiên cứu, tìm tòi một cách kỹ lưỡng những tiêu chí, yêu cầu của NTM hiện đại 

như: NTM vẫn phải kế thừa những nét truyền thống của nông thôn Việt Nam, NTM 

không phải là đô thị hóa, vậy trong tương lai cảnh quan môi trường, văn hóa, đời sống 

tinh thần… ở nông thôn sẽ như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, nhất thiết phải có sự 

nghiên cứu liên ngành, đa ngành, sự phối hợp của nhiều chuyên gia khác nhau. 

NTM là chương trình phát triển tổng thể có quy mô rất lớn, triển khai toàn quốc. 

Do vậy, phải có một đội ngũ chuyên gia có khả năng xây dựng, dự báo, tổng kết thực 

tiễn, phát triển lý luận về xây dựng NTM. Ví dụ, 10 hay 20 năm sau bộ mặt nông thôn 

quốc gia, mỗi tỉnh, huyện, xã cụ thể sẽ như thế nào. Việc đó, mỗi địa phương, cộng đồng 

dân cư không thể thực hiện được. Nếu không làm tốt việc đó ngay từ bây giờ, rất có thể 

một vài năm tới sẽ xảy ra tình trạng phủ định ngay những tiêu chí hiện nay. Ví như, 

nhiều vùng nông thôn ven đô, để đạt tiêu chí NTM, ra sức cứng hóa hệ thống đường 

giao thông, thủy lợi, nhưng chỉ trong vòng 5 năm xu thế đô thị hóa, đồng ruộng biến 

thành khu đô thị, khu thương mại, khu công nghiệp khi đó, toàn bộ tài sản công sức 

“cứng hóa” hiện nay sẽ bị phá bỏ, mặt khác phải bỏ ra số tiền lớn để phá bỏ những kết 

quả hiện nay. 

Ba là, đổi mới quản lý nhà nước cho xây dựng NTM hiện nay phải chú ý phát 

huy có hiệu quả nguồn lực con người tại chính nông thôn. Ở nông thôn hiện nay có hai 

xu hướng, một bộ phận người trẻ (có sức khỏe, có trình độ học vấn) rời bỏ quê hương 

đi làm ăn ở các khu đô thị, khu công nghiệp. Vậy, ai sẽ là chủ nhân xây dựng NTM? 

Không phải không có trường hợp, một số địa phương cơ sở hạ tầng khang trang do người 

dân xa quê đóng góp xây dựng. Nguồn lực huy động tại chỗ chủ yếu từ hiến đất và sức 

lao động. Nhưng khi đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, nông thôn không phát triển được do 
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thiếu nguồn lực. Từ đó đặt ra yêu cầu, cần có cơ chế, chính sách để thu hút lao động, 

nhất là lao động có trình độ cao sinh sống, phát triển sản xuất ở nông thôn. Xu hướng 

thứ hai, nông thôn là nơi “trở về” của những người đã hết tuổi lao động, đó là cán bộ 

hưu trí, bộ đội phục viên… họ về đó không phải để phát triển nông nghiệp mà cố kết 

tình cảm quê hương, đây cũng là một nguồn lực để phát triển nông thôn mà hiện nay 

chưa tìm cách khai thác hết. Những người này có thể họ không lao động sản xuất nữa, 

nhưng có vai trò quan trọng trong việc bảo lưu các giá trị tinh thần, mở mang dân trí, 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo vệ cảnh quan môi 

trường…. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về xây dựng NTM không thể không chú 

ý đến những khía cạnh đó. 

Bốn là, về đội ngũ cán bộ, phân loại chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác để 

có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ khác nhau cho phù hợp. Đối với cán 

bộ lãnh đạo, quản lý chương trình cần bồi dưỡng nâng cao năng lực định hướng, tư vấn 

chính sách, những người này có thể thay đổi, luân chuyển theo yêu cầu công tác của mỗi 

địa phương, ban, ngành; riêng cán bộ chuyên môn cần được đào tạo theo hướng chuyên 

môn hóa, có tính ổn định cao. Chỉ trên cơ sở đó mới tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp. Riêng 

đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, luôn luôn chú ý quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cấp 

xã là cấp gần gũi nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì 

mọi việc đều xong xuôi”36. Thực tế xây dựng NTM 10 năm qua cũng cho thấy, ở đâu 

cán bộ cấp cơ sở năng động, sáng tạo, tâm huyết thì xây dựng NTM thành công, và 

ngược lại. 

Cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, 

các Viện nghiên cứu, trường đại học để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong xây dựng NTM. Có cán bộ quản lý chung chương trình, có cán bộ quản lý 

từng ngành, lĩnh vực cụ thể với yêu cầu chuyên môn khác nhau. Ví dụ, việc xác định xã 

đạt chuẩn NTM phải đảm bảo tiêu chí môi trường, nhưng việc định lượng tiêu chí môi 

trường và các cơ sở khoa học để định lượng tiêu chí đó phải do cơ quan chuyên môn tư 

vấn, thực hiện. Từ đó đặt ra yêu cầu, xây dựng cơ chế phối hợp, sử dụng có hiệu quả đội 

ngũ cán bộ quản lý chương trình chuyên nghiệp, kết hợp sử dụng các chuyên gia trong 

từng ngành, lĩnh vực nhất định. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước cho xây dựng NTM hiện nay. 

                                              
36 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, t.5, tr.371 


