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Xây dựng nông thôn mới là chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn, được Đảng, 
Nhà nước thường xuyên quan tâm và từng bước cụ thể hóa trong đường lối phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước qua các thời kỳ phát triển. Đến năm 2008, tại Hội 

nghị lần thứ 7, khóa X, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết số 26-NQ/TW về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là cột mốc có ý nghĩa lớn lao, hoạch định đường 
lối phát triển toàn diện về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để triển khai thực hiện Nghị 
quyết 26, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2010-2020 tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010.

Chương trình xây dựng nông thôn mới là Chương trình mục tiêu quốc gia tổng hợp, 
triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn, tập trung 
ở cả ba trụ cột, với nông dân là chủ thể của quá trình phát triển; xây dựng nông thôn mới 
gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn 
bản; phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt. Đây là vừa chiến lược 
phát triển, vừa là cuộc vận động xã hội và phong trào thi đua rộng lớn, là nhiệm vụ của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó khoa học đã có những đóng góp thiết thực về 
cơ sở lý luận, cơ chế, chính sách, giải pháp khoa học công nghệ và xây dựng thành công 
nhiều mô hình nông thôn mới, đúc kết những bài học kinh nghiệm về quy hoạch cảnh 
quan, xử lý môi trường, quản lý xã hội, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, phát 
triển kinh tế, tổ chức liên kết sản xuất và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật… 

Cho đến nay, sau gần 10 năm triển khai, mặc dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng 
Chương trình đã giành được những thành tựu to lớn. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, 
cơ sở hạ tầng có bước đột phá, nhiều mô hình phát triển kinh tế ứng dụng khoa học công 
nghệ có hiệu quả cao, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, 
tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và năng lực cạnh tranh trên thế giới. Đời sống vật 
chất, văn hóa, tinh thần của người dân được cải thiện. Cùng với quá trình xây dựng nông 
thôn mới, nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp cũng như người dân nông 
thôn được tăng cường. Cơ chế, chính sách phục vụ xây dựng nông thôn mới cơ bản được 
hoàn thiện. Chương trình đã hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2010-2020 từ tháng 6 năm 
2019, về đích trước 18 tháng. Đến nay (tháng 8/2019) cả nước đã có 4.522 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, chiếm 50,8% tổng số xã (vượt mục tiêu năm 2020 là 50%); bình quân cả 
nước đạt 15,26 tiêu chí/xã (vượt mục tiêu năm 2020 là 15 tiêu chí/xã). Đã có 91 trong tổng 
số 664 đơn vị cấp huyện cả nước (chiếm 13,4%), thuộc 37 tỉnh, thành phố đã hoàn thành 
nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí, không còn nợ 
đọng xây dựng cơ bản. Đặc biệt, Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương và Đà Nẵng là bốn tỉnh, 
thành phố đầu tiên có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó tỉnh Đồng Nai có 
100% xã và 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn. Nhiều địa phương đang chuyển sang xây 
dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, theo hướng bền vững.

LỜI  NÓI  ĐẦU
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Mặc dù vậy, trong xây dựng nông thôn mới vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Chênh 
lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền và ngay trong nội vùng, nội 
tỉnh còn cao. Cơ sở vật chất và điều kiện sống của người dân ở những khu vực khó khăn đã 
có bước cải thiện nhưng còn chậm, thiếu bền vững, dễ bị tổn thương khi gặp phải rủi ro 
thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường 
đều có những điểm yếu, điểm nghẽn. Công tác quản lý nhà nước còn bất cập trong phối 
hợp chỉ đạo, lồng ghép nguồn lực đầu tư, số lượng, chất lượng cán bộ xây dựng nông thôn 
mới chưa được đáp ứng đầy đủ. Vai trò tham gia của cộng đồng dân cư chưa thực sự được 
phát huy...

Để phục vụ tổng kết sớm 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới (2010-2020) vào tháng 10 năm 2019, Chương trình Khoa học và Công 
nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới được giao nhiệm vụ tổ chức Hội thảo khoa học 
công nghệ cấp quốc gia, nhằm đánh giá đúng các thành tựu nổi bật, các tồn tại hạn chế, 
cùng những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; nhận diện những vấn đề lớn của xây 
dựng nông thôn mới bền vững trong bối cảnh tương lai. Trên cơ sở đó đề xuất những định 
hướng cơ bản, các giải pháp cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp trong giai đoạn sau năm 2020. 

Hội thảo khoa học công nghệ cấp quốc gia “Lý luận và thực tiễn trong xây dựng 
nông thôn mới ở Việt Nam”, diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2019 ở thành phố 
Nam Định, là diễn đàn quan trọng lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, đại biểu các địa 
phương. Trước khi diễn ra phiên toàn thể bàn về các cơ sở lý luận và thực tiễn chung cho 
xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam, Hội thảo được tổ chức thành bốn phiên song song 
theo 04 chủ đề lớn cần tập trung thảo luận là: (1) Phát huy vai trò người dân; (2) Phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn; (3) Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; (4) Xây dựng 
và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn. 

Sau 1,5 ngày Hội thảo với các phiên chuyên đề và phiên toàn thể, đã có tổng số 42 
bản báo cáo, tham luận được chuẩn bị, trong đó có nhiều bài được trực tiếp báo cáo tại Hội 
thảo. Ngoài ra còn nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự.

Mặc dù thời gian thảo luận còn hạn chế, Hội thảo đã tạo điều kiện cho các nhà khoa 
học, các đại biểu đóng góp những góc nhìn đa chiều, có nhiều hiến kế theo từng chủ đề 
xây dựng nông thôn mới. Để cung cấp các thông tin chính của Hội thảo đến các đại biểu, 
làm tài liệu tham khảo phục vụ tổng kết, hoạch định chương trình, kế hoạch xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn tới của các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học 
và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã lựa chọn, biên tập các báo cáo tham 
luận quan trọng của Hội thảo trong cuốn Kỷ yếu “Hội thảo khoa học công nghệ quốc gia 
về lý luận và thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam”.

Do khung khổ hạn chế, Ban biên tập không thể đưa vào Kỷ yếu toàn bộ các báo cáo 
tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo. Các bài viết trong Kỷ yếu được sắp xếp theo từng 
nhóm chủ đề, phù hợp với các phiên hội thảo chuyên đề và toàn thể, bao gồm 5 phần:
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- Một số vấn đề chung về lý luận và thực tiễn phát triển nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới ở Việt Nam;

- Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn;

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng và giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn;

- Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn các nhà khoa học, các đại biểu đã gửi báo cáo tham 
luận, đóng góp lớn vào thành công của Hội thảo, vào tổng kết 10 năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cũng như vào sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, nông thôn nước ta nói chung.

Xin được giới thiệu cuốn Kỷ yếu với đông đảo bạn đọc. Trong quá trình biên tập, có 
những sơ xuất, thiếu sót không thể tránh khỏi, Ban Chỉ đạo Chương trình Khoa học và 
Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới rất mong nhận được sự thông cảm và đóng 
góp ý kiến của độc giả!

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

GS.TS Nguyễn Tuấn Anh

Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và

Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
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VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG 

NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

PHẦN 1
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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 

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”

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 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

TS NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN
Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
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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, 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 

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.

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 
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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 
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.

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, 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 
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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 

4 Timmer 1988

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 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 
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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.

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

Bảng 1. Mục tiêu và yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn qua các giai đoạn 
của chuyển đổi cấu trúc kinh tế
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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 
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trình chuyển đổi cấu trúc nông nghiệp, 
nông thôn: khoảng 10 năm để đi qua giai 
đoạn “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 

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.

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 
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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 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 
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.

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
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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 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 

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.
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.

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 
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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

Đời sống tinh thần của người dân 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 

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.
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,…

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 
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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 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 

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.

(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 
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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 

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)

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. 

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 
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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. 

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 
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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. Có 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 
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.

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 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 
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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 

27 Đại học 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.

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 
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, 
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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 hội 
nhập quốc tế 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 
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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 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 hội nhập quốc tế sẽ 
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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 
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 
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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 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 
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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. Quy 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 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 
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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 
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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?

- 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?
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- 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?

- 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 
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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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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. 

HỆ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG 
CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

PGS.TS NGÔ THỊ PHƯƠNG LAN
Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
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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 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 
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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. 

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”. 
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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 “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 
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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 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 
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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 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 
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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 
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giá trị thì quan trọng nhất vẫn là vấn đề sự 
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. 
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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 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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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.

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI NÔNG THÔN 
- ĐÔ THỊ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PGS.TS.KTS TRẦN TRỌNG HANH
Nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội
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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.

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 
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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”.

- 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 
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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 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 quan 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 đo 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
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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 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 



47

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

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 4.000 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

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 Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng 
Nam - Quảng Ngãi là vùng động lực, cùng 
Nghệ An, Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ vai trò 
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hạt nhân của vùng; (iii) Vùng Nam Bộ,  bao 
gồm cả khu vực Nam Tây Nguyên (Lâm Đồng, 
Đắk 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 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).

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.

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
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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 3.000 quần 
cư này (Hình 4.2) (Hình 4.3).

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

Hình 4.2. Bản đồ đánh giá điều kiện kĩ thuật - 

sinh thái, không gian phân bố dân cư trên lãnh 

thổ 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 
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các trung tâm chuyên ngành liên điểm 
dân cư: y tế, giáo dục - đào tạo, thương 
mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, 
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.

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.

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 NGOs 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 

Hình 4.4. Bản đồ hệ thống giao thông Việt Nam
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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.

 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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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 

ĐỔI MỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: 
THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PGS.TS ĐỖ THỊ THẠCH
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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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 ng-
hiệp 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 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 
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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 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 
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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 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 

1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, Hà Nội, 1995, t.5, tr.371

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”1. 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.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

PHẦN 2



I. Vấn đề phát triển kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn Việt Nam

1.1 Kinh tế nông thôn là định hướng 
trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

Trong cả lý luận và thực tiễn, Đảng 
ta luôn đặt nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn ở vị trí chiến lược quan trọng, coi đó 
là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm 
an ninh, quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản 
sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Trải qua các kỳ đại hội Đảng, vấn 
đề này ngày càng được Đảng nhận thức 
sâu sắc hơn, trên cơ sở đó đề ra những chủ 

trương, định hướng đúng đắn, phù hợp với 
tình hình, yêu cầu trong từng giai đoạn phát 
triển của đất nước.

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị 
quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu tổng 
quát của Nghị quyết là không ngừng nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của dân 
cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo 
sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn 
nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có 
trình độ sản xuất ngang bằng với các nước 
tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

TS NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN, TS ĐÀO ĐỨC HUẤN
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
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trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Đến 
Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Đảng đã chỉ rõ 
định hướng phát triển nông nghiệp cần tập 
trung xây dựng nền nông nghiệp công nghệ 
cao, hàng hóa lớn, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh cho nông sản, nhưng 
phải đảm bảo phát triển bền vững, an ninh 
lương thực quốc gia và vệ sinh, an toàn thực 
phẩm, đảm bảo các tiêu chuẩn theo yêu cầu 
xuất khẩu, có khả năng tham gia hiệu quả 
vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Thủ tưởng Chính phủ đã 
ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 theo 
Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, 
mục tiêu là: xây dựng nông thôn mới có kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước 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; gắn phát 
triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; 
xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản 
sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái 
được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; 
đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
ngày càng được nâng cao... Giai đoạn 2016-
2020, mục tiêu là xây dựng nông thôn mới 
để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế 
- xã hội phù hợp...; phát triển sản xuất phù 
hợp với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, 
chuyển đổi cơ cấu nông thôn và tăng thu 
nhập cho người dân, tập trung vào các 
chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản 
phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa 
bàn nông thôn.

1 Bộ Nông nghiệp và PTNT, Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Sau 8 năm, diện mạo nông thôn thay 
đổi rõ rệt, nhiều vùng nông thôn khang 
trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu 
về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo 
dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, 
xây dựng; thu nhập và đời sống của người 
dân nông thôn ngày càng được nâng cao, 
hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; số 
hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân nông thôn từng 
bước được cải thiện; hệ thống chính trị cơ 
sở tiếp tục được củng cố1. Tính đến tháng 
05/2019, cả nước đã có 4.340 xã đạt chuẩn 
NTM, chiếm 48,68% tổng số xã, tăng gần 
gấp 3 lần so với năm 2015, tiệm cận mục 
tiêu đến năm 2020 cả nước có 50% số xã 
đạt chuẩn. Số tiêu chí bình quân/xã đạt 
15,26 tiêu chí, vượt mục tiêu 15 tiêu chí/xã 
vào năm 2020. Ở cấp huyện, đã có 75 huyện 
thuộc 34 tỉnh, thành được công nhận đạt 
chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 
tăng 60 huyện so với năm 2015.

Ngoài những kết quả trên, hạ tầng kinh 
tế - xã hội, đời sống người dân nông thôn 
đã có sự thay đổi rõ rệt, quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch lao động 
nông thôn, xóa đói giảm nghèo đã mang lại 
những tiến bộ tích cực. Xây dựng nông thôn 
mới cũng góp phần nâng cao trình độ, khả 
năng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất của nông dân. Khẳng định vai trò chủ 
thể của người dân và doanh nghiệp trong 
phát triển kinh tế trong phát triển kinh tế 
và nâng cao đời sống người dân nông thôn. 
Kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực 
theo định hướng cơ cấu lại sản xuất, các địa 
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phương đã tập trung đầu tư và đã phát triển 
các mô hình sản xuất liên kết 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. Đến năm 
2018, cả nước có 64,9% số xã đạt tiêu chí 
về thu nhập (cao hơn 56,88% so với 2010); 
62,4% số xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo 
(cao hơn 54,38% so với năm 2010). Nhìn 
chung, đời sống người dân được cải thiện, 
tỷ lệ nghèo giảm nhanh, năm 2018 tỷ lệ hộ 
nghèo bình quân cả nước còn 5,35%, giảm 
8,85% so với năm 2010.  

1.2 Thành tựu phát triển kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn Việt Nam

Công cuộc cải cách kinh tế và thể chế 
trong những năm qua đã giúp Việt Nam trở 
thành một nước sản xuất nông nghiệp hàng 
đầu thế giới. Nông nghiệp Việt Nam đã phát 
triển khá toàn diện, chuyển dịch theo hướng 
sản xuất hàng hóa, năng suất và chất lượng. 
Cụ thể là:   

- Nông nghiệp có mức tăng trưởng 
ổn định, giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng 
trưởng GDP bình quân của toàn ngành 
nông, lâm, thủy sản đạt 3,1%/năm, bình 
quân giai đoạn 2011-2018 đạt 2,95%/năm, 
tỷ trọng GDP ngành nông nghiệp trong cơ 
cấu GDP nền kinh tế giảm từ 18,38% năm 
2011 xuống còn 14,57% năm 2018. Nông 
nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng 
hóa cạnh tranh quốc tế, năng suất, chất 
lượng sản phẩm ngày càng cao. 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. 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%.

- Xuất khẩu về nông, lâm, thủy sản có 
mức tăng trưởng ấn tượng nhờ mở cửa hội 
nhập kinh tế quốc tế, đưa Việt Nam đứng 
thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 13 thế giới 
về xuất khẩu nông sản, với tổng kim ngạch 
xuất khẩu nông sản 10 năm (2008-2017) đạt 
261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/năm, 
năm 2018 kim ngạch xuất khẩu đạt 40,02 tỷ 
USD, thặng dư thương mại đạt 8,7 tỷ USD. 
Nông sản Việt Nam hiện đã có mặt trên 180 
quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định được 
vị trí, vai trò và giá trị trên thị trường quốc tế.

- Cơ cấu ngành nghề nông thôn có sự 
chuyển dịch từ sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản sang các hoạt động công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ. 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 2010-2018. Đây là kết quả tích cực và 
sớm đạt mục tiêu so với kế hoạch giảm tỷ 
lệ lao động nông nghiệp xuống dưới 40% 
vào năm 2020.  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.

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ đạt được những kết quả tích cực, 
KHCN đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng 
trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc 
biệt trong sản xuất giống cây trồng và vật 
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nuôi với giá trị gia tăng đạt đến 38%. Các mô 
hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng 
trọt, chăn nuôi, thủy sản đã làm tăng hiệu 
quả kinh tế từ 10-30%; trên 90% diện tích 
lúa, 80% diện tích ngô và 60% diện tích mía 
đã sử dụng giống mới…

- Hình thức tổ chức sản xuất được đổi 
mới, tính đến năm 2018, Việt Nam đã có 
39 liên hiệp HTX nông nghiệp, 13.400 HTX 
nông nghiệp và 35.500 trang trại, số hộ 
làm nông lâm thủy sản chiếm dưới 53,7%. 
Tính đến tháng 5/2019, Việt Nam có khoảng 
11.200 doanh nghiệp nông nghiệp, nếu tính 
cả doanh nghiệp nông nghiệp và doanh 
nghiệp lĩnh vực khác có đầu tư vào nông 
nghiệp, cả nước có khoảng 49.600 doanh 
nghiệp. Trong tổng số các doanh nghiệp 
nông nghiệp hiện nay, có 89% thuộc khu 
vực ngoài Nhà nước, 8% thuộc khu vực Nhà 
nước và 3% thuộc khu vực FDI. Đã hình 
thành 27.000 mô hình sản xuất liên kết 
chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hình 
thành vùng sản xuất tập trung theo hướng 
hàng hóa quy mô lớn.

- Thu nhập, đời sống của người dân 
nông thôn không ngừng được cải thiện, giai 
đoạn 2008-2017, thu nhập bình quân đầu 
người/năm ở nông thôn đã tăng 3,5 lần, từ 
9,15 triệu đồng lên 32 triệu đồng. Giai đoạn 
2012-2017, thu nhập bình quân hộ gia đình 
ở nông thôn tăng mạnh, từ mức 75,8 triệu 
đồng lên gần 130 triệu đồng. Khoảng cách 
thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu 
hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 
2017. Năm 2016 tỷ lệ hộ có nguồn thu nhập 
lớn nhất từ nông, lâm nghiệp và thủy sản 
chiếm 47,9% tổng số hộ nông thôn. Tỷ lệ 

nghèo giảm nhanh, còn 5,35% vào năm 
2018.

- Cơ sở hạ tầng thương mại, logistics 
cho phát triển nông nghiệp phát triển nhanh 
với sự phụ trợ của hệ thống kho bãi, cảng và 
thiết bị bốc dỡ; các chợ đầu mối nông sản 
đã hình thành và phát triển tại các thành 
phố lớn; hậu cần nghề cá đã bước đầu hoạt 
động ngay trên biển; một số ngành hàng 
nông sản chủ lực đang triển khai và đưa vào 
hoạt động sàn giao dịch; hoạt động kết nối 
hàng hóa từ vùng sản xuất đến các siêu thị 
đã được duy trì và từng bước hoàn thiện.

1.3 Khó khăn, hạn chế trong phát 
triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn

Bên cạnh những thành công, kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn còn nhiều hạn chế, 
ảnh hưởng đến định hướng phát triển nông 
nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới:

- Tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn 
định và đồng đều giữa các địa phương, sản 
xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, chưa 
bền vững (thiên tai, dịch bệnh, an toàn thực 
phẩm, thị trường…), khả năng cạnh tranh 
của nhiều nông sản chưa cao, công nghiệp 
chế biến phát triển chậm, chất lượng và 
thương hiệu nông sản chưa được định hình 
tương xứng với một quốc gia xuất khẩu 
nông sản hàng đầu.

- Sản xuất nhỏ lẻ manh mún (99,89% 
các đơn vị kinh tế nông nghiệp là hộ nông 
dân, 0,04% doanh nghiệp, 0,07% HTX; 36% 
hộ diện tích < 0,2ha), Các hình thức tổ chức 
sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm chưa 
hiệu quả, liên kết sản xuất giữa các tác nhân 
trong chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, 
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chủ đạo để thúc đẩy cơ giới hóa, ứng dụng 
công nghệ cao giảm chi phí trung gian, 
nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm 
nông nghiệp. Số lượng doanh nghiệp nông 
nghiệp chỉ chiếm 8% tổng số doanh nghiệp 
của nền kinh tế, quy mô nhỏ, năng lực tài 
chính thấp (trên 90% là doanh nghiệp nhỏ, 
thậm chí siêu nhỏ), hiệu quả hoạt động 
chưa cao.

- Lao động nông nghiệp vẫn chiếm 
gần 40% trong tổng số lao động xã hội, chủ 
yếu làm thủ công nên năng suất lao động 
thấp (chỉ bằng 38% năng suất lao động bình 
quân cả nước). Thu nhập và đời sống của 
người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn 
gặp nhiều khó khăn, chậm được cải thiện. 
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.

- 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. 

- Công nghiệp chế biến nông sản 
chưa đáp ứng nhu cầu của năng lực cung 

to lớn của sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ tổn 
thất sau thu hoạch còn cao, giá trị gia tăng 
thấp, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của 
sản phẩm nông nghiệp. 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.  

- 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 chưa tạo sự gắn kết 
có hiệu quả giữa nghiên cứu với đào tạo và 
sản xuất kinh doanh nông sản. Đầu tư cho 
nghiên cứu và phát triển nông nghiệp của 
Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng, 
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… 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. 

- 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 
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ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai, bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, 
bảo vệ tài nguyên trong sản xuất nông 
nghiệp còn nhiều hạn chế. 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.

II. Bối cảnh mới về phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn

Sự phát triển và biến đổi của kinh tế 
toàn cầu, quá trình hội nhập và những tác 
động mạnh mẽ về khoa học công nghệ, biển 
đổi khí hậu toàn cầu, kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn Việt Nam phải đối mặt với những 
thách thức lớn hơn và nhiều thách thức mới:

- Hội nhập kinh tế quốc tế và những 
thay đổi thể chế, chính sách về thị trường 
ngày càng rõ ràng và sâu rộng. Việt Nam đã 
tham gia ký kết 12 hiệp định thương mại tự 
do với 56 quốc gia và nền kinh tế trên thế 
giới. Đã có 10 hiệp định thương mại tự do 
chính thức có hiệu lực thực hiện và Việt Nam 
đã thực thi toàn bộ các cam kết trong WTO. 
Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực, chủ động 
tham gia vào các hiệp định thương mại thế 
hệ mới như CPTPP, EVFTA với mức độ hội 
nhập sâu rộng và toàn diện hơn. Quá trình 
đó, nông nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ 
phải đối mặt với nhiều thách thức không 
nhỏ, đặc biệt là quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tổ 
chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị còn yếu, 
chất lượng nông sản chưa đồng đều, sản 
phẩm không có thương hiệu, mức độ tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu còn hạn chế, 
chủ yếu là công đoạn sản xuất, giá trị gia 

tăng thấp. Cùng với đó, thị trường nông lâm 
thủy sản 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, sản phẩm hữu cơ, 
sản phẩm thân thiện với môi trường và có 
trách nhiệm xã hội.

- Khoa học công nghệ đang 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. 

- 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. Sức ép của 
biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên sẽ 
đòi hỏi sách lược phát triển nông nghiệp, 
nông thôn khôn ngoan với những đột phá 
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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 biến đổi khí 
hậu và những thay đổi của thị trường.

- Quá trình công nghiệp hóa và đô thị 
hóa tiếp tục phát triển, theo đó là sự biến 
đổi của không sản sản xuất; chuyển đổi quy 
hô, hình thức sản xuất; lao động, việc làm… 
Cùng với đó là đòi hỏi thêm 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. 
Đồng thời đặt nông nghiệp, thông thôn 
trước những thách thức về cảnh quan không 
gian nông nghiệp, môi trường, hiệu quả sản 
xuất, kinh tế đô thị - nông thôn… Dự báo 
tăng trưởng dân số đô thị sẽ đạt khoảng 30 
triệu dân trước năm 2050, tỷ lệ đô thị hóa 
được sẽ tăng lên 34% vào năm 2020 và đạt 
40 - 50% truớc năm 2050. Các quá trình này 
thúc đẩy cạnh tranh các tài nguyên tự nhiên, 
sức ép môi trường (ô nhiễm môi trường, 
tăng phát thải khí nhà kính, tăng chất thải 
rắn và nước thải), và tăng áp lực khai thác tài 
nguyên đang trên đà bị cạn kiệt.

III. Nhận diện một số vấn đề trong 
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn

Trong bối cảnh mới, Việt Nam phải chịu 
sự cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu và 
ngay cả trên sân nhà. Các hàng rào kỹ thuật 
và biện pháp kiểm dịch vệ sinh an toàn thực 
phẩm, cũng như các quy định khác về bảo 

vệ bản quyền (giống, thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón…) sẽ trở thành rào cản đòi hỏi 
người dân, doanh nghiệp cần một sự chủ 
động và ổn định về thị trường thông qua 
việc phát triển sản phẩm có thương hiệu, 
nguồn gốc rõ ràng, đồng nghĩa với việc phải 
tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng các 
tiêu chuẩn, nhu cầu, thị hiếu của thị trường.

Vì vậy, về khía cạnh kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn, cần tập trung vào các 
đột phá về thể chế phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn; đổi mới mô hình tổ chức, 
liên kết sản xuất, phát triển thị trường; nâng 
cao trình độ sản xuất, ứng dụng khoa học 
công nghệ trong nông nghiệp, tăng cường 
khởi nghiệp sáng tạo trong nông thôn; cách 
thức thúc đẩy áp dụng thực hành nông 
nghiệp tốt, đảm bảo chất lượng, an toàn 
thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu 
trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Cụ 
thể là:

- Về quan điểm, phát triển kinh tế 
nông nghiệp, nông thôn phải lấy doanh 
nghiệp làm hạt nhân, nông dân làm chủ thể, 
khoa học công nghệ làm then chốt, kinh tế 
hợp tác làm nòng cốt, liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và hợp tác 
xã, hộ gia đình làm nền tảng để phát triển 
kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững.

- Đổi mới thể chế, chính sách, xây dựng 
môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch 
nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy 
nguồn lực (đất đai, tín dụng, lao động…) 
để hình thành các chuỗi giá trị khép kín, 
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gắn với sản xuất hàng hóa, vùng nguyên 
liệu quy mô lớn. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ 
tầng, hệ thống kết nối, logistic đáp ứng yêu 
cầu đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực 
nông nghiệp.

- Hoàn hiện chính sách thúc đẩy nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng 
cao tỷ trọng khoa học công nghệ trong sản 
phẩm nông nghiệp, góp phần hình thành 
các chuỗi giá trị sản phẩm công nghệ cao, 
an toàn thực phẩm và nâng cao hàm lượng 
chế biến đối, giá trị gia tăng của nông sản 
Việt Nam trên thị trường quốc tế.

- Đổi mới phương pháp, tăng cường 
đào tạo, nâng cao chất lượng lao động nông 
thôn, hỗ trợ dịch chuyển để rút lao động 
nông nghiệp sang phi nông nghiệp, gắn với 
quy hoạch và bố trí dân cư trong bối cảnh 
công nghiệp hóa, đô thị hóa.

- Tập chung chính sách, giải pháp nhằm 
đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất gắn 
với nhu cầu của thị trường, thúc đẩy vai trò 
của doanh nghiệp nông nghiệp, đặc biệt là 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX 
nông nghiệp, thúc đẩy vai trò kết nối trong 
chuỗi giá trị của các HTX.

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực để triển khai 
hiệu quả Chương trình OCOP, gắn với phát 
triển văn hóa, du lịch, truyền thống của cộng 
đồng nông thôn. Phát triển sản phẩm OCOP 
gắn với lợi thế về chất lượng, thị trường, phát 
huy vai trò cộng đồng, đồng thời thúc đẩy 
sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, 
nâng cao năng lực thương mại của các chủ 
thể (HTX, doanh nghiệp), thúc đẩy kinh tế hộ 
gia đình và kinh tế nông thôn.

- Nhìn nhận và đánh giá đúng những 
xu thế phát triển mới, áp dụng hiệu quả vào 
phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 
như: phát triển kinh tế tuần hoàn trong 
nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, hợp tác 
xã cộng đồng… Khai thác hiệu quả những 
xu thế này sẽ giúp kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn Việt Nam chuyển đổi, phát triển 
hiệu quả và bền vững.

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. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát 
triển khá toàn diện và đang chuyển dịch 
theo hướng sản xuất hàng hóa lớn với năng 
suất và chất lượng ngày càng cao, phát triển 
các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, 
bảo đảm vững chắc an ninh lương thực 
quốc gia và từng bước bảo đảm an ninh 
dinh dưỡng góp phần quan trọng giảm 
nghèo bền vững, đặc biệt trong các thời 
điểm khó khăn của nền kinh tế. Giai đoạn 
10 năm (2008 - 2017) tốc độ tăng trưởng 
GDP ngành nông nghiệp đạt 2,66%/năm, 
tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/
năm; quy mô GDP ngành năm 2017 gấp 

1,25 lần năm 2008; năm 2018 dự kiến tốc 
độ tăng GDP ngành đạt khoảng 3,4%. Mặc 
dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách 
thức, nhưng ngành vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng 2,55%/năm (2013 - 2017) để phấn 
đấu đạt mục tiêu kinh tế đã đề ra đến năm 
2020 (tốc độ tăng GDP ngành đạt khoảng 
3%/năm), kim ngạch xuất khẩu đạt 157,07 
tỷ USD, đạt 31,5 tỷ USD/năm, tăng 51,2 % 
so với bình quân của 5 năm trước. Về mục 
tiêu xã hội, cùng với đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia, an ninh dinh dưỡng, cơ cấu 
lại nông nghiệp đã giúp tăng hiệu quả sản 
xuất, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ 
nghèo nông thôn bình quân 1,5%/năm. Về 
mục tiêu môi trường, đến hết năm 2017 tỷ lệ 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
PGS.TS TRỊNH KHẮC QUANG*, TS ĐÀO THẾ ANH**

*Nguyên Q. Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Ban Chủ 
nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM
**Phó giám đốc, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
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che phủ rừng đạt 41,45%. Thị trường nông 
sản thời gian qua đã có những bước phát 
triển mới, nhiều nông sản của Việt Nam đã 
có vị thế cao trên thị trường quốc tế. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu 10 năm (2008 - 2017) 
đạt 261,28 tỷ USD, tăng bình quân 9,24%/
năm, dự kiến năm 2018 đạt 40 tỷ USD. Đã có 
10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu 
từ 1,0 tỷ USD trở lên, trong đó có 5 mặt hàng 
(trái cây, hạt điều, cà phê; tôm; đồ gỗ) đạt 
kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD (năm 
2008 chỉ có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu từ 1,0 tỷ USD trở lên và 2 mặt hàng đạt 
kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD). Nông 
sản Việt Nam hiện có mặt trên 180 quốc gia 
và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị 
trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, 
EU... Xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 
2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới1.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đến hết 31/12/2018, cả nước đã có 3.826 
xã (42,9%) số xã đạt chuẩn NTM, tăng 757 
xã (8,5%) so với cuối năm 2017; 03 tỉnh có 
100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM 
(Đồng Nai 133/133 xã; Nam Định 193/193 
xã; Đà Nẵng: 11/11 xã); Bình quân cả nước 
đạt 14,57 tiêu chí/xã (tăng 0,4 tiêu chí so với 
cuối năm 2017); Còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, 
giảm 103 xã so với cuối năm 2017 (Hà Giang: 
02 xã; Bắc Kạn: 01 xã; Điện Biên: 04 xã; Kon 
Tum: 03 xã). Huyện đạt chuẩn NTM: Có 61 
đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ 
đạt chuẩn NTM, tăng 18 huyện so với cuối 
năm 2017. Với các kết quả xây dựng NTM 
đạt được đến nay, các mục tiêu phấn đấu 
của Chương trình năm 2018 đã hoàn thành 
vượt mức cả về chỉ tiêu và thời gian so với 

1 Kỷ yếu Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm Quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 
X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn ngày 26-27/11/2018 tại Hà Nội

kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ và Ban 
Chỉ đạo Trung ương giao. Với kết quả này, 
ở thời điểm hiện tại có thể đánh giá, hầu 
hết các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu 
Quốc gia Xây dựng NTM đến năm 2020 sẽ 
hoàn thành vào năm 2019, trước 1 năm so 
với kế hoạch. 

Có được kết quả tăng trưởng ngành 
nông nghiệp trong thời gian qua và kết quả 
đáng ghi nhận trong việc thực hiện Chương 
trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM đến 
năm 2020 không thể không nhắc đến vai 
trò đóng góp rất quan trọng của khoa học 
và công nghệ (KH&CN) trong lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT). 
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ 
đề cập đến thực trạng, định hướng và giải 
pháp để phát huy vai trò của KH&CN trong 
việc xây dựng NTM. Đặc biệt, giới thiệu một 
số mô hình hiệu quả trong việc ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất nông nghiệp để tăng 
thu nhập cho nông dân đáp ứng tiêu chí số 
10 trong xây dựng NTM.

2. THỰC TRẠNG CỦA KH&CN TRONG 
NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NTM

2.1. Hệ thống nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ

a. Hệ thống nghiên cứu khoa học: Hiện 
tại, hệ thống nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực NN&PTNT bao gồm: i) Hệ thống 
khoa học công nghệ sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ NN&PTNT; ii) Hệ thống khoa học 
công nghệ sự nghiệp công lập thuộc các 
Bộ/Ngành khác; và iii) Hệ thống khoa học 
công nghệ thuộc các doanh nghiệp.

- Hệ thống khoa học công nghệ sự 
nghiệp công lập thuộc Bộ Nông nghiệp 
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và Phát triển nông thôn có 11 viện nghiên 
cứu khoa học, trong đó có 03 Viện khoa 
học công nghệ xếp hạng đặc biệt gồm Viện 
Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học 
Thủy lợi Việt Nam, 8 Viện trực thuộc Bộ và 
41 trường đại học/học viện, cao đẳng, trung 
cấp trực thuộc Bộ, với một đội ngũ cán bộ 
11.950 nghìn người, trong đó có 229 giáo 
sư và phó giáo sư, 841 tiến sỹ, 2.500 thạc sỹ, 
3.809 đại học và cao đẳng, số còn lại là trung 
cấp, công nhân kỹ thuật phục vụ nghiên 
cứu thuộc tất cả các lĩnh vực từ giảng dạy, 
nghiên cứu đến chuyển giao công nghệ 
trong hệ thống viện trường. 58,54% số cán 
bộ nói trên (4.861 người) được hưởng lương 
từ ngân sách nhà nước2.

- Hệ thống khoa học công nghệ sự 
nghiệp công lập thuộc các Bộ/Ngành khác: 
Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo cũng có một số viện, trường, 
trung tâm nghiên cứu về khoa học công 
nghệ nông nghiệp. Các cơ sở nghiên cứu 
này sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học 
(từ Bộ Khoa học và Công nghệ) để tiến hành 
các nhiệm vụ KH&CN phục vụ cho nhu cầu 
của sản xuất nông nghiệp và nhu cầu đặc 
thù của Bộ/Ngành đó. Như Bộ Giáo dục và 
Đào tạo còn phục vụ cho mục tiêu đào tạo 
sau đại học và đăng các bài báo khoa học 
trên tạp chí trong nước và quốc tế.  

- Hệ thống khoa học công nghệ thuộc 
các doanh nghiệp (các viện và trung tâm 
nghiên cứu): Trong thời gian gần đây, một 
số doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư thành 
lập viện hoặc trung tâm nghiên cứu trực 
thuộc, điển hình là: Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam (VRG), Tập đoàn Giống cây 

2 Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai đoạn 2011-2017

trồng Việt Nam (VINASEED), Tập đoàn Lộc 
trời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaibinh 
SEED… Có doanh nghiệp chi hàng chục tỷ 
đồng/năm cho công tác nghiên cứu khoa 
học. Mô hình này đang tỏ ra có hiệu quả 
vì mục tiêu của doanh nghiệp rất rõ ràng, 
sản phẩm KHCN tạo ra phải được thương 
mại hóa, phải đáp ứng được yêu cầu của 
thực tiễn sản xuất và mang lại lợi nhuận cho 
doanh nghiệp, cho nên các nghiên cứu đều 
hướng đến sản phẩm cụ thể và được chuyển 
giao ngay vào phục vụ sản xuất.   

b) Hệ thống chuyển giao công nghệ 
(khuyến nông): Việt Nam được đánh giá là 
một nước có hệ thống chuyển giao công 
nghệ và khuyến nông khá tốt trên thế giới

Trong hệ thống khuyến nông chính 
thống của Nhà nước hiện nay bao gồm: 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung 
tâm Khuyến nông các tỉnh, Trạm Khuyến 
nông huyện và cán bộ khuyến nông xã… 
với lực lượng cán bộ gần 37.000 người, chưa 
kể gần 100.000 cộng tác viên khuyến nông 
thôn bản. Bên cạnh đó còn có hệ thống 
chuyển giao công nghệ và khuyến nông 
của các viện, trường; các doanh nghiệp; các 
tổ chức quốc tế như ADB, WB, IFAD, ACIAR, 
CIP, và các dự án song phương với các nước 
Nhật Bản, Hà Quốc, Đan Mạch, Hà Lan, Thụy 
Điển, Bỉ…thông qua các dự án phát triển; 
các đoàn thể xã hội như Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…; và hiện tại có 
khoảng 2.647 câu lạc bộ khuyến nông với 
gần 78.000 nông dân tham gia.

2.2. Đầu tư của Nhà nước cho nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
nông nghiệp
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- Đầu tư cho nghiên cứu khoa học (bao 
gồm cả chuyển giao công nghệ): Giai đoạn 
2005-2015 chiếm khảng 2,3% tổng vốn 
đầu tư cho toàn ngành NN&PTNT và tương 
đương 13% tổng kinh phí sự nghiệp khoa 
học của cả nước. Kinh phí đầu tư cho hoạt 
động KH&CN giai đoạn 2005-2010 trung 
bình 410 tỷ đồng/năm, giai đoạn 2011-2015 
trung bình 760 tỷ đồng/năm.

- Đầu tư cho chuyển giao công nghệ: 

+ Từ nguồn ngân sách Trung ương 
cho các hoạt động chuyển giao khoa học 
công nghệ trong nông nghiệp chủ yếu 
được thông qua hệ thống khuyến nông 
nhà nước. Trong 10 năm (2005-2015) nguồn 
kinh phí này tăng bình quân 8,5%/năm. 
Giai đoạn 2011-2015 kinh phí sự nghiệp 
nhà nước cho công tác khuyến nông bình 
quân 240 tỷ đồng/năm. Trước năm 2011, 
kinh phí khuyến nông Trung ương sẽ hỗ trợ 
cho mỗi tỉnh, thành phố khoảng 2 tỷ đồng/
năm để triển khai các hoạt động xây dựng 
mô hình trình diễn, thông tin tuyên truyền, 
đào tạo huấn luyện. Từ năm 2011, thực hiện 
Nghị định 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông, 
cơ chế thực hiện các dự án khuyến nông 
theo từng giai đoạn 3 năm không có đầu 
mối thực hiện chính, mà giao trực tiếp cho 
các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án, gồm 3 
nhóm chính là: (i) Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia; (ii) Các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT; 
(iii) Các đơn vị ngoài Bộ NN&PTNT (hiệp 
hội, đoàn thể, trung tâm khuyến nông tỉnh, 
doanh nghiệp).

+ Từ nguồn ngân sách địa phương 
do các tỉnh, thành phố trực tiếp cấp, tuy có 
tăng, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu. Trong 

3 Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai đoạn 2011-2017
4 Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018
5 Chris Jackson (WB) Agricultural Research in Vietnam Recent Trends and Emerging Challenges, 2015

giai đoạn 2008–2013, bình quân ngân sách 
địa phương bố trí khoảng 3,0 tỷ đồng/tỉnh/
năm cho hoạt động khuyến nông. Mức đầu 
tư của các địa phương có chênh lệch khá 
lớn giữa các vùng miền, cao nhất là vùng 
Đồng bằng sông Hồng, bình quân trên 6 tỷ 
đồng/tỉnh/năm, các vùng Trung du miền 
núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây 
nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long mức 
đầu tư chỉ 2 tỷ đồng/tỉnh/năm. Nói chung, 
mức đầu tư cho hoạt động khuyến nông 
địa phương là không đáng kể, rất thiếu kinh 
phí hoạt động. Thực trạng này dẫn đến lãng 
phí nguồn nhân lực khuyến nông trong khi 
nông dân đang rất cần được hỗ trợ để phát 
triển sản xuất3. 

Nhìn chung, đầu tư cho công tác 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ ở nước ta còn thấp, chưa tới ngưỡng 
nên chưa tạo ra được sản phẩm KHCN mang 
tính đột phá. Ví dụ: kinh phí năm 2010 của 
Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) là 57 
triệu USD. Trong khi đó năm 2018, tổng 
kinh phí KHCN của Bộ NN&PTNT là 839,890 
tỷ đồng4, nếu cộng cả kinh phí cho khuyến 
nông (khoảng 240 tỷ đồng/năm) và kinh phí 
cho đầu tư phát triển (khoảng 160 tỷ đồng/
năm) thì tổng đầu tư cho nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ và đầu tư phát 
triển khoảng gần 1.250 tỷ đồng/năm (tương 
đương hơn 54 triệu USD) còn thấp hơn kinh 
phí đầu tư cho IRRI năm 2010; Theo đánh 
giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam 
đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ngành 
nông nghiệp tương đương 0,2% GDP nông 
nghiệp, trong khi đó ở Braxin là 1,8% và 
Trung Quốc là 0,5%5.
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Công tác xã hội hóa trong công tác 
nghiên cứu khoa học chưa thu hút được 
nhiều doanh nghiệp tham gia. Thực chất của 
việc này là khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư vào nghiên cứu khoa học. Tuy vậy, 
thời gian vừa qua có 2 xu hướng xảy ra, hoặc 
là doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư cho 
KHCN, hoặc là doanh nghiệp mới chỉ quan 
tâm đến việc xin kinh phí của Nhà nước để 
triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

2.3. Một số kết quả nổi bật của KH&CN 
nông nghiệp giai đoạn 2005-2015 

- Về giống cây trồng nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi thủy sản

Trong trồng trọt, 10 năm (2005-2015) 
đã nghiên cứu chọn tạo được 428 giống 
cây trồng được Bộ NN&PTNT công nhận là 
giống mới và giống cho sản xuất thử, trong 
đó 97 giống cây trồng được công nhận 
chính thức (65 giống lúa, 25 giống ngô, 32 
giống đậu đỗ, 14 giống cây củ, 21 giống rau, 
31 giống cây ăn quả, 6 giống chè, 6 giống cà 
phê, 14 giống mía, 2 giống cao su, 8 giống 
hoa, 2 giống dâu lai, 7 giống cây trồng khác) 
và 175 giống cây trồng các loại được công 
nhận cho sản xuất thử; Trong lâm nghiệp 
đã nghiên cứu chọn tạo và công nhận được 
128 giống cây lâm nghiệp mới, trong đó 
21 giống được công nhận giống quốc gia 
và 99 giống được công nhận giống tiến 
bộ kỹ thuật (51 giống keo, 41 giống bạch 
đàn, 13 giống tram, 14 giống macadamia); 
Trong chăn nuôi đã chọn tạo, công nhận và 
chuyển giao vào sản xuất được 35 dòng/
giống vật nuôi, trong đó có 4 dòng/giống 
lợn, 12 dòng gà, 6 dòng ngan, 6 dòng vịt, 
2 tổ hợp đà điều lai, 1 tổ hợp bò lai hướng 
thịt, 4 giống tằm; Trong thủy sản đã tạo ra 

6 Bộ NN&PTNT, Báo cáo Đoàn Giám sát của UBTVQH về KH&CN

công nghệ sản xuất giống nhân tạo và nuôi 
thương phẩm một số đối tượng mới có giá 
trị kinh tế cao như: cá song, cá hồi, cá tầm, 
cá nheo Mỹ, cá măng biển, hàu Thái Bình 
Dương, cá chim vây vàng, tôm hùm nước 
ngọt…6

Các giống cây trồng nông, lâm nghiệp, 
giống vật nuôi và thủy sản mới hầu hết 
đều cho năng suất cao hơn các giống đối 
chứng đang phổ biến ngoài sản xuất từ 10 
đến 15% hoặc có các đặc tính quý như chất 
lượng cao, chống chịu sâu bệnh, hoặc thích 
ứng với các điều kiện thời tiết bất thuận… 
nên đã góp phần phát triển và gia tăng hiệu 
quả trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 
vừa qua.

- Các kết quả nghiên cứu quy trình kỹ 
thuật giúp giảm chi phí đầu vào, khai thác 
tốt tiềm năng năng suất, nâng cao chất 
lượng và giá trị nông sản trong sản xuất 
nông nghiệp

Trong giai đoạn 2005-2015 đã nghiên 
cứu và chuyển giao vào sản xuất được 39 
quy trình kỹ thuật về trồng trọt; 48 quy trình 
kỹ thuật về chăn nuôi; nhiều quy trình công 
nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp như, thâm 
canh rừng trồng, chăm sóc bảo vệ rừng, 
công nghiệp rừng cũng được nghiên cứu 
và áp dụng có hiệu quả vào sản xuất. Đến 
nay, việc áp dụng quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) ngày càng 
mở rộng và hiệu quả mang lại là sản xuất ra 
được các sản phẩm an toàn, chất lượng cao 
phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Quy 
trình kỹ thuật nuôi/trồng trong nhà lưới, 
nhà kính, nhà màng trong sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thủy sản cũng ngày càng ứng 
dụng rộng rãi, nhất là ở Lâm Đồng, Thừa 
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Thiên - Huế, Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh. Năm 2016, cả nước có 5.897,5 
ha nhà lưới, nhà kính, nhà màng, phân bố ở 
327 xã. Trong tổng diện tích có 2.144,6 ha 
trồng rau, chiếm 36,4%; trồng hoa 2.854,3 
ha, chiếm 48,4%; gieo trồng cây giống 661,1 
ha, chiếm 11,2%; nuôi trồng thủy sản 237,5 
ha, chiếm 4,0%.

Việc mở rộng ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất cùng với kết quả nghiên 
cứu đánh giá, đúc kết kinh nghiệm, hướng 
dẫn triển khai mô hình cánh đồng lớn đã 
có tác động đẩy nhanh quá trình tích tụ 
đất sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh 
đồng lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông 
sản. Mô hình cánh đồng lớn xuất hiện ngày 
càng nhiều. Đến năm 2016, cả nước đã xây 
dựng được 2.262 cánh đồng lớn với tổng 
diện tích 579,3 nghìn ha. Trong đó 1.661 
cánh đồng lúa (516,9 nghìn ha); 162 cánh 
đồng rau (17 nghìn ha); 95 cánh đồng mía 
(14 nghìn ha); 50 cánh đồng ngô (3,5 nghìn 
ha); 38 cánh đồng chè búp (7,6 nghìn ha) và 
256 cánh đồng lớn trồng các loại cây khác 
(20,4 nghìn ha). 

- Các kết quả nghiên cứu cơ điện nông 
nghiệp góp phần đẩy nhanh trình độ cơ giới 
hóa sản xuất nông nghiệp

Đối với hầu hết các nông sản chủ lực 
đều được nghiên cứu hoàn thiện quy trình 
cơ giới hóa từng phần, tiến đến cơ giới hóa 
đồng bộ các khâu sản xuất. Một số loại nông 
sản có đặc thù sản xuất nặng nhọc, chi phí 
nhân công lớn ở các khâu then chốt (như 
làm đất, thu hoạch), có tính thời vụ nghiêm 
ngặt đã được nghiên cứu quy trình cơ giới 
hóa đồng bộ như cơ giới hóa đồng bộ sản 
xuất lúa, mía, ngô, đậu đỗ; cơ giới hóa tưới 
tiêu... Nhiều tiến bộ kỹ thuật về cơ giới hóa 

chăn nuôi, thủy sản đã được nghiên cứu, 
chuyển giao vào sản xuất, như các dây 
truyền đồng bộ chế biến thức ăn chăn nuôi 
và thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp được 
nâng lên đáng kể trong thời gian qua.

- Các kết quả nghiên cứu sau thu hoạch 
bước đầu tạo ra giá trị mới cho nông sản

Giá trị mới của một số loại nông sản 
như rau củ quả, hoa tươi được tạo ra nhờ 
công nghệ bảo quản để tiêu thụ tươi sống. 
Các tiến bộ kỹ thuật mới được chuyển giao 
gần đây là công nghệ và thiết bị sản xuất 
chế phẩm tạo màng dùng cho bảo quản 
các loại rau quả tươi; công nghệ xử lý chế 
phẩm sinh học Retain trong giai đoạn cận 
thu hoạch và sau thu hoạch kéo dài thời 
gian trên cây và thời gian bảo quản cho một 
số loại trái cây; các mẫu kho lạnh bảo quản 
theo các quy mô khác nhau để bảo quản các 
loại rau, củ, quả, hoa tươi… cũng được tiêu 
chuẩn hóa để áp dụng vào thực tiễn. Các kết 
quả này góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu 
rau quả từ hơn 800 triệu USD năm 2013 
tăng lên 3,45 tỷ USD năm 2017, tăng 40,5% 
so với 2016, vượt kim ngạch xuất khẩu gạo 
2,6 tỷ USD.

Giá trị gia tăng của nhiều loại nông sản 
được nâng lên thông qua chế biến. Trong 
số các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sau thu 
hoạch được chuyển giao vào sản xuất gần 
đây có công nghệ đồng bộ chế biến các loại 
hạt giống cây trồng chất lượng cao; các máy 
sấy hạt nông sản quy mô từ nhỏ đến lớn; 
máy sấy rau quả với giá thành chỉ bằng 50 – 
60% so với nhập ngoại, tiết kiệm chi phí sấy 
nhờ sử dụng vật liệu sẵn có và rẻ tiền; công 
nghệ và thiết bị sấy bơm nhiệt; công nghệ 
và thiết bị bảo quản hạt giống nông sản…
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- Các kết quả nghiên cứu thủy lợi phục 
vụ tốt cho nông nghiệp, nông thôn, ứng 
phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai

Giai đoạn 2005-2015 lĩnh vực thủy lợi 
có 52 quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật 
được công nhận; có 27 công nghệ được cấp 
bằng độc quyền sáng chế, bản quyền tác 
giả và nhiều công nghệ đang được chuyển 
giao vào sản xuất. Nhiều công trình nghiên 
cứu cho nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm 
nhẹ thiên tai. Nổi bật gồm hai loại công 
trình đập xà lan, đập trục đỡ, được cấp bằng 
độc quyền sáng chế, áp dụng cho đập Thảo 
Long, đập Đò Điểm và hàng loạt công trình 
vùng phân ranh mặn ngọt vùng Bán đảo Cà 
Mau. Đã đề xuất được công nghệ mới (đập 
trụ phao liên hợp) để ngăn các cửa sông 
lớn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng 
bằng sông Hồng. Làm chủ công nghệ chế 
tạo trạm thủy điện nhỏ công suất 200 kW 
và bơm thủy luân thay thế nhập ngoại, thiết 
bị vớt rác tự động cho các hệ thống bơm 
lớn với giá thành giảm 50%. Xây dựng cơ 
sở khoa học cho việc quy hoạch chống úng 
ngập ở TP. Hồ Chí Minh, phục vụ quy hoạch 
chống ngập lụt vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long theo các kịch bản nước biển dâng và 
nhiều giải pháp xây dựng hạ tầng thủy lợi 
cho nông thôn mới.

- Các kết quả nghiên cứu tổng hợp 
góp phần bảo vệ môi trường trong sản xuất 
nông nghiệp, nông thôn

Hầu hết các công trình nghiên cứu, 
các tiến bộ kỹ thuật khi áp dụng trong thực 
tế đều có kết quả đi kèm về bảo vệ môi 
trường, hệ sinh thái. Bên cạnh đó, còn có 
nhiều công trình khoa học công nghệ có 

7 Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai đoạn 2011-2017

mục tiêu chuyên về môi trường, hệ sinh thái 
nông nghiệp, nông thôn, như Chương trình 
khí sinh học góp phần xử lý chất thải trong 
chăn nuôi (có tới 10% hộ nông dân sử dụng 
khí sinh học phục vụ nhu cầu cuộc sống 
đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiêm môi 
trường); Các đề tài nghiên cứu ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn 
về môi trường, sản xuất sản phẩm an toàn 
theo VietGAP7.

2.4. Vai trò của KH&CN đối với việc 
nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập 
cho nông dân (phân tích dựa trên một vài 
cây trồng cụ thể)

- Cây lúa: Hàng năm, cả nước có khoảng 
7,7 triệu ha gieo cấy, trong đó các giống lúa 
do Việt Nam chọn tạo chiếm khoảng 80% 
(6,2 triệu ha). 

+ Tại phía Bắc: Các giống lúa mới như 
BC15, TBR225, PC6, Gia Lộc 105, AC5, LTH31, 
lúa nếp N87, N98… đã được chuyển giao vào 
sản xuất, canh tác trên diện rộng khoảng 1,5 
triệu ha/năm. Mỗi năm sản lượng tăng thêm 
0,7 triệu tấn (do tăng năng suất khoảng 0,5 
tấn/ha), với giá bán trung bình 6.000 đ/kg, 
làm lợi cho sản xuất 4.200 tỉ đồng/năm. 

+ Tại đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL): Các giống lúa do Việt Nam lai 
tạo như OM5451, OM6976, OM4218 và 
OM4900, OM6976, các giống lúa ST… có 
diện tích gieo trồng 4,2 triệu ha tại ĐBSCL. 
Ước tính, các giống lúa mới đưa vào sản xuất 
làm tăng 10% năng suất thì sản lượng tăng 
thêm hàng năm là 2,43 triệu tấn. Với giá lúa 
khoảng 6.000đ/kg, hàng năm, các giống lúa 
mới làm lợi cho sản xuất 14.580 tỷ đồng. 
Quy trình kĩ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 
5 giảm” được ứng dụng trên 35% diện tích 
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lúa của ĐBSCL (khoảng 1,1 triệu/ha), làm lợi 
khoảng 1.617 tỉ đồng/năm.

- Cây ngô: Vài năm gần đây, diện tích 
ngô trung bình cả nước đạt khoảng triệu 
ha, nhu cầu hạt giống khoảng 20.000 tấn. 
Việt Nam đã nghiên cứu và lai tạo được 
hàng chục giống ngô năng suất cao, chất 
lượng tốt cung cấp cho sản xuất. Thị phần 
hạt giống của 9 giống ngô lấy hạt chủ lực 
(LVN99, LVN61, VN8960, LVN885, LVN17, 
VN5885,  LVN092, A380 và VN5885) và 4 
giống ngô thực phẩm (Ngô nếp lai số 5, Nếp 
lai VN556, Đường lai 20 và Ngô rau LVN23) 
do Việt Nam chọn tạo chiếm tỉ lệ 30%, tương 
đương khoảng 6.000 tấn hạt giống/năm. 
Các giống ngô do Việt Nam tạo ra không 
thua kém về năng suất và chất lượng so 
với giống của các công ty nước ngoài nhập 
nội vào Việt Nam nhưng giá thành rẻ hơn 
khoảng 1/3. Ước tính hàng năm đã tiết kiệm 
cho sản xuất khoảng 300 tỷ đồng từ việc 
mua hạt giống.

- Cây sắn: Tổng diện trồng tích sắn toàn 
quốc khoảng 570.000 ha/năm, năng suất 
trung bình 19,1 tấn/ha, sản lượng 10,931 
triệu tấn. Các giống do Việt Nam chủ động 
lai tạo chủ yếu được chuyển giao cho tỉnh 
miền núi phía Bắc, Nghệ An, Tây Nguyên và 
các tỉnh Đông Nam Bộ. Trong các giống đã 
được nghiên cứu chọn tạo và chuyển giao 
cho sản xuất, giống KM94 chiếm 60% diện 
tích sắn của cả nước; 7 giống còn lại (KM98-
7; KM21-12; KM419; KM140; Sa06; NA-1, BK, 
S10 và S11) chiếm 10% diện tích. Các giống 
sắn do Việt Nam chọn tạo được trồng với 
tổng diện tích 399.000 ha, chiếm 70% diện 
tích sắn của cả nước, với năng suất trung 
bình cao hơn giống cũ 3,82 tấn/ha, sản 
lượng tăng 1,52 triệu tấn/năm. Với giá bán 
trung bình 1,5 triệu đ/tấn, lợi nhuận mang 

lại cho sản xuất mà các giống mới mang lại 
đạt 2.286 tỷ đồng/năm.

- Cây khoai tây: Tổng diện tích gieo 
trồng toàn quốc khoảng 35.000 ha, năng 
suất trung bình 15 tấn/ha và sản lượng 
525.000 tấn. Diện tích các giống chủ lực do 
Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo (KT2, KT3, 
KT1, KT5, Marabel và Solara) đạt 5.200 ha, 
chiếm 15% diện tích khoai tây cả nước. Các 
giống mới cho năng suất trung bình cao 
hơn giống cũ 3,5 tấn/ha, sản lượng hàng 
năm tăng 18.200 tấn. Với giá bán 8,0 triệu 
đồng/tấn, giá trị tăng thêm ước đạt 145,6 tỷ 
đồng/năm. Đồng thời nhờ áp dụng các kỹ 
thuật quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) mới 
đã giảm chi phí đầu vào 2,0 triệu đồng/ha 
trên tổng diện tích 5.200 ha, làm tăng giá trị 
104,0 tỷ đồng. Như vậy nhờ giống mới và kỹ 
thuật canh tác tiên tiến đã làm lợi cho sản 
xuất khoảng 249,6  tỷ đồng/năm.

- Cây cà phê: Trong khoảng 10 năm gần 
đây, có 10 giống cà phê vối được Việt Nam  
lai tạo, chuyển giao cho sản xuất. Trong đó 5 
giống chủ lực (TR4, TR6, TR9, TR11 và TRS1) 
cho năng suất từ 4-7 tấn/ha, tỷ lệ hạt loại 
R1 đạt từ 70-90%, gấp đôi so với các giống 
cũ hiện trồng. Tính đến hết năm 2017, diện 
tích trồng các giống cà phê giống mới của 
Việt Nam lên đến 130 nghìn ha, chiếm 21% 
diện tích cà phê của cả nước, chiếm 100% 
diện tích trồng tái canh. Các giống mới này 
cho năng suất, chất lượng cao hơn giống 
cũ, giúp tăng thu nhập 30% so với đại trà, 
khoảng 40 triệu đồng/ha, làm lợi cho sản 
xuất khoảng 5.200 tỷ đồng mỗi năm. 

- Cây điều: Hiện tại, cả nước có khoảng 
290.000 ha điều. Trước năm 2010, năng suất 
điều trung bình của cả nước là 0,93 tấn/ha, 
trong những năm gần đây, nhờ việc ứng 
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dụng các kĩ thuật thâm canh cắt tỉa, tưới 
nước, bón phân, biện pháp BVTV hợp lý và 
cải tạo vườn điều trồng hạt, già cỗi bằng kỹ 
thuật ghép cải tạo bằng giống mới đã đưa 
năng suất điều trung bình đạt 1,26 tấn/ha. 
Hiện tại, diện tích điều trồng tái canh và 
được ghép cải tạo đạt 120.000 ha, chiếm 
40% tổng diện tích điều cả nước. Trong 
đó, diện tích điều tái canh và được ghép 
cải tạo với 3 giống điều mới (PN1, AB05-08 
và AB29) do Việt Nam tuyển chọn chiếm 
½ tổng diện tích (60.000ha). Như vậy, nhờ 
ứng dụng giống và kĩ thuật canh tác mới, 
sản lượng điều tăng so với trước năm 2010 
là 99.000 tấn điều thô, với giá trung bình là 
48 triệu đồng/tấn, thu nhập tăng thêm cho 
người sản xuất trồng điều khoảng 4.752 tỉ 
đồng/năm.

- Cây chè: Diện tích chè của cả nước 
hiện tại là 130.000 ha. Vài năm gần đây, đã có 
10 giống chè mới được chọn tạo và chuyển 
giao vào sản xuất (PH1, TRI.777, LDP1, LDP2, 
Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, Thúy Ngọc, PH8, 
PH10 và PH11). Tổng diện tích giống chè mới 
của VAAS đạt khoảng 74 nghìn ha, chiếm 
gần 57%. Riêng 4 giống chủ lực LDP1, LDP2, 
PH8 và Kim Tuyên đạt 65.000 ha, chiếm 50% 
tổng diện tích trồng chè trong cả nước. Nhờ 
có giống mới kết hợp với áp dụng quy trình 
thâm canh tiên tiến đã đưa năng suất chè 
tăng 2,1 tấn/ha/năm (từ 6,9 tấn/ha, năm 
2014 tăng lên 9,0 tấn/ha, năm 2017), đồng 
thời, do chất lượng chè được cải thiện, giá 
bán đạt 7.000 đ/kg, cao hơn giống cũ 20%. 
Giá trị gia tăng do yếu tố giống và kỹ thuật 
mang lại đạt gần 1.800 tỉ đồng/năm.

- Cây ăn quả: Diện tích cây ăn quả 
trong cả nước đạt gần 924.000 ha, nhiều 
giống mới và quy trình kĩ thuật thâm canh 
đã được các nhà khoa học Việt Nam nghiên 

cứu, chuyển giao cho sản xuất, đóng góp 
đáng kể vào giá trị xuất khẩu cây ăn quả của 
cả nước, đạt 3,45 tỷ USD năm 2017 và đạt 
3,52 tỷ USD năm 2018. Một số thành tựu nổi 
bật trong nghiên cứu cây ăn quả như sau:

+ Cây thanh long: diện tích thanh long 
cả nước khoảng 44.200 ha và đạt sản lượng 
819.000 tấn/năm, trong đó có 2 giống LD1 
và LD5 (hiện đã được chuyển nhượng bản 
quyền cho 2 công ty TNHH Hoàng Phát Fruit 
và Công ty TNHH Thanh Long Hoàng Hậu) 
chiếm 20.000 ha (45,2% diện tích), cho năng 
suất trung bình 40-50 tấn/ha, tăng 74,5% so 
với giống cũ, làm lợi cho sản xuất khoảng 
13.000 tỷ đồng/năm (với giá bán trung bình 
hiện nay 25 triệu đồng/tấn). 

+ Cây ăn quả có múi: Tổng diện tích 
bưởi của cả nước khoảng 60.000 ha, trong 
đó giống bưởi Da Xanh do Viện tuyển chọn 
thông qua Hội thi tuyển chọn cây bưởi Da 
xanh năm 1999 được trồng trên 36.000 ha 
(chiếm 60% tổng diện tích trồng bưởi cả 
nước). Nhờ chất lượng tốt, giá bán trung 
bình cao hơn đại trà 11 triệu/tấn (46,0 triệu/
tấn so với 35,0 triệu/tấn). Hàng năm, với 
năng suất trung bình đạt 25 tấn/ha, lợi ích 
tăng thêm mà sản xuất thu được đạt 9.900 
tỷ đồng/năm. 

+ Cây xoài: Từ giống xoài Cát Hòa Lộc 
được tuyển chọn từ năm 1997, đến nay, 
diện tích trồng giống này chiếm 20% diện 
tích xoài của cả nước (17.000 ha trên tổng 
số diện tích 85.000 ha). Với năng suất trung 
bình đạt 10 tấn/ha, giá bán khoảng 35 triệu 
đồng/tấn, tăng 17 triệu/tấn so với giống cũ 
(giống xoài cũ giá bán 18 triệu đồng/tấn). 
Giống xoài được tuyển chọn đã làm lợi cho 
sản xuất khoảng 2.890 tỷ đồng/năm.

+ Cây nhãn: Tổng diện tích trồng 
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khoảng 97.300 ha (trong đó miền Bắc: 54.000 
ha, miền Nam: 43.300 ha). Ở phía Bắc, nhóm 
giống nhãn chín sớm (PHS1 và PHS2) và 
chín muộn (PH-M99-1.1; PH-M99-2.1, HTM-
1 và HTM-2) do Việt Nam chọn tạo đã phát 
triển trong sản xuất với diện tích khoảng 
24.000 ha, chiếm 44,5% diện tích nhãn miền 
Bắc. Trong đó có khoảng 5.000 ha ghép cải 
tạo tập trung ở Sơn La. Các giống nhãn mới 
có năng suất trung bình 16-17 tấn/ha (tăng 
38% so với các giống trồng đại trà), với giá 
bán 15,0 triệu đồng/tấn đã làm lợi cho sản 
xuất khoảng 900 tỷ đồng/năm. Ở phía Nam, 
giống nhãn xuồng cơm vàng do Viện CAQ 
Miền Nam tuyển chọn được phát triển trong 
sản xuất với diện tích 14.660 ha (chiếm 
33,8% diện tích toàn miền), năng suất tương 
đương so với các giống trồng đại trà nhưng 
giá bán cao, 21,0 triệu đồng/tấn, cao đại 
trà 6,0 triệu đồng/tấn, làm lợi cho sản xuất 
1.319 tỷ đồng/năm. Lợi ích do giống nhãn 
mới mang lại cho người sản xuất trong cả 
nước đạt 2.219 tỉ đồng/năm.

+ Cây vải: Các giống vải chín sớm Bình 
Khê, Phúc Hòa do Việt Nam nghiên cứu 
tuyển chọn hiện có diện tích trồng trong 
sản xuất khoảng trên 2.000 ha, đang được 
trồng tập trung tại các tỉnh Bắc Giang, Hải 
Dương, Quảng Ninh. Sản lượng các giống 
vải chín sớm ước đạt 15.000 tấn và lợi nhuận 
tăng thêm so với giống vải chính vụ khoảng 
150 tỷ đồng/năm. Quy trình kỹ thuật phòng 
trừ sâu đục cuống quả là kết quả nghiên cứu 
đã được đưa vào áp dụng rộng rãi trong sản 
xuất tại các tỉnh trồng vải tập trung ở phía 
Bắc giúp nâng cao chất lượng, tăng tỉ lệ vải 
xuất khẩu và tăng hiệu quả kinh tế, đặc biệt 
đối với lứa vải cuối vụ8.

8 Viện KHNNVN, Báo cáo kết quả hoạt động KHCN nổi bật thời gian qua và định hướng nghiên cứu giai đoạn tới, 2018

2.5. Một số mô hình của Chương trình 
KHCN phục vụ xây dựng NTM mang lại hiệu 
quả kinh tế cao (giai đoạn 2011-2017)

- Lĩnh vực thủy lợi: Các mô hình đã góp 
phần làm gia tăng mực nước ngầm trong 
đồi cát từ 2,5-4,0 m phục vụ nước tưới và 
nước sinh hoạt; giảm giá thành đầu tư, nâng 
cao hiệu quả khai thác công trình nước 
sạch, thủy lợi nội đồng; tiết kiệm nước tưới 
20-30%, đồng thời tăng năng suất cây trồng 
trên 10%; giúp nhiều địa phương chuyển 
đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng hiệu 
quả 5-7 lần; cải thiện điều kiện môi trường, 
bảo vệ đất chống bạc màu, xói mòn, giảm 
phát thải 1,5 tấn CO2 /vụ/ha lúa, giảm thiểu 
các tác động của BĐKH. 

- Lĩnh vực môi trường nông thôn có các 
mô hình tổ chức quản lý tổng hợp chất thải 
ở xã xây dựng nông thôn mới vùng ĐBSH, 
góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, 
sạch đẹp, cho hiệu quả kinh tế - xã hội rõ 
rệt. Nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường, 
đóng góp tự nguyện phí vệ sinh môi trường 
của người dân được nâng cao, doanh thu 
phí vệ sinh môi trường ở các xã tăng gấp 2 
đến 3,5 lần, tạo điều kiện ổn định công việc 
và tăng thêm thu nhập cho công nhân thu 
gom rác 30-70%. Tỷ lệ rác thải được thu gom, 
chế biến thành phân hữu cơ, khí biogas, chế 
phẩm vi sinh tăng 147%; tỷ lệ rác thải được 
xử lý bằng lò đốt tăng 220%; tỷ lệ rác thải 
phải chôn lấp giảm từ 45% xuống còn 20%. 
Mô hình đã trình diễn các giải pháp công 
nghệ, tổ chức quản lý môi trường phù hợp 
với điều kiện cấp xã, có thể mở rộng ứng 
dụng cho các xã.
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- Đã có nhiều mô hình liên kết doanh 
nghiệp - nông dân trong sản xuất nông, lâm, 
thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các 
mô hình đã giúp tăng năng suất cây trồng 
30-35% đối với rau màu, 10-15% đối với lúa, 
tăng thu nhập cho người dân tham gia dự 
án trên 25%; nâng cao giá trị sử dụng đất 
sản xuất nông nghiệp đến 133 - 500 triệu 
đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi cơ cấu nuôi 
trồng ở các mô hình liên kết sản xuất. Nông 
dân ở nhiều địa phương đã được hưởng lợi 
từ các mô hình này. Một số mô hình có hiệu 
quả tiêu biểu ở một số vùng như sau:

+ Mô hình chuyển đổi từ ngô, lúa một 
vụ kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu 
ở Hà Giang, đạt 133 triệu đồng/ha/năm, tạo 
công ăn việc làm cho người dân và tăng thu 
nhập cho người dân tham gia dự án từ 35-
40 triệu đồng/người/năm;

+ Các mô hình liên kết ứng dụng đồng 
bộ tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ chè xanh chất lượng cao ở Phú 
Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang đã tăng năng 
suất chè gần 30%; tăng giá trị sản phẩm chè 
chế biến 20-26,2%; tăng thu nhập của một 
ha gần 30% so với đối chứng; 

+ Mô hình liên kết ứng dụng đồng bộ 
các tiến bộ kỹ thuật và quản lý trong sản 
xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sắn 
nhằm tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo 
cho đồng bào dân tộc miền núi, đạt trung 
bình năng suất từ 35-40 tấn/ha cao hơn so 
với mô hình canh tác giống cũ từ 15 đến 20 
tấn/ha. Hiệu quả thu nhập trung bình đạt từ 
52,5 đến 60 triệu đồng/ha; 

+ Mô hình chuyển đổi từ trồng lúa 
sang rau theo chuỗi giá trị ở Ninh Bình, giá 
trị kinh tế đạt 300-400 triệu đồng/ha/năm 
so với sản xuất chuyên lúa trước đây chỉ đạt 

60-70 triệu đồng/ha/năm; 

+ Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị ở Hải Dương cho thu nhập từ sản xuất 
lúa hàng hóa đạt 80 triệu đồng/ha/năm từ 
sản xuất rau an toàn các loại đạt 250-300 
triệu đồng/ha/năm, tăng thu nhập cho 
người dân vùng dự án trên 30% so với đối 
chứng; 

+ Mô hình sản xuất lúa lai F1 và lúa 
thuần chất lượng cao phục vụ nội tiêu và 
xuất khẩu ở Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, 
Hải Dương cho hiệu quả cao: sản xuất hạt lúa 
lai thu nhập đạt trên 80 triệu đồng/ha (tăng 
218% so với sản xuất lúa lai thương phẩm tại 
địa phương); sản xuất giống lúa thuần RVT, 
VS1, Thiên ưu 8 các cấp nguyên chủng, xác 
nhận, thương phẩm đạt từ 43 đến 60 triệu 
đồng/ha (tăng 136% - 191% so với sản xuất 
các giống thường tại địa phương); 

+ Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
với 7 công thức luân canh trên 3 chân đất tại 
Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định cho năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao hơn, lãi thuần cao 
hơn so với đối chứng từ 21 triệu đến 40 triệu 
đồng/ha/năm, tăng 35,2 – 126,2%;

+ Mô hình liên kết sản xuất thâm canh 
lạc, áp dụng cơ giới hóa tại Nghệ An. Năng 
suất của mô hình tăng thêm 21,8%; chi phí 
công lao động giảm được 27 triệu đồng/ha. 
Nhờ tổ chức nông dân sản xuất theo cánh 
đồng lớn mà các chi phí khác như giống, 
phân bón, thuốc BVTV giảm 21%;

+ Mô hình nuôi kết hợp một số loại 
thủy sản (tôm sú, ốc hương) với hải sâm, rong 
biển theo quy trình VietGAP, giải quyết được 
vấn đề suy thoái môi trường, dịch bệnh, lại 
cho hiệu quả kinh tế cao, đạt gần 300 triệu 
đồng/ha, tăng 27-30% giá trị sản phẩm 
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+ Mô hình ứng dụng đồng bộ kỹ thuật 
cải tạo thâm canh với chế phẩm sinh học, 
tưới nước tiết kiệm để kéo dài chu kỳ kinh 
doanh cây cà phê đã 30 năm tuổi. Mô hình 
đã cho năng suất, chất lượng cà phê cao 
hơn, bình quân đạt trên 20 kg quả tươi/cây, 
quy ra 4,5-5 tấn hạt/ha, đạt giá trị 180 - 200 
triệu đồng/ha so với đối chứng là 2,0-2,5 
tấn/ha và 90-100 triệu đồng/ha. Ngoài ra, 
còn giúp nông dân tiết kiệm chi phí thuốc 
BVTV và nước tưới, tăng thu nhập 30-40% 
đồng thời bảo vệ môi trường và tăng chất 
lượng sản phẩm;

+ Mô hình áp dụng TBKT mới trong các 
trại chăn nuôi lợn, giảm được 10,3% chi phí 
sản xuất; cải thiện 2% tăng trọng; 3% hiệu 
quả sử dụng thức ăn và giảm 17% tỷ lệ hao 
hụt. Đồng thời giá xuất bán sản phẩm cũng 
tăng 2,0% do cải thiện chất lượng thịt. Hiệu 
quả kinh tế chung của các hộ chăn nuôi tăng 
đáng kể so với trước khi tham gia mô hình;

 + Mô hình liên kết chuỗi giá trị trong 
sản xuất bưởi da xanh và cam sành theo 
VietGAP tại Bến Tre cho thu nhập 500 triệu 
đồng/ha trồng bưởi, 400 triệu đồng/ha 
trồng cam sành. Thu nhập bình quân đầu 
người vùng dự án đạt 80 triệu đồng/người/
năm, tăng hơn 30% so với đối chứng9.

3. ĐỊNH HƯỚNG VỀ KH&CN PHỤC VỤ 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 
NTM GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

3.1. Nghiên cứu để bảo đảm an ninh 
và an toàn thực phẩm

Ở giai đoạn hiện tại, an ninh lương thực 
chưa phải là vấn đề lớn đối với Việt Nam vì 
chúng ta vẫn là nước xuất khẩu nông sản 

9 Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai đoạn 2011-2017
10 World structure net export, UNSTAD, 2017 

đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới. 
Tuy vậy, việc gia tăng dân số trong điều kiện 
biến đổi khí hậu sẽ làm cho việc sản xuất và 
cung ứng thực phẩm ngày càng khó khăn 
cho nên về lâu dài, các chương trình khoa 
học về giống và kỹ thuật nuôi trồng, công 
nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý 
tài nguyên và môi trường để duy trì và phát 
triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm an ninh 
và an toàn thực phẩm cần được quan tâm ở 
tầm Quốc gia;

3.2. Nghiên cứu về rau quả

Tổng giá trị xuất khẩu nông sản toàn 
cầu là 1.036 tỷ USD năm 2016, trong đó giá 
trị xuất khẩu rau quả đạt 237 tỷ USD, chiếm 
đến 22,9%, giá trị xuất khẩu hạt ngũ cốc và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc là 149,2, 
chiếm 14,4%10. Xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam tăng rất nhanh, năm 2016 là 2,46 tỷ 
USD; Năm 2017 đạt 3,45 tỷ USD (tăng 40,5% 
so với năm 2016) và năm 2018 đạt 3,52 tỷ 
USD. Điều này cho thấy: i) Dư địa xuất khẩu 
rau quả của Việt Nam còn rộng mở, mới chỉ 
chiếm 1,04% tổng giá trị xuất khẩu rau quả 
toàn cầu năm 2016; và ii) Cũng cho thấy tiềm 
năng về KHCN và các điều kiện để phát triển 
ngành rau quả ở nước ta còn rất lớn, cần 
được tiếp tục đầu tư nghiên cứu trong giai 
đoạn tới để nâng cao chất lượng, đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của thị trường 
Trung Quốc (xuất khẩu chính ngạch) và các 
thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, EU…;

3.3. Nghiên cứu về thủy sản 

Xuất khẩu thủy sản năm 2016 của 
Việt Nam đạt 7,05 tỷ USD, chiếm 5,14% giá 
trị thủy sản xuất khẩu toàn cầu. Năm 2018 
đạt 9,01 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm 2017, 
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tăng 20% so với năm 2016 và tăng 38,5% với 
năm 2015. Như vậy, trong những năm gần 
đây, tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu 
thủy sản rất lớn và ngành thủy sản cần được 
tiếp tục đầu tư nghiên cứu nâng cao năng 
suất, chất lượng để duy trì tăng trưởng và 
bảo đảm phát triển bền vững;

3.4. Nghiên cứu về nông nghiệp dược 
liệu, thực phẩm chức năng

Theo thống kê của Viện Dược liệu, 
đến nay Việt Nam đã ghi nhận trên 5.000 
loài thực vật và nấm, 408 loài động vật và 
75 loại khoáng vật có công dụng làm thuốc. 
Trong số những loài đã công bố, có nhiều 
loài được xếp vào loại quý hiếm trên thế 
giới như: sâm Ngọc Linh, Tam thất hoang, 
Bách hợp, Thông đỏ… trong đó, sâm Ngọc 
Linh là một trong những loại sâm có hàm 
lượng saponin nhiều nhất, cao hơn cả 
những loại sâm quý được nghiên cứu sử 
dụng lâu đời trên thế giới như sâm Triều 
Tiên, sâm Trung Quốc. Hiện tại, đã lưu giữ 
và bảo tồn 1.531 nguồn gen thuộc 884 loài 
cây thuốc. Do vậy, cần đầu tư nghiên cứu 
và phát triển cây thuốc gắn việc sản xuất 
với chế biến và tiêu thụ ở thị trường trong 
nước và xuất khẩu tiến tới xây dựng một 
ngành công nghiệp dược phẩm và thực 
phẩm chức năng ở Việt Nam11;

3.5. Nghiên cứu về công nghệ sau thu 
hoạch

Cùng với sự tác động của nhiều chính 
sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; công nghiệp chế biến, bảo quản 
nông sản, công nghiệp phụ trợ đã từng 
bước được nâng cao năng lực, một số tập 
đoàn kinh tế lớn đã chú trọng đầu tư vào 

11 TTXVN, Cơ hội phát triển ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam, 2018.

chế biến sản phẩm nông nghiệp. Năm 2018 
có 16 nhà máy chế biến rau quả, thịt lợn, gia 
cầm hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 
8.700 tỷ đồng được khởi công và khánh 
thành, giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã 
và đa dạng các mặt hàng nông sản, lâm, 
thủy sản. Tuy vậy, tỷ lệ nông sản của Việt 
Nam xuất khẩu thô còn cao cho nên để tiếp 
tục nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia 
tăng cho nông sản Việt Nam, cần tiếp tục 
đầu tư cho nghiên cứu về công nghệ sau 
thu hoạch và giai đoạn tới cần tập trung vào 
các nội dung chính sau đây: i) Nghiên cứu 
giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch; ii) Nghiên 
cứu xử lý, bảo quản nông sản, thủy sản đặc 
biệt là rau, hoa, quả tươi để bảo đảm chất 
lượng trong quá trình lưu thông, tiêu thụ; và 
iii) Tiếp tục nghiên cứu công nghệ chế biến 
sâu để làm đa dạng các mặt hàng nông sản 
và nâng cao giá trị gia tăng;

3.6. Nghiên cứu về thủy lợi

Việt Nam được đánh giá là nước có 
hệ thống thủy lợi khá phát triển, 80% diện 
tích đất canh tác nông nghiệp được tưới 
tiêu. Tuy vậy, hệ thống thủy lợi này chủ yếu 
được nghiên cứu và xây dựng để phục vụ 
cho sản xuất lúa. Các cây rau màu, cây công 
nghiệp, CAQ và phục vụ nuôi trồng thủy 
sản còn ít được quan tâm cho nên thời gian 
tới các nghiên cứu về thủy lợi phục vụ cho 
xây dựng NTM cần tập trung vào một số nội 
dung sau: i) Công nghệ tưới tiết kiệm nước 
(đặc biệt ở những vùng thiếu nước, hạn 
hán như Nam Trung Bộ và Tây Nguyên); ii) 
Nghiên cứu công nghệ tưới tiêu cho cây ăn 
quả và cây công nghiệp; và iii) Nghiên cứu 
quản lý và sử dụng nước có hiệu quả phục 
vụ nuôi trồng thủy sản
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3.7. Nghiên cứu nông nghiệp công 
nghệ cao, nông nghiệp 4.0

Nông nghiệp công nghệ cao  là một 
nền  nông  nghiệp  được ứng dụng kết hợp 
những công nghệ mới, tiên tiến để sản xuất, 
còn gọi là công nghệ cao nhằm nâng cao 
hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, 
chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu 
ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự 
phát triển nông nghiệp bền vững. Các yếu 
tố chính của nông nghiệp công nghệ cao 
bao gồm: i) Cơ giới hóa các khâu từ nhân 
giống, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến; 
ii) Tự động hóa quy trình bằng máy móc, 
công nghệ thông tin; iii) Đưa công nghệ 
sinh học vào sản xuất giống cây trồng, vật 
nuôi chất lượng cao. Trong nhiều năm qua, 
chủ trương kêu gọi đầu tư phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao được Chính phủ 
cùng các bộ, ngành và địa phương rất chú 
trọng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi. Tuy 
nhiên, có một thực tế là chỉ những tập đoàn, 
doanh nghiệp lớn với tiềm lực tài chính và 
chiến lược phát triển dài hạn mới trụ vững 
đầu tư trong lĩnh vực này và đảm bảo hiệu 
quả khai thác như: VinEco (Vingroup), Tập 
đoàn TH; Vinamilk, Tập đoàn Hùng Nhơn 
(Bình Phước), Cô gái Hà Lan… Còn lại, đa 
phần doanh nghiệp nhỏ, lẻ thậm chí có quy 
mô vừa khi đầu tư vào nông nghiệp công 
nghệ cao trong nhiều lĩnh vực đều gặp khó 
khan, thậm chí thất bại với những bài học 
đắt giá cả về tiền bạc và công sức. 

Nông nghiệp 4.0 khác với nông nghiệp 
công nghệ cao đó là tập trung thay đổi 
phương thức sản xuất từ truyền thống sang 
hiện đại, nông nghiệp 4.0 chính là thay đổi 
phương thức quản lý nông nghiệp. Theo đó, 
nông nghiệp 4.0 sẽ mở đường cho các hoạt 
động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con 

người không cần có mặt trực tiếp. Kết nối 
vạn vật cho phép các yếu tố như nước, phân 
(đối với trồng trọt), thức ăn (đối với chăn 
nuôi, thủy sản), thuốc, độ ẩm, ánh sáng… 
được số hóa và chuyển nó vào các thiết bị 
kết nối Intenet như máy tính, điện thoại. Các 
yếu tố này được theo dõi và điều khiển ở bất 
cứ nơi nào, không nhất thiết phải ở trang 
trại. Các yếu tố chính của nông nghiệp 4.0 
bao gồm: i) Các thiết bị máy móc được số 
hóa, gắn cảm biến và kết nối internet với 
nhau (IoT); ii) Người máy (robot), bao gồm 
cả thiết bị bay không người lái (drones) 
được kết nối vệ tinh (satellites); iii) Công 
nghệ chiếu sáng thông minh sử dụng đèn 
LED; iv) Tế bào quang điện (solar cells) để 
tạo năng lượng tại chỗ; v) Nuôi/trồng trong 
nhà có bảo vệ (nhà kính/nhà lưới) đáp ứng 
được các điều kiện tối ưu cho nuôi/trồng; và 
vi) Công nghệ tài chính phục vụ trang trại 
(farm fintech) nghĩa là dịch vụ tài chính cho 
các hoạt động của trang trại dựa trên nền 
tảng công nghệ. Hiện tại, Việt Nam chưa có 
mô hình nông nghiệp 4.0 hoàn chỉnh và chỉ 
mới áp dụng một số thành phần của nông 
nghiệp 4.0. Ví dụ như: Mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao của VinEco (Vingroup); Sản 
xuất rau xà lách ít kali theo mô hình Akisai 
Cloud (hợp tác nông nghiệp thông minh 
FPT-Fujitsu-Viện Nghiên cứu Rau quả tại 
Hà Nội); Mô hình sử dụng phân bón thông 
minh tại thôn Nà Nghè, xã Nam Mẫu, Ba Bể; 
Máy phun thuốc sâu điều khiển từ xa tại 
Châu Phú, An Giang.

Nhìn chung, nông nghiệp công nghệ 
cao và nông nghiệp 4.0 còn gặp một số khó 
khăn, đó là: Cần vốn đầu tư lớn, vượt khả 
năng của đa số nông dân và doanh nghiệp 
nhỏ; Công nghệ của Việt Nam còn yếu và 
thiếu, cần được đầu tư nghiên cứu tạo ra 
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công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế, xã 
hội của Việt Nam; Nguồn nhân lực cho công 
nghệ cao còn thiếu; Chưa có gắn kết giữa 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông 
nghiệp 4.0 với tiêu thụ sản phẩm cho nên 
cần xây dựng chuỗi sản xuất để tạo đầu ra 
cho sản phẩm. Trong tương lai, nông nghiệp 
công nghệ cao và nông nghiệp 4.0 sẽ là giải 
pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, sản 
lượng và hiệu quả kinh tế trong sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản; 

3.8. Nghiên cứu xử lý các vấn đề về 
môi trường nông nghiệp 

Môi trường canh tác nông nghiệp 
đang bị thu hẹp và hủy hoại nghiêm trọng. 
Tài nguyên đất, nước và không khí bị ô 
nhiễm hóa học và chất thải nghiêm trọng. 
Ô nhiễm hệ thống sông Hồng và sông Cửu 
Long cần được ngăn chặn kịp thời. Đây là vấn 
đề sống còn của nền sản xuất nông nghiệp 
của Việt Nam. Cần ưu tiên đầu tư nghiên 
cứu và quản lý nguồn nước ngọt để bảo tồn 
khả năng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. 
Mặt khác, môi trường sống của cư dân nông 
thôn đang trở thành vấn đề nghiêm trọng 
ở hầu hết các địa phương do ô nhiễm chất 
thải trong sinh hoạt (túi nilon, rác thải, nước 
thải…), ô nhiễm chất thải trong sản xuất 
(chất thải chăn nuôi, tồn dư thuốc BVTV và 
hóa chất trong canh tác…) cần được quan 
tâm nghiên cứu xử ký bằng khoa học công 
nghệ và đề xuất mô hình quản lý môi trường 
hữu hiệu phù hợp với điều kiện từng vùng. 

3.9. Nghiên cứu cơ giới hóa, tự động 
hóa trong sản xuất nông nghiệp

Mức độ cơ giới hóa ở khâu làm đất 
cây hàng năm (lúa, mía, ngô, rau màu) đạt 

12 Bộ NN&PTNT, Báo cáo Tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018 và triển khai kế 
hoạch năm 2019

khoảng 94% (tăng 1% so với năm 2017; 
vùng ĐBSCL đạt 98%); khâu gieo, cấy lúa 
gieo bằng công cụ xạ hàng và cấy đạt 42%; 
khâu chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực 
vật (lúa, mía, chè) đạt 77%; khâu thu hoạch 
lúa 50% (các tỉnh đồng bằng đạt 90%). Mức 
độ tăng trưởng số lượng máy móc, thiết bị 
trong sản xuất nông nghiệp tăng 2% so với 
năm 201712. Tuy vậy, giai đoạn tới sự thiếu 
hụt công lao động động đang là vấn đề lớn 
đối với sản xuất nông nghiệp do có sự dịch 
chuyển lao động từ khu vực nông thôn ra 
thành thị và khu công nghiệp. Để khắc phục 
vấn đề này, cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu 
để cơ giới hóa từng phần tiến tới cơ giới hóa 
đồng bộ và tự động hóa trong sản xuất nông 
nghiệp. Ưu tiên giải quyết cơ giới hóa ở các 
khâu then chốt, công việc nặng nhọc cần 
nhiều công lao động và yêu cầu khắt khe 
về thời vụ như làm đất, thu hoạch. Nghiên 
cứu chế tạo ra các máy công cụ để giảm giá 
thành và hạn chế nhập khẩu.

3.10. Nghiên cứu liên kết sản xuất-
tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị

Hiện trạng của chuỗi giá trị nông sản 
ở Việt nam còn hạn chế về hiệu quả. Theo 
Bộ NN và PTNT năm 2018, cả nước hiện có 
khoảng 818 chuỗi giá trị được chứng nhận 
là chuỗi cung ứng nông sản an toàn, nhưng 
chỉ khoảng 50% chuỗi hoạt động có hiệu 
quả. Các chuỗi nông sản hoạt động có hiệu 
quả thấp là do chi phí giao dịch cao, thiếu 
liên kết chặt chẽ giưã các chủ thể, công 
nghệ sau thu hoạch và chế biến thấp, chưa 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất do hợp tác trong sản xuất còn hạn chế. 
Ngoài ra, khó khăn lớn nhất trong phát triển 
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chuỗi giá trị nông nghiệp là lựa chọn và tìm 
kiếm được doanh nghiệp đầu tàu, các doanh 
nghiệp đồng hành cùng nông dân, đặc biệt 
là nông dân nghèo, sản xuất nhỏ, vùng sâu, 
vùng xa. Bên cạnh đó, nhận thức của người 
dân về chuỗi cũng còn hạn chế, thiếu dịch 
vụ hướng dẫn, tư vấn. Việc áp dụng công 
nghệ trong các chuỗi cung ứng nông sản 
thực phẩm đã được quan tâm nhưng vẫn 
còn hạn chế. Theo Cel Consulting 2018, tỷ 
lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao như rau 
32%, thịt 18% và thuỷ sản 12%.  Đặc biệt, hệ 
thống hậu cần cho chuỗi giá trị nông sản 
cũng chưa hiệu quả khi chi phí cho logistics 
hiện chiếm tới 21 - 25% GDP hàng năm (cao 
hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12% và Singapore 
300%). Áp dụng công nghệ lạnh đồng bộ để 
phát triển chuỗi giá trị lạnh là xu hướng của 
thế giới, tuy nhiên hiện nay mức độ áp dụng 
công nghệ lạnh trong các chuỗi thực phẩm 
của ta còn khá thấp ngoại trừ chuỗi thuỷ sản 
đạt 95%, còn lại sữa đạt 33%, thịt mới đạt 
12%, Rau 7% và quả 6% (ABA, 2018). Để cải 
thiện vấn đề này nhà nước cần có chiến lược 
thu hút đầu tư tư nhân vào các dịch vụ chuỗi 
giá trị và hỗ trợ thông tin kết nối các vùng 
sản xuất hàng hoá tập trung với các dịch vụ 
logistic. 

4. GIẢI PHÁP VỀ KH&CN PHỤC VỤ 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 
NTM GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

4.1. Cần thống nhất rằng, khoa học 
công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 
mới không phải chỉ có các nhiệm vụ trong 
Chương trình Khoa học và công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mà bao gồm tất cả 
các nhiệm vụ khoa học công nghệ có kết 
quả có thể áp dụng vào để phát triển sản 
xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn 
nhằm mang lại cuôc sống tốt đẹp hơn cho 

nông dân và cộng đồng cư dân nông thôn. 
Như vậy, khoa học công nghệ phục vụ xây 
dựng nông thôn mới rất rộng lớn, bao gồm: 
các Chương trình khoa học công nghệ, các 
chương trình khuyến nông cấp Nhà nước, 
cấp Bộ/Ngành, cấp địa phương, của doanh 
nghiệp, hợp tác quốc tế...

4.2. Tăng cường đầu tư cho nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
(khuyến nông)

Tăng cường đầu tư kinh phí cho hệ 
thống các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực 
nông nghiệp và PTNT của Việt Nam đạt mức 
tương đương với các nước trong khu vực 
(0,5% GDP nông nghiệp). Hoặc có thể đầu 
tư cho khoa học công nghệ nông nghiệp 
bằng cách, đề xuất với Chính phủ trích 0,5% 
kim ngạch xuất khẩu để đầu tư lại cho khoa 
học công nghệ. Như vậy, với trên 40 tỉ USD 
xuất khẩu nông sản năm 2018, chúng ta có 
khoảng 200 triệu USD đầu tư lại cho nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
(gấp 4 lần kinh phí của Nhà nước đầu tư cho 
Bộ NN&PTNT ở thời gian hiện tại). Nếu làm 
được điều này, sẽ có nguồn lực xứng đáng 
đầu tư cho KH&CN trong lĩnh vực NN&PTNT.

4.3. Tăng cường chất lượng nguồn 
nhân lực cho công tác nghiên cứu hoa học 
và chuyển giao công nghệ (khuyến nông)

i) Nguồn nhân lực cho nghiên cứu 
khoa học: Hiện tại lực lượng này lên tới 
8.000 người ở các viện, trường nhưng chúng 
ta vẫn thiếu cán bộ đầu đàn, cán bộ làm 
công tác nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 
chuyên sâu. Không những thế, lực lượng 
nghiên cứu viên cao cấp đang bị già hóa, 
trong khi thế hệ kế cận chưa phát triển kịp, 
chưa kể đến một lực lượng không nhỏ các 
bộ nghiên cứu bỏ viện, trường ra làm cho 
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các doanh nghiệp vì có chế độ đãi ngộ cao 
hơn; ii) Nguồn nhân lực cho chuyển giao 
công nghệ (khuyến nông): Nguồn nhân 
lực này đa số không được đào tạo bài bản 
và được cập nhật kiến thức về khoa học và 
công nghệ. Thêm nữa, cán bộ khuyến nông 
cấp cơ sở (cấp xã) và bán chuyên trách (cấp 
thôn/bản) có chế độ đãi ngộ thấp nên chưa 
yên tâm công tác có hiệu quả. Cho nên, 
nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu 
hoa học và chuyển giao công nghệ (khuyến 
nông) cần được đào tạo và đào tạo lại để 
cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng về 
chuyên môn đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng cao về nguồn nhân lực cho công tác 
nghiên cứu hoa học và chuyển giao công 
nghệ (đặc biệt là công nghệ cao và nông 
nghiệp thông minh 4.0). Mặt khác, cần xem 
xét về chế độ đãi ngộ để không bị chảy máu 
chất xám đối với cán bộ nghiên cứu và để 
cán bộ làm công tác khuyến nông yên tâm 
công tác có hiệu quả

4.4. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ

Hệ thống nghiên cứu khoa học cần 
tiếp tục được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ 
không chồng chéo về chức năng. Đặc biệt, 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phải là cơ 
quan giúp Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý 
nhà nước về công tác khuyến nông, không 
trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
khuyến nông như hiện tại. Cần cân đối một 
tỷ lệ kinh phí khuyến nông hàng năm cho 
các tỉnh thành để tăng sự kết nối về chuyên 
môn giữa trung ương và địa phương, làm 
cho hệ thống khuyến nông trở thành một 
khối thống nhất. Các nhiệm vụ khuyến 
nông bao gồm: Nhiệm vụ khuyến nông cấp 

Bộ (giao cho các viện/trường, doanh nghiệp 
có đủ năng lực); Nhiệm vụ cấp địa phương 
do Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các tram 
khuyến nông huyện thực hiện, sử dụng 
kinh phí từ trung ương cấp hàng năm qua 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; và Nhiệm 
vụ khuyến nông đột suất do Bộ giao khi có 
thiên tai, dịch bệnh… 

4.5. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý 
khoa học công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, 
chính sách đổi mới để thúc đẩy hoạt động 
KH&CN trong nông nghiệp, nông thôn. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân 
làm khoa học công nghệ phát huy tối đa tính 
sáng tạo, chủ động, tinh thần trách nhiệm 
đối với kết quả cuối cùng. Chuyển trọng 
tâm từ quản lý đầu vào sang quản lý đầu ra 
và hiệu quả của sản phẩm KHCN được ứng 
dụng vào sản xuất. Thực hiện triệt để hơn 
các cơ chế khoán tài chính trong khoa học 
công nghệ. Cải tiến các thủ tục, không biến 
người làm khoa học công nghệ thành nhân 
viên hành chính, phải đối phó, mất nhiều 
thời gian cho các thủ tục rườm rà, nhất là 
các quy định về tài chính. 

4.6. Xã hội hóa công tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ

i) Về nghiên cứu khoa học: Cần khuyến 
khích, tạo điều kiện cho các thành phần 
ngoài công lập tham gia ngày càng nhiều 
vào nghiên cứu và phát triển những lĩnh 
vực cần ưu tiên, như các nghiên cứu chọn 
tạo giống cây trồng vật nuôi có giá trị tăng 
trưởng mới, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
các công nghệ tiên tiến ứng dụng cho 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
4.0, nông nghiệp hữu cơ. Một số hình thực 
có thể áp dụng trong giai đoạn tới, đó là: 
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Doanh nghiệp thành lập các đơn vị nghiên 
cứu trực thuộc; Doanh nghiệp phối hợp 
với các nhà khoa học cùng đề xuất và cùng 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN, Nhà nước cấp 
kinh phí; và Doanh nghiệp đặt hàng các 
nhà khoa học về một sản phẩm cụ thể, kinh 
phí nghiên cứu có thể doanh nghiệp đầu 
tư 100% hoặc Nhà nước hỗ trợ 50%. ii) Về 
chuyển giao công nghệ: Doanh nghiệp cần 
phát triển vùng sản xuất nguyên liệu ở quy 
mô công nghiệp, có thể đầu tư thuê dịch vụ 
chuyển giao công nghệ (khuyến nông). Như 
vậy, công tác chuyển giao công nghệ được 
coi như một dịch vụ được hạch toán chi phí 
đầu vào trong sản xuất nông nghiệp. Việc 
này đã được các nước có nền nông nghiệp 
phát triển thực hiện có hiệu quả. 

4.7. Phát triển thị trường KHCN

Việc phát triển thị trường khoa học 
công nghệ hiện đã được thể chế hóa với 
các khung khổ pháp lý như Luật Khoa học 
và Công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật 
Chuyển giao công nghệ…, có hệ thống cơ 
quan quản lý và các quy định khá cụ thể. 
Trong 10 năm (2005-2015) mới có khoảng 
50 giống cây trồng mới do các Viện, Trường 
chọn tạo được chuyển giao cho các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung việc chuyển 
nhượng bản quyền công nghệ còn chậm 
phát triển, các lĩnh vực khác như quy trình 
công nghệ trong sản xuất, chế biến nông 
lâm sản và thủy sản, bản vẽ, thiết kế máy 
nông nghiệp… hầu như chưa được chuyển 
nhượng trên thị trường KHCN. Để sản phẩm 
khoa học công nghệ tham gia được vào thị 
trường thì sản phẩm KHCN đó cần có: i) Chất 
lượng và hàm lượng chất xám cao; ii) Đáp 
ứng được yêu cầu của sản xuất, kinh doanh, 
có khả năng áp dụng vào sản xuất quy mô 
lớn; và iii) Mang lại lợi nhuận cho sản xuất, 

kinh doanh. Các thủ tục của thị trường khoa 
học công nghệ cũng cần được cải cách, tạo 
điều kiện cho các bên tiếp cận thuận tiện, 
nhanh chóng. Một số vướng mắc hiện nay 
cần được tháo gỡ ngay, như các thủ tục 
đăng ký bản quyền cần được đơn giản hóa; 
cần có chính sách bảo vệ bản quyền đối với 
những sản phẩm khoa học công nghệ, các 
sáng chế, đảm bảo quyền lợi cho những 
nhà sáng chế, nghiên cứu. Đồng thời cần 
có chính sách hỗ trợ để nâng đỡ và tiếp 
tục phát triển, hoàn thiện những sản phẩm 
nghiên cứu trở thành hàng hóa chuyển giao 
đối với các tiến bộ kỹ thuật có nhu cầu lớn, 
có khả năng tạo hiệu quả cao. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016), 
Báo cáo Đoàn Giám sát của UBTVQH về KH&CN, 2016.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2019), 
Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và dự kiến 
một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới năm 2019.

3. Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM, Bộ 
NN&PTNT, Khoa học với sự nghiệp nông thôn mới giai 
đoạn 2011-2017.

4. Chris Jackson (2015), Agricultural Research in 
Vietnam Recent Trends and Emerging Challenges, 2015. 
Presented at APAARI Meeting in Bankok, WB, 2015.

5. Kỷ yếu Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển 
lãm Quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 7 khóa X về Nông nghiệp, Nông dân, Nông 
thôn ngày 26-27/11/2018 tại Hà Nội.

6. TTXVN (2018), Cơ hội phát triển ngành công 
nghiệp dược liệu Việt Nam.

7. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (2018), 
Báo cáo kết quả hoạt động KHCN nổi bật thời gian qua và 
định hướng nghiên cứu giai đoạn tới.

8. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (2018), Báo cáo kết quả 
thực hiện nhiệm vụ năm 2018.



1. Giới thiệu

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Từ 
năm 2010, Việt Nam bước vào giai đoạn 3 
của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế với 
sự chủ động, tích cực tham gia và sẵn sàng 
cam kết với các nghĩa vụ cao. Trong giai 
đoạn 3 của tiến trình hội nhập, Việt Nam đã 
chính thức ký kết các Hiệp định mậu dịch 
tự do mới có mức độ tự do hóa cao hơn các 
hiệp định trước đây mà Việt Nam đã tham 
gia, trong đó CPTPP và Việt Nam - EU được 
coi là những hiệp định mậu dịch tự do thế 
hệ mới. Việc tham gia các hiệp định này tạo 
cơ hội cho Việt Nam trong giảm thiểu sự lệ 
thuộc nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm vào thị trường lân cận thông qua các 
cơ chế thương mại tự do liên khu vực và 
toàn cầu, tạo ra và giúp giữ vững sự phát 
triển ổn định cho thương mại và sản xuất; 
tiếp cận với thị trường xuất khẩu lớn nhất 
thế giới và thị trường nhập khẩu hàng hóa 
có chất lượng cao nhất thế giới. 

Bên cạnh những cơ hội nêu trên, hội 
nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang 
tạo ra nhiều thách thức cho ngành nông 
nghiệp Việt Nam khi Việt Nam chấp nhận 
cam kết không bảo hộ, cạnh tranh, và tuân 
thủ các tiêu chuẩn của các quốc gia thành 
viên và thị trường thế giới. Trong thời gian 
gần đây, xuất khẩu nông sản của Việt Nam 
phải đối mặt với các hàng rào kỹ thuật ngày 

XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG 
TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

TS NGUYỄN TRUNG KIÊN, NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN VIỆT HƯNG
Bộ môn Thị trường và Ngành hàng, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển 
nông nghiệp nông thôn
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càng phức tạp và khắt khe được các nước 
đưa ra để bảo hộ sản xuất trong nước khi 
hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, trong 
đó đặc biệt là các yêu cầu về bảo đảm truy 
xuất nguồn gốc, bảo đảm tiêu chuẩn chất 
lượng về an toàn thực phẩm và bền vững. 
Ngoài ra, việc xử lý các tranh chấp thương 
mại nông sản với các nước còn gặp nhiều 
khó khăn. 

Trong khi đó, các chuỗi giá trị nông 
sản phần lớn chưa được tổ chức hiệu quả, 
thiếu liên kết, công tác bảo quản chế biến 
sau thu hoạch còn chưa hiện đại. Phần lớn 
nông sản Việt Nam chưa xây dựng được 
thương hiệu mạnh trên thị trường trong 
nước và quốc tế.

Do đó, xây dựng và phát triển chuỗi 
giá trị nông sản đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường trong nước và quốc tế là một yêu 
cầu cấp bách trong bối cảnh hội nhập sâu 
rộng vào kinh tế quốc tế hiện nay.

2. Bối cảnh thị trường nông sản 
quốc tế và các vấn đề đặt ra đối với phát 
triển chuỗi giá trị nông sản Việt Nam

2.1. Chủ nghĩa bảo hộ leo thang và 
xu hướng gia tăng yêu cầu về ATTP tại các 
thị trường nhập khẩu lớn

Thương mại nông sản quốc tế đang 
chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch ở một số nền kinh tế lớn như 
Mỹ và một số nước. Để bảo hộ thị trường 
nội địa khi mức thuế quan có xu hướng 

1 Trung Quốc yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu của Trung Quốc tiến hành đăng ký mẫu tem nhãn truy xuất nguồn gốc 
tại cơ quan Hải quan Trung Quốc và dán tem nhãn này trên các sản phẩm/bao bì trái cây nhập khẩu. Danh sách vườn 
trồng, doanh nghiệp đóng gói phải được cơ quan quản lý nước xuất khẩu thông báo chính thức cho phía Trung Quốc. 
Đây không phải là quy định mới mà là các quy định đã có từ trước, nhưng nay, các cơ quan chức năng của Trung Quốc 
đã lưu ý và đẩy mạnh thực hiện.
2 Nhật Bản áp lệnh kiểm tra 100% đối với hai chất Cypermethrin, Clorpyrifos và tăng cường kiểm tra 30% đối với chất 
Profenofos trên rau ngò từ Việt Nam, áp lệnh kiểm tra 100% đối với tôm và sản phẩm chế biến từ tôm của Việt Nam

giảm, các nước đã tăng cường sử dụng các 
hàng rào phi thuế. Một nghiên cứu của Đại 
học Southern California cho thấy các hàng 
rào phi thuế làm tăng chi phí giao dịch gấp 
3 lần so với mức thuế quan, tăng chi phí 
trực tiếp và gián tiếp, đồng thời làm giảm 
tính cạnh tranh của hàng nông sản.  Điều 
này cản trở tự do hóa, thuận lợi hóa thương 
mại và đầu tư quốc tế. 

Các đối tác lớn của nông lâm thủy 
sản xuất khẩu của Việt Nam như Mỹ, Trung 
Quốc, EU, Nhật Bản tiếp tục tăng cường 
tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp và khắt khe 
đối với hàng hóa nông lâm thủy sản nhập 
khẩu đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam 
đáp ứng hàng rào kỹ thuật này càng gia 
tăng.Trung Quốc hiện nay đã không còn là 
thị trường dễ tính như trước đây, nước này 
đã có thay đổi trong giảm sát xuất nhập 
khẩu hoa quả. Kể từ tháng 5/2018, Trung 
Quốc đã tăng cường công tác quản lý, truy 
xuất nguồn gốc đối với trái cây nhập khẩu1. 
Kể từ 10/2019, sản phẩm thực phẩm nhập 
khẩu vào Trung Quốc phải có Chứng nhận 
an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm 
quyền nước xuất khẩu cấp cho các lô hàng. 
Tương tự, Nhật Bản cũng tăng cường kiểm 
tra đối với sản phẩm tôm và sản phẩm chế 
biến từ tôm của Việt Nam2. Kể từ 1/1/2019, 
Hàn Quốc sẽ triển khai áp dụng hệ thống 
quản lý danh mục thuốc bảo vệ thực vật 
(PLS) trên tất cả các sản phẩm nông nghiệp, 
thực phẩm nhập khẩu vào nước này. Song 
song với triển khai PLS, Hàn Quốc cũng sẽ 
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thắt chặt kiểm tra thực phẩm nhập khẩu.

Chủ nghĩa bảo hộ thương mại tại một 
số thị trường lớn cùng với xu hướng gia 
tăng yêu cầu về ATTP khiến cho nông sản 
xuất khẩu có nguy cơ bị trả lại, mất quyền 
xuất khẩu hoặc gia tăng tần suất kiểm tra 
do chưa đáp ứng các quy định SPS/TBT. Sản 
xuất trong nước lạm dụng thuốc kháng 
sinh, thuốc trừ sâu trong chăn nuôi, trồng 
trọt, vấn đề VSATTP chưa được quản lý chặt 
chẽ và thiếu sự kiểm soát chặt chẽ theo 
chuỗi cung ứng là vấn đề đặt ra, cần giải 
quyết đối với chuỗi nông sản Việt Nam.

2.2. Các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới tiếp tục được mở rộng

Trái ngược với chủ nghĩa bảo hộ ở một 
số nền kinh tế lớn, hội nhập kinh tế quốc tế 
tiếp tục được mở rộng với mức độ cam kết 
cao và phạm vi điều chỉnh rộng, bao trùm 
nhiều khía cạnh từ mở của thị trường đến 
ATTP, tiêu chuẩn kỹ thuật, đầu tư… Gần đây 
nhất, Việt Nam đã ký kết EVFTA, hiệp định 
bảo hộ đầu tư Việt Nam EU (IPA), CPTPP, đòi 
hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chấp nhận 
cạnh tranh ngay lập tức, tuân thủ các tiêu 
chuẩn các nước đặt ra trong cả ba lĩnh vực 
kinh tế, xã hội và môi trường.

Hội nhập kinh tế quốc tế sâu sắc và 
toàn diệnmang lại nhiều cơ hội xuất khẩu, 
mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông 
sản của Việt Nam. Trái lại, hội nhập kinh 
tế quốc tế cũng mang đến thách thức cho 
các ngành sản xuất trong nước do khó đáp 
ứng quy tắc nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo 
quyền lợi được hưởng ưu đãi thuế quan do 
chưa xây dựng được các chuỗi giá trị ngành 
hàng bền vững, chưa có thói quen về lưu 

trữ bằng chứng chứng minh về nguồn gốc 
xuất xứ trong toàn chuỗi. Ngoài ra, hội 
nhập kinh tế quốc tế sẽ gia tăng cạnh tranh 
trong thị trường nội địa do hàng rào thuế 
dần được cắt giảm trong khi Việt Nam khó 
sử dụng hàng rào phi thuế như một biện 
pháp bảo hộ do năng lực về pháp lý, bằng 
chứng khoa học hạn chế. Áp lực cạnh tranh 
sẽ làm một số ngành mà Việt Nam không 
có thế mạnh có thể bị thu hẹp sản xuất như 
chăn nuôi và mía đường. 

2.3. Xu hướng dư cung và giảm giá 
của một số nông sản tiếp tục duy trì

Xu hướng dư cung đối với nhiều mặt 
hàng nông sản như cà phê, hồ tiêu tiếp tục 
diễn ra do việc mở rộng diện tích sản xuất 
và tăng năng suất ở một số quốc gia từ năm 
2010 đến nay. Sức ép dư cung được dự báo 
sẽ còn tiếp diễn kèm theo đó là sức ép giảm 
giá nông sản trên thị trường thế giới.

Xu hướng dư cung và giảm giá của 
một số mặt hàng như cà phê, hồ tiêu, cao 
su tiếp tục diễn ra trong thời gian tới trong 
khi xuất khẩu các mặt hàng này chủ yếu 
là xuất khẩu thô, dư địa cho xuất khẩu sản 
phẩm thô đang giảm dần sẽ tạo áp lực lớn 
về đầu ra cho Việt Nam. Thực trạng này đòi 
hỏi Việt Nam phải phát triển ngành công 
nghiệp chế biến để đa dạng hóa sản phẩm 
xuất khẩu, giảm áp lực tiêu thụ sản phẩm 
thô cũng như gia tăng giá trị cho các mặt 
hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam.

2.4. Căng thẳng thương mại song 
phương ngày càng diễn ra mạnh mẽ

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, 
EU – Trung Quốc và gần đây nhất là Nhật 
Bản – Hàn Quốc diễn ra mạnh mẽ và sẽ có 
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tác động nhiều chiều đến thương mại toàn 
cầu nói chung cũng như thương mại nông 
sản nói riêng. Căng thẳng thương mại song 
phương không chỉ ảnh hưởng đến thương 
mại, còn dẫn đến sự dịch chuyển của các 
dòng đầu tư sang các nước thứ ba, mang 
đến nhiều cơ hội cũng như thách thức cho 
các quốc gia này. 

Căng thẳng thương mại song phương 
giữa các quốc gia có những tác động nhất 
định đến thương mại nông sản của Việt 
Nam do dòng thương mại giữa các quốc 
gia có căng thẳng thương mại có xu hướng 
bị đình trệ và có khả năng tràn vào Việt 
Nam, trực tiếp cạnh tranh với hàng hóa 
trong nước. Ngoài ra, căng thẳng thương 
mại có thể khiến các dòng đầu tư dịch 
chuyển sang Việt Nam và mang lại những 
lợi ích nhất định nhưng cũng khiến Việt 
Nam đối mặt với nguy cơ mượn xuất xứ của 
Việt Nam để lẩn tránh thuế. 

3. Thực trạng chuỗi giá trị nông sản 
Việt Nam

3.1. Thành tựu

Đã hình thành một số chuỗi giá trị đồng 
bộ từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ phục vụ thị 
trường trong nước và xuất khẩu

Trong thời gian gần đây, đã hình 
thành nhiều chuỗi giá trị đồng bộ từ sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm với 
sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã 
và người nông dân trong tất cả các ngành 
hàng NLTS như mô hình của chuỗi khép kín 
của Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản 
xuất nông nghiệp VinEco đối với sản phẩm 
rau; chuỗi chăn nuôi khép kín từ cung cấp 
đầu vào (con giống, thức ăn chăn nuôi, thú 

y), chăn nuôi (hoặc đặt hàng gia công) và 
chế biến sản phẩm chăn nuôi như CP, Japfa, 
Mavin, Dabaco. Đặc biệt là mô hình chuỗi 
giá trị lúa gạo bền vững hợp tác giữa Tập 
đoàn Lộc Trời với Tập đoàn Phoenix, tạo 
điều kiện cho chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị lúa gạo 
quốc tế. Mô hình này liên kết và mang lại 
lợi ích cho khoảng 10.000 hộ sản xuất lúa 
Việt Nam, mở rộng diện tích canh tác lúa 
gạo bền vững lên trên 10.000 ha.Ngoài ra, 
một số chuỗi giá trị rau quả được sản xuất 
theo quy trình PGS (Participatory Gurantee 
System), là một hệ thống đảm bảo cùng 
tham gia của các hộ, liên hộ, nhóm liên hộ 
giám sát chéo nội bộ theo hệ thống và được 
chứng thực bởi các tác nhân tham gia chuỗi 
(người sản xuất, doanh nghiệp, người tiêu 
dùng, cán bộ quản lý nhà nước…), đang 
được hình thành và phát triển tại Việt Nam. 
Năm 2018, có 25 mô hình sản xuất rau theo 
PGS trên địa bàn Hà Nội, tương đương với 
1.400 ha. Trên phạm vi cả nước, tính đến 
hết năm 2018, các tỉnh/thành phố đã xây 
dựng thành công 1249 chuỗi thực phẩm an 
toàn, 1450 sản phẩm và 3181 địa điểm bán 
sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi. 

Liên kết trong chuỗi giá trị được tăng 
cường

Theo Kết quả tổng điều tra nông 
nghiệp nông thôn năm 2016, cả nước có 
20,3% tổng số doanh nghiệp nông lâm 
thủy sản có thực hiện liên kết. Tương tự, có 
35,5% tổng số hợp tác xã NLTS có liên kết 
với doanh nghiệp, nông dân và hợp tác xã 
khác; 54,4% số hợp tác xã có liên kết cung 
ứng sản phẩm dịch vụ đầu vào; 21,4% liên 
kết tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ đầu ra; 
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13,5% liên kết góp vốn đầu tư sản xuất và 
10,7% liên kết theo hình thức khác. 

Đã có 619,3 nghìn hộ tham gia liên 
kết sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu 
lớn (CĐML). Trong đó, tỷ lệ diện tích CMĐL 
được ký bao tiêu sản phẩm trước khi sản 
xuất chiếm 29,2% tổng diện tích gieo trồng. 
Tỷ lệ diện tích CĐML trồng mía được ký hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm trước khi sản xuất 
đạt 96,5%, theo sau là ngô (76,3%), chè búp 
(53,3%), lúa (26,5%) và rau (10,8%)3.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các chính 
sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp, 
hợp tác xã liên kết trong sản xuất và tiêu 
thụ, ngày càng nhiều chuỗi giá trị nông 
sản được hình thành theo các hình thức 
liên kết khác nhau. Trong đó, 32,0% tổng số 
doanh nghiệp có hình thức liên kết tiêu thụ 
sản phẩm, dịch vụ đầu ra và 32,9% tổng số 
doanh nghiệp có hình thức liên kết góp vốn 
đầu tư sản xuất và 11,3% doanh nghiệp có 
liên kết theo hình thức khác4. Hình thức liên 
kết góp vốn đầu tư sản xuất chiếm tỷ trọng 
lớn nhất. Đây là hình thức liên kết chặt 
chẽ, có chia sẻ lợi ích và rủi ro giữa doanh 
nghiệp và người nông dân. 

Công tác quản trị chuỗi ngày càng cải 
thiện và hiện đại

Trong thời gian qua, đã có một số 
chuỗi cung ứng nông sản ứng dụng thành 
công công nghệ mới (công nghệ thông tin, 
blockchain, v.v.) trong quản lý chuỗi cung 
ứng như ứng dụng công nghệ thông tin 
để kết nối sản xuất và tiêu dùng, truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm nông sản nhằm gia 
tăng giá trị. Hiện đã có một số chuỗi cung 

3 Tổng cục thống kê, Kết quả Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2016
4 Tổng cục thống kê, Kết quả Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn năm 2016

ứng như chuỗi xoài (hợp tác xã Mỹ Xương 
ở Đồng Tháp), thanh long (Công ty TNHH 
Hoàng Phát Fruit và Công ty TNHH chế 
biến trái cây Yasaka) đã áp dụng công nghệ 
hiện đại vào đổi mới chuỗi cung ứng như 
công nghệ blockchain vào truy xuất nguồn 
gốc và quản lý chuỗi nhằm giảm chi phí và 
minh bạch thông tin và tăng cường lòng tin 
của người tiêu dùng. 

Hình thành các chuỗi phát triển theo 03 
cấp độ: sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm 
cấp tỉnh và nhất là sản phẩm địa phương 
OCOP

Trong thời gian vừa qua, nhằm tập 
trung nguồn lực phát triển các chuỗi giá 
trị ngành hàng nông nghiệp chủ lực quốc 
gia, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 
Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
cấp quốc gia để định hướng ưu tiên thu hút 
doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 
– nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-
CP với 13 sản phẩm chủ lực gồm gạo, cà 
phê, cao su, điều, hồ tiêu, chè, rau, quả, sắn 
và sản phẩm từ sắn, thịt lợn, thịt và trứng 
gia cầm, cá tra, tôm và gỗ và sản phẩm gỗ. 
Theo đó, chuỗi giá trị các nhóm sản phẩm 
chủ lực quốc gia khép kín từ sản xuất đến 
tiêu thụ đã và đang dần hoàn thiện. Đặc 
biệt là chuỗi giá trị lúa gạo đã nhận được 
nhiều sự hỗ trợ từ sản xuất, liên kết trong 
sản xuất – tiêu thụ thông qua hợp đồng 
thương mại đến xây dựng thương hiệu gạo 
và hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường 
xuất khẩu. Nhờ đó, tỷ lệ chuỗi giá trị gạo 
khép kín đạt là 4%.

Bên cạnh đó, nhóm chuỗi giá trị sản 
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phẩm chủ lực cấp tỉnh cũng dần hình thành 
với sự quan tâm đặc biệt của UBND các tỉnh 
trong việc nhanh chóng xác định và ban 
hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ 
lực cấp tỉnh để thu hút đầu tư, đẩy mạnh 
liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, 
tổ hợp tác và nông dân sản xuất. Tỉnh Bắc 
Giang là một trong những tỉnh đi đầu với 04 
chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực gồm 
vải Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, chè bản Ven 
và mỳ Chũ. UBND tỉnh đã thực hiện “Đề án 
xây dựng và phát triển nông sản hàng hóa 
đạt cấp tỉnh giai đoạn 2019 - 2021” nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ, kết nối thị trường 
và đặc biệt chú trọng công tác xây dựng 
thương hiệu sản phẩm và truy suất nguồn 
gốc cho sản phẩm. Hiện nay, rất nhiều tỉnh 
trên cả nước đã ban hành được nhóm sản 
phẩm chủ lực cấp tỉnh như An Giang, Sơn 
La, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Cao Bằng, 
Thừa Thiên-Huế, Kon Tum…

Phát triển chuỗi sản phẩm đặc sản địa 
phương OCOP cũng được thúc đẩy mạnh 
từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Ninh trở 
thành tỉnh đi đầu cả nước triển khai thực 
hiện một cách bài bản, có hệ thống từ việc 
bố trí bộ máy chỉ đạo, tổ chức thực hiện, 
ban hành các cơ chế, chính sách huy động 
nội lực đến hướng dẫn triển khai, xúc tiến 
thương mại. Qua 5 năm triển khai thực 
hiện, Quảng Ninh đã phát triển được 339 
sản phẩm với gần 139 tổ chức kinh tế tham 
gia, trong đó có 131 sản phẩm được đánh 
giá xếp hạng (07 sản phẩm đạt 5 sao; 56 sản 

5 Trần Công Thắng & cộng sự, (2015), Nghiên cứu chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị trong ngành 
lúa gạo và thịt lợn
6 Nguyễn Đức Lộc, (2018), Nghiên cứu đề xuất gói giải pháp đồng bộ thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị cho ngành trái cây và 
thủy sản
7 Nguyễn Trung Kiên, (2015), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất chính sách, giải pháp thương mại nông sản Việt Nam với Trung 
Quốc

phẩm đạt 4 sao và 68 sản phẩm đạt 3 sao). 
Các tổ chức kinh tế đạt tiêu chí sản phẩm 
OCOP đều được tỉnh hỗ trợ xây dựng nhãn 
hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương 
mại trong nước và ngoài nước. Đến năm 
2018, trên cả nước có hơn 30 địa phương 
triển khai phát triển OCOP theo các quy mô 
khác nhau. Có gần 1.100 sản phẩm đăng 
ký và được công bố tiêu chuẩn chất lượng 
(chiếm 22,52%) và 695 sản phẩm đăng ký 
bảo hộ sở hữu trí tuệ (14,4%). 

3.2. Hạn chế

Các chuỗi giá trị phần lớn nhỏ lẻ và 
thiếu liên kết

Mặc dù, nhận được nhiều sự hỗ trợ 
của Chính phủ trong việc tổ chức liên 
kết giữa hợp tác xã, nông dân với doanh 
nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản nhưng 
tỷ lệ hình thành chuỗi giá trị nông sản hoàn 
chỉnh từ người sản xuất (nông dân/hợp 
tác xã/tổ hợp tác) tới doanh nghiệp vẫn 
còn chiếm tỷ lệ rất thấp, phần lớn các liên 
kết trong chuỗi vẫn rất lỏng lẻo, chủ yếu 
thông qua trung gian. Ví dụ, tỷ lệ chuỗi liên 
kết giữa nông dân/hợp tác xã với doanh 
nghiệp trong ngành lúa gạo chỉ chiếm có 
4%5. Tỷ lệ chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp 
và hợp tác xã trong chuỗi giá trị cam là 2%, 
chuỗi thanh long là 5%, chuỗi giá trị chuối 
là 10%, chuỗi tôm là 11%6. Tỷ lệ chuỗi liên 
kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã trong 
chuỗi giá trị tinh bột sắn là 12%7. 

Một số đầu vào, vật tư nông nghiệp chất 
lượng còn chưa đảm bảo và sử dụng chưa hiệu quả
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Hiện tượng nông dân mua phải một 
số loại phân bón, thuốc trừ sâu chưa đảm 
bảo chất lượng và không rõ nguồn gốc còn 
tồn tại. Ngoài ra, nông dân còn khó tiếp cận 
được nguồn cung cấp giống cây trồng, vật 
nuôi đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng đầu vào 
của người nông dân chưa bền vững. Với 
180 kg/ha, mức độ sử dụng phân bón tại 
Việt Nam cao hơn 30% - 200% so với các 
nước Đông Nam Á khác8. Khoảng ½ đến 
2/3 lượng phân bón đã bị lãng phí, không 
được cây trồng hấp thụ. Thêm vào đó, còn 
tồn tại việc sử dụng thuốc trừ sâu vượt mức 
cho phép. Trong giai đoạn 2011 – 2016, có 
16,54% số hộ nông dân sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật vượt mức cho phép và 4,1% số 
mẫu rau quả kiểm tra có dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép. 

Quy mô sản xuất manh mún

Quy mô đất sản xuất nông nghiệp 
manh mún, nhỏ lẻ. Diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp bình quân một hộ năm 2016 
chỉ đạt 0,46 ha/hộ. Điều này cũng ảnh 
hưởng tiêu cực đến mức độ áp dụng cơ giới 
hóa của các hộ nông dân trong sản xuất. 
Cơ giới hóa chủ yếu được áp dụng trong 
khâu làm đất và chăm sóc, còn khâu thu 
hoạch thấp, không đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ cơ 
giới hóa trong khâu làm đất với lúa là 93% 
(ĐBSCL đạt 98%), mía đạt 82%, ngô và sắn 
đạt 70%. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu chăm sóc và 
phun thuốc BVTV cho lúa đạt 65%, xới cỏ và 
phun thuốc BVTV cho mía, chè đạt 70%. Tỷ 
lệ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch đối với 

8 FAO, 2018
9 Báo cáo tổng kết năm 2016 – Cục chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản
10 Tổng cục thống kê, Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn năm 2016
11 Cục chế biến và phát triển thị trường

lúa đạt 50% (ĐBSCL đạt 82%), mía là 20%, 
chè là 25% và sấy chủ động là 55%9. 

Tỷ lệ nông sản sản xuất theo các tiêu 
chuẩn chất lượng bền vững còn thấp

Năm 2017, tổng diện tích được cấp 
chứng nhận VietGAP đạt 21.096 ha, chỉ 
chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng diện 
tích đất sản xuất nông nghiệp. Ví dụ, diện 
tích rau được chứng nhận VietGAP chỉ 
chiếm có 0,41% tổng diện tích trồng rau và 
quả là 1,43%. VietGAP cũng chủ yếu được 
áp dụng trong canh tác cây ăn quả và rau 
các loại, trong đó, cây ăn quả chứng nhận 
VietGAP là 66,5%, rau là 17%, chè 8,1%, lúa 
8,0% và cà phê là 0,5%. Nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao cũng còn rất hạn chế. 
Cả nước có 5.897,5 ha sản xuất trong nhà 
lưới, nhà kính, nhà mang phân bổ tại 327 
xã, áp dụng chủ yếu tại một số địa phương 
như Lâm Đồng, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, 
Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh10.

Tổn thất sau thu hoạch vẫn còn cao

Mức độ áp dụng công nghệ trong 
khâu sau thu hoạch và bảo quản của Việt 
Nam chưa cao dẫn đến tỷ lệ thất thoát sau 
thu hoạch của nông sản Việt Nam vẫn còn 
cao. Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch trong 
ngành lúa gạo đạt 10% cao hơn so với Thái 
Lan là 7,6%; tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch 
của ngành cà phê là 12,5%; ngô là 13-15%; 
cây có củ là 10-20%; rau quả 20%11.

Công nghệ chế biến đã có nhiều nhà 
máy hiện đại nhưng nhìn chung thiếu chế 
biến sâu, chế biến tinh, chế biến phụ phẩm
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Mặc dù công nghệ chế biến đã có 
nhiều cải thiện và nhiều doanh nghiệp đã 
đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, tỷ lệ 
sản phẩm được áp dụng quy trình chế biến 
đồng bộ, chế biến tinh, chế biến sâu, chế 
biến phụ phẩm còn hạn chế. Chế biến gạo 
quy mô công nghiệp chỉ đáp ứng được 
khoảng 42% sản lượng lúa, chế biến các 
sản phẩm phụ phẩm từ gạo còn hạn chế; 
Với ngành cà phê, tỷ lệ cà phê chế biến sâu 
vẫn còn rất khiêm tốn, chiếm chưa đến 10% 
sản lượng cà phê cả nước; Với ngành chế 
biến cao su, cơ cấu sản phẩm cao su của 
Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu của 
thị trường. Chủng loại cao su thiên nhiên sơ 
chế tập trung chủ yếu là sản phẩm SVR 3L 
chiếm khoảng 50%; SVR 10 chiếm 15-18,5 
%; Latex loại HA chiếm 6-8,5; RSS chiếm từ 
5,5-7%. Với ngành chế biến hồ tiêu, mới có 
khoảng 50 - 60% sản lượng tiêu xuất khẩu 
được chế biến tại các nhà máy. 

Dịch vụ logistics còn hạn chế

Dịch vụ logisitics phục vụ hoạt động 
xuất khẩu của sản phẩm nông nghiệp Việt 
Nam còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến 
tỷ lệ hư hỏng và chất lượng, hình thức hàng 
hóa. Trên thực tế, doanh nghiệp ngành 
nông nghiệp và logistics vẫn chưa có được 
sự liên kết chặt chẽ. Giao dịch giữa hai bên 
phần lớn vẫn chỉ thực hiện dưới hình thức 
cho thuê theo hợp đồng chứ chưa có sự liên 
kết để hỗ trợ nhau về giá, nâng cao chất 
lượng dịch vụ. Trong khi đó, kinh nghiệm 
quốc tế cho thấy hình thành các chuỗi bảo 
quản lạnh sẽ đảm bảo cho các ngành xuất 
khẩu thủy sản, thịt và rau quả trong tương 
lai. Hiện nay, quy mô kho dự trữ lạnh tập 
trung chủ yếu ở khu vực miền Nam phục 

vụ hàng thủy hải sản xuất khẩu, trong đó 
doanh nghiệp logistics tại thành phố Hồ 
Chí Minh chiếm 75%. Bên cạnh đó, đa phần 
các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi 
cung ứng lạnh là doanh nghiệp trong nước 
(48%) với quy mô nhỏ lẻ vì vậy hoạt động 
chuỗi thường bị phân khúc trên từng giai 
đoạn không thể vận hành một cách xuyên 
suốt. Theo Worldbank, chi phí logistics 
chiếm tỷ lệ lớn trong giá thành của nhiều 
ngành nông nghiệp của Việt Nam, cụ thể: 
ngành thủy sản là hơn 12%, gỗ và sản phẩm 
từ gỗ là 23%, rau quả 29,5% và ngành lúa 
gạo chiếm gần 30%. Mức chi phí logistics 
tại Việt Nam cao hơn Thái Lan 6%, Malaysia 
12%, gấp hơn 3 lần so với Singapore. Chi 
phí logistics quá cao đã gián tiếp giảm 
năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam 
trên thị trường thế giới.

Công tác xây dựng thương hiệu chưa 
được đầu tư tương xứng

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của Việt 
Nam chưa xây dựng được thương hiệu trên 
thị trường thế giới. Điều này đã khiến các 
hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại 
Việt Nam chưa mang lại nhiều giá trị. Hơn 
nữa, các hoạt động dịch vụ cung cấp thông 
tin và dự báo về thị trường sản phẩm nông 
nghiệp trên thế giới chưa được đầy đủ làm 
hạn chế khả năng tiếp cận thị trường của 
sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. 

4. Các giải pháp phát triển chuỗi 
giá trị nông sản

4.1. Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi 
giá trị của các nhóm sản phẩm chủ lực

Định hướng phát triển trục sản phẩm 
chủ lực quốc gia (Gồm 13 sản phẩm theo 
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Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn):

Đảm bảo địa bàn có mức độ thích 
nghi tự nhiên, kinh tế xã hội cao, thuận tiện 
chỉ đạo, có điều kiện tổ chức sản xuất, có 
thể bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trường, 
cảnh quan, phù hợp khả năng cung cấp tài 
nguyên tự nhiên. Xây dựng vùng sản xuất 
hàng hóa tập trung quy mô lớn, cân đối 
cung cầu chung toàn ngành hàng trong qui 
mô cả nước để duy trì mức sản xuất có lợi về 
giá cả. Tổ chức lại sản xuất, phối hợp với các 
doanh nghiệp lớn đủ khả năng dẫn dắt các 
chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia rà 
soát lại toàn bộ các chiến lược quy hoạch, 
vùng quy hoạch, xây dựng, đề xuất đầu tư 
chuỗi giá trị đồng bộ và theo mô hình cụm 
ngành; thúc đẩy doanh nghiệp lớn kết nối 
với doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương, 
chính quyền địa phương, tổ chức nông dân 
triển khai đầu tư vào các chuỗi giá trị theo 
hình thức PPP.

Định hướng phát triển trục sản phẩm 
chủ lực cấp tỉnh:

Các địa phương căn cứ lợi thế và nhu 
cầu thị trường, lựa chọn nhóm sản phẩm 
này để quy hoạch vùng chuyên canh có 
điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thuận lợi, 
cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ 
cần thiết, thuận tiện về giao thông để gắn 
kết với thị trường chính. Xác định các thị 
trường chính cho mặt hàng nông sản chính, 
ưu tiên các doanh nghiệp địa phương làm 
đầu tàu của mỗi ngành hàng, kết nối với 

các doanh nghiệp chế biến, phân phối lớn 
và/hoặc thị trường mục tiêu. Nhà nước cần 
làm cầu nối cho doanh nghiệp và tổ chức 
nông dân địa phương với thị trường hoặc 
các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ 
lớn thông qua việc cung cấp thông tin thị 
trường, môi giới thị trường, môi giới đầu tư. 
Nhà nước phối hợp với doanh nghiệp lớn, 
Viện nghiên cứu hoặc Hiệp hội để chuyển 
giao công nghệ hiện đại, phù hợp cho SME 
địa phương và nông dân; hoặc phát triển 
vườn ươm đổi mới sáng tạo nông nghiệp 
cho doanh nghiệp hoặc tổ nhóm nông 
dân địa phương. Đổi mới công tác khuyến 
nông, tham gia vào quá trình này với vai trò 
là tác nhân môi giới công nghệ.

Định hướng phát triển trục sản phẩm 
đặc sản địa phương:

Đây là những đặc sản địa phương, có 
quy mô nhỏ, gắn với chỉ dẫn địa lý cụ thể. 
Việc phát triển nhóm sản phẩm này cần 
gắn chặt với xây dựng nông thôn mới ở 
huyện, xã theo mô hình “Mỗi xã một sản 
phẩm”. Xác định địa bàn và đối tượng sản 
xuất thích hợp nhất; xây dựng quy trình 
và tiêu chuẩn, chuẩn hóa kỹ thuật; lên kế 
hoạch tổ chức sản xuất thành hệ thống. 
Tập trung vào ươm tạo năng lực quản trị 
của các tổ nhóm nông dân, làng nghề 
cho các sản phẩm đặc sản sẵn có. Thu hút 
hoặc xây dựng tổ chức trung gian làm 
môi giới tài chính, môi giới thương mại 
để thương phẩm hóa các sản phẩm này từ 
thị trường địa phương ra thị trường trong 
nước, quốc tế.
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4.2. Các giải pháp về chính sách và 
thể chế

- Nghiên cứu xác định vị thế của ngành 
hàng nông sản trên thị trường toàn cầu để 
cơ cấu lại thị trường cho ngành hàng, vùng 
sản xuất, chế biến, logistics,… để ưu tiên 
nguồn lực phát triển. Rà soát quy hoạch 
và cơ cấu sản xuất phù hợp với lợi thế, thị 
trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Vượt lên hoạt động sản xuất để xây 
dựng chuỗi kết hợp với ẩm thực, văn hóa, 
du lịch để tạo ra những cơ hội và động lực 
mới cho phát triển chuỗi giá trị nông sản. 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng 
và chuyển giao KHCN nông nghiệp, tập 
trung vào các khâu giống, quy trình SX, chế 
biến, quản lý chuỗi giá trị. Có chính sách 
đặc biệt ưu đãi cho phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao, xanh, sạch, hữu cơ. Xây 
dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quy 
chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật.

- Tăng cường kiểm soát quản lý vùng 
trồng, vùng nuôi và vùng khai thác, đẩy 
mạnh thực hiện đánh mã số vùng trồng. 
Xây dựng hệ thống giám sát đánh giá vùng 
nuôi nhằm luôn đảm bảo các yêu cầu của 
thị trường, nhất là các tiêu chuẩn của các 
nước nhập khẩu ngày càng cao.

- Thu hút đầu tư doanh nghiêp hình 
thành các cụm chế biến công nghệ cao, 
khép kín tại vùng chuyên canh chính, có cơ 
sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần để tăng hiệu 
quả kết nối sản xuất – thị trường.

- Phát triển hệ thống dịch vụ hậu cần 
ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ thương 
mại nông sản chủ lực.

- Xây dựng và quản lý thương hiệu 
quốc gia cho từng sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực.

- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và 
phát triển thị trường: tăng cường năng lực 
thông tin, dự báo, cảnh báo, đàm phán, xử 
lý tranh chấp, xây dựng thương hiệu, truy 
xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại đối 
với thị trường trong và ngoài nước.

- Đổi mới và hoàn thiện cơ chế chính 
sách: (i) cải thiện môi trường kinh doanh; (ii) 
giảm thuế đối với đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn; (iii) phát triển thị trường bảo 
hiểm nông nghiệp; (iv) ưu đãi tiếp cận đất, 
thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất nông 
nghiệp; (v) hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho 
các thành phần kinh tế đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn...

- Đổi mới và phát triển kinh tế hợp 
tác, kinh tế trang trại; phát triển các hình 
thức liên kết theo chuỗi giá trị, thu hút đầu 
tư tư nhân, thúc đẩy các mô hình PPP, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước, tổ chức lại các 
hiệp hội ngành hàng.

- Đổi mới quản lý nhà nước: kiện toàn 
hệ thống quản lý ngành dọc; phân cấp, 
tăng tính chủ động của địa phương; xã hội 
hóa dịch vụ công và các đơn vị sự nghiệp 
công lập.



1. Tại sao Việt Nam cần phát triển 
logistics hỗ trợ nông nghiệp

Thứ nhất là do nhu cầu phát triển 
ngành Nông nghiệp: Đã từ lâu nền nông 
nghiệp Việt Nam luôn là xương sống trong 
nền kinh tế của đất nước, đóng góp phần 
lớn GDP trong chỉ số Xuất Nhập Khẩu và là 
một trong những ngành nghề mang đậm 
bản chất và văn hóa người Việt Nam nhất. 
Ngày nay và tương lai, nông nghiệp vẫn là 
một yếu tố quan trọng đóng góp trong nền 
kinh tế Việt Nam hiện đại. Thế nhưng, Việt 
Nam còn nhiều hạn chế trong sản xuất, tiêu 
thụ, xuất khẩu rau củ, hoa quả, lĩnh vực sôi 
động và chiếm phần lớn giá trị trong kim 
ngạch xuất nhập khẩu nông sản quốc tế, 
trong đó vướng mắc quan trọng là sự yếu 
kém về logistics.

Thứ hai là do năng lực dịch vụ logistics 
hiện đại. Logistics ngày nay đã đạt tới trình 
độ “dịch vụ phát triển thị trường”. Đây là 
nhận thức quan trọng vì logistics vốn là 
ngành dịch vụ được “kéo theo” từ nhu cầu 
thương mại. Tuy nhiên với thời gian, nó 
đã phát triển tới mức quản lý chuỗi cung 
ứng, quản lý chuỗi nhu cầu, và thực tế là 
nhiều công ty đã làm người phát triển thị 
trường (toàn cầu) cho các khách hàng của 
mình. Đối với nông sản, vai trò này của 
logistics càng rõ hơn vì nông dân đa phần 
khó tiếp cận tới hoạt động bên ngoài cơ 
sở sản xuất của họ, nhất là thị trường quốc 
tế. Và, tới lượt mình, hệ thống logistics cần 
có các trung tâm logistics chuyên nghiệp 
và hiện đại.

THỰC TRẠNG HỆ THỐNG LOGISTIC 
PHỤC VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP TRONG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
TS. NGUYỄN ANH PHONG, TH.S. TẠ THU TRANG 
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
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Thứ ba, vì những lợi ích lớn khi gắn liền 
logistics với chuỗi giá trị Nông nghiệp. Việc 
đầu tư gắn liền chuỗi dịch vụ logistics với 
chuỗi giá trị nông nghiệp từ khâu nguyên 
liệu tới thị trường tiêu thụ, tối ưu hóa chi 
phí vận chuyển, vận tải, bảo quản nhiệt độ 
đúng quy trình tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp 
cho doanh nghiệp kinh doanh nông sản và 
ngành nông nghiệp Việt Nam có được vị 
thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường khi 
chất lượng sản phẩm được đảm bảo và giá 
thành sản phẩm hợp lí có thể cạnh tranh 
với các nước khác. Từ đó, thương hiệu cùng 
các giá trị vô hình khác cũng sẽ đến.

2. Thực trạng của hệ thống logistic 
phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp

Hệ thống logistics quốc gia xét tổng 
thể gồm bốn thành phần chủ yếu:

- Hạ tầng logistics: gồm có các kết 
cấu hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng 
thương mại, trong đó các khái niệm đã 
được đề cập bao gồm cả hạ tầng tĩnh như 
các công trình giao thông, chợ, siêu thị… 
hạ tầng động như các phương tiện vận 
tải và hạ tầng mềm là hệ thống thông tin, 
truyền thông;

-  Khung pháp lý: gồm hệ thống các 
luật và quy định pháp lý điều chỉnh các 
hoạt động từ đăng ký kinh doanh - trong 
đó có xác định các khái niệm/phân loại 
dịch vụ logistics – tới quản lý vận hành hệ 
thống logistics;

- Nhà cung cấp dịch vụ logistics: là 
các doanh nghiệp cung cấp các loại dịch vụ 

1 Năm 2007
2 Báo cáo thường niên (phát hành từ 2017), Bộ Công thương, NXB Công thương 2018.

vận tải, kho bãi, xếp dỡ, bao bì, đóng gói, 
giao hàng, phân phối, khai báo hải quan, 
bảo hiểm, tư vấn về thuế, phí, dịch vụ hỗ 
trợ bán buôn, hỗ trợ bán lẻ, dịch vụ chuyển 
phát, … và các dịch vụ khác liên quan tới 
hàng hóa;

- Người sử dụng dịch vụ logistics: gồm 
tất cả các nhà sản xuất, thương mại, dịch vụ, 
các cơ quan, tổ chức và cả các cá nhân. Trên 
thực tế ai cũng là người sử dụng dịch vụ này 
nhưng đa số không có khái niệm về nó.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế 
giới (World Bank - WB) về chỉ số hoạt động 
logistics (LPI), công bố ngày 24 tháng 7 
năm 2018, Việt Nam đứng thứ 39/160 quốc 
gia/vùng lãnh thổ, tăng 25 bậc so với 2016 
và vươn lên đứng thứ 3 trong các nước 
ASEAN. Việt Nam cũng là nước có xếp hạng 
LPI hàng đầu trong các thị trường mới nổi. 
Đây là kết quả tốt nhất mà Việt Nam có 
được kể từ khi Ngân hàng này thực hiện 
việc xếp hạng Chỉ số hoạt động logistics1.

Theo Báo cáo logistics Việt Nam 
20182, ngành dịch vụ logistics tiếp tục đà 
tăng trưởng của các năm trước với mức độ 
tăng trưởng khoảng 12-14% nhờ đà tăng 
trưởng của kinh tế nói chung và xuất nhập 
khẩu nói riêng và đặc biệt sự quan tâm 
phát triển dịch vụ logistics của Chính phủ 
và các Bộ, ngành, địa phương, nhất là các 
doanh nghiệp.

2.1 Hệ thống hạ tầng giao thông 
logistic tại Việt Nam

Hạ tầng đường bộ: cả nước có 13 
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tuyến cao tốc, 146 tuyến quốc lộ chính với 
tổng chiều dài 23.816 km. Ngoài ra có 988 
tuyến đường tỉnh tổng chiều dài 27.176 km 
và 8680 tuyến đường huyện tổng chiều dài 
57.294 km.

Hạ tầng đường sắt: tổng chiều dài 
đường sắt 3.161 km, diện tích nhà ga, kho 
ga 2.029.837 m2, diện tích ke ga, bãi hàng 
là 1.316.175 m2. Tải trọng cho phép trên các 
tuyến đường từ 3,6 T/m đến 6T/m, tốc độ 
từ 59,9 km/h đến 76,54 km/h (năm 2017)

Hạ tầng đường biển: hiện cả nước có 
44 cảng biển, 245 bến cảng với tổng công 
suất thiết kế khoảng 500 triệu tấn/năm. Các 
cảng có khả năng tiếp nhận tàu từ 30.000D 
WT đến 200.000 DWT tùy các bến cảng 
khác nhau. Tổng lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển năm 2016 đạt 495 triệu tấn, 
tăng 7% so với 2015.

Hạ tầng đường thủy nội địa: hiện cả 
nước có 45 tuyến nội thủy với tổng chiều 
dài 7.075 km, trong đó có 17 tuyến miền 
Bắc, 18 tuyến miền Nam, 10 tuyến miền 
Trung kết nối các trung tâm kinh tế, khu 
công nghiệp lớn của cả nước. Các tuyến 
đường thủy nội bộ ở Nam Bộ phát triển 
mạnh nhất, hàng năm vận chuyển 70% 
hàng hóa của toàn vùng. Tính đến 2017, cả 
nước có 220 cảng trên tuyến đường thủy 
nội địa quốc gia. Hầu kết các cảng thủy nội 
địa hàng hóa chỉ đạt 60 – 70% công suất 
thiết kế, trong đó hàng rời chiếm trên 50% 
do thiết bị bốc xếp ở hầu hết các cảng 
đều lạc hậu, không hiện đại hóa (trừ một 
số cảng chuyên dụng cho than, xi măng, 
nhiệt điện), không đủ tiêu chuẩn bốc dỡ 
container. 

Hạ tầng hàng không: hiện tại cả 
nước có 21 cảng hàng không, trong đó 8 
cảng hàng không quốc tế và 13 cảng hàng 
không nội địa. Chỉ có 4 cảng hàng không 
có ga hàng hóa riêng biệt là Nội Bài, Tân 
Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh, và chỉ có 
2 cảng Nội Bài và Tân Sơn Nhất có các trung 
tâm logistics phục vụ xử lý hàng không. 

2.2 Hạ tầng thương mại

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội 
và quá trình hội nhập, hạ tầng thương mại 
trong nước đã và đang có nhiều thay đổi. 
Hiện nay các hình thức cung cấp nông sản 
thực phẩm cho người tiêu dùng rất phong 
phú và đa dạng như chợ đầu mối, chợ dân 
sinh, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa 
hàng tiện ích, trung tâm cung ứng nông 
sản an toàn... cung cấp trực tiếp đến các 
bếp ăn tập thể, bán hàng online, bán hàng 
lưu động... 

Các hình thức bán lẻ hiện đại như 
siêu thị, trung tâm thương mại có sự tăng 
trưởng nhanh chóng, tập trung chủ yếu ở 
các đô thị và thu hút đầu tư từ các doanh 
nghiệp nước ngoài. Từ năm 2011-2015 tốc 
độ tăng của siêu thị, trung tâm thương mại 
lần lượt là 7,5% và 11,6%/năm. Sự phát triển 
của hệ thống siêu thị, trung tâm thương 
mại với phương thức hoạt động văn minh, 
hiện đại đã làm thay đổi nhanh chóng diện 
mạo thương mại nội địa, đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước nói 
chung. Tính đến hết năm 2017, cả nước 
có 189 trung tâm thương mại (tại 41/63 
địa phương) và 957 siêu thị (tại 62/63 địa 
phương, Hà Giang chưa có siêu thị). Phần 
lớn các siêu thị và trung tâm thương mại 
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chỉ tập trung tại các thành phố lớn và khu 
vực nội thành; tại các khu vực nông thôn, 
ngoại thành thì chưa phát triển. Riêng số 
lượng siêu thị và trung tâm thương mại tại 
5 thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ lần lượt 
chiếm 49,23% và 52,76% so với số lượng 
siêu thị và trung tâm thương mại cả nước.

Mạng lưới siêu thị, trung tâm thương 
mại ngày càng trở thành kênh bán lẻ hàng 
hóa quan trọng. Tỷ trọng lưu chuyển hàng 
hóa bán lẻ qua kênh phân phối này đã tăng 
khá nhanh với tốc độ khoảng 25%/năm, 
cao hơn so với tốc độ tăng bình quân gần 
21%/năm của lưu chuyển hàng hóa bán lẻ 
chung trên địa bàn cả nước. Đồng thời, tỷ 
trọng hàng hóa qua kênh bán lẻ hiện đại 
(siêu thị, trung tâm thương mại) đã tăng từ 
khoảng 16% năm 2010, đến năm 2015, tỷ 
trọng mức bán lẻ hàng hóa qua kênh phân 
phối hiện đại khoảng 22%-25%.

Trước sự phát triển nhanh chóng của 
các hình thức cung cấp nông sản hiện đại, 
chợ truyền thống, trong đó có chợ đầu mối 
bị cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, chợ truyền 
thống trong đó có chợ đầu mối vẫn có thế 
mạnh riêng của mình vì chợ vẫn là một nơi 
giao dịch hàng hóa hữu hình, nơi người 
mua có thể mắt thấy tay sờ được sản phẩm. 
Chợ truyền thống tuy tốc độ gia tăng chững 
lại trong thời gian gần đây nhưng vẫn duy 
trì được cạnh tranh với các kênh phân phối 
hiện đại, với lưu lượng hàng hóa bình quân 
chiếm từ 35-40% và vẫn giữ được vị trí, vai 
trò quan trọng đặc biệt ở khu vực nông 
thôn. Thị phần hàng hóa lưu thông qua 
chợ tại địa bàn nông thôn chiếm khoảng từ 
50%-70%, cao hơn mức lưu thông qua chợ 

bình quân của cả nước.

Về phân hạng chợ, trong 8539 chợ 
trong quy hoạch, chợ hạng I là 234 chợ 
(chiếm 2,8%); chợ hạng II là 888 (chiếm 
10,6%); chợ hạng III là 7.295 (chiếm 86%). 
Trong tổng số chợ cả nước, chợ nông thôn 
chiếm gần 75%, chợ thành thị chiếm 25%. 
Đa phần là các chợ thiên về chức năng kinh 
doanh bán lẻ, số lượng chợ đầu mối, chợ tổng 
hợp quy mô lớn có chức năng bán buôn, thu 
gom, phát luồng hàng hóa không nhiều. Về 
số lượng chợ đầu mối, theo thống kê báo cáo 
của Sở Công Thương 63 tỉnh, thành phố, tính 
đến thời điểm tháng 03/2019, cả nước có 41 
chợ đầu mối và khoảng 40 chợ mang tính 
chất đầu mối. Số lượng chợ đầu mối chiếm 
một tỷ lệ không đáng kể (0,48%) trong tổng 
số chợ trên cả nước. 

Trung tâm logistics: Hệ thống trung 
tâm logistics mới được hình thành và phát 
triển chưa nhiều. Tính đến cuối năm 2017, 
cả nước có 50 trung tâm logistics (trong đó 
có 8 trung tâm logistics hạng I, 38 trung 
tâm logistics cấp tỉnh, 1 trung tâm logistics 
chưa phân hạng). Các trung tâm logistics 
hoạt động ở Việt Nam đều mới được phát 
triển từ năm 2008 đến nay, phân bố tập 
trung ở một số khu công nghiệp. Quy mô 
của các trung tâm logistics nhìn chung còn 
nhỏ (dưới 10 ha), trung tâm quy mô cấp 
vùng chưa phát triển. Hiện nay có 2 trung 
tâm logistics cấp Vùng đang được đầu tư 
xây dựng tại thành phố Bắc Giang và khu 
kinh tế cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

2.3 Dịch vụ logistic

•	Dịch vụ vận tải
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- Vận tải đường bộ: Tỷ lệ thị phần vận 
tải hàng hóa bằng đường bộ năm 2018 vẫn 
ở mức độ cao hơn nhiều so với các loại hình 
vận tải khác, khoảng trên 75%. 9 tháng đầu 
năm 2018, vận tải hàng hóa bằng đường 
bộ đạt 934,7 triệu tấn, tăng 10,8%  so 
với cùng kỳ năm trước  và 61,7 tỷ tấn.km, 
tăng 12,1%. Vận tải hành khách đường bộ 
đạt 3.251,2  triệu lượt khách,  tăng  10,7% 
và 106,3 tỷ lượt khách.km.

- Vận tải biển nội địa: Khoảng 70% 
hàng hóa trên tuyến Bắc-Nam được vận 
chuyển bằng đường biển, chủ yêu bằng 
tàu container của các hãng tàu Việt Nam. 
Còn 30% còn lại chủ yếu là hàng đông 
lạnh, thủy hải sản, hoa quả, hàng giá trị cao 
do nhu cầu vận chuyển nhanh được vận 
chuyển bằng đường bộ. 

- Vận tải biển quốc tế: Tỷ lệ hàng 
hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được 
vận chuyển bằng đường biển vẫn chiếm 
khoảng 90%. Tuy nhiên, vận tải biển Việt 
Nam chỉ hoạt động trên các tuyến vận tải 
ngắn Đông Nam Á, Bắc Á và hiện chỉ chiếm 
10% thị phần hàng xuất nhập khẩu của Việt 
Nam. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp 
vận tải trong nước chưa khai thác hiệu quả 
đội tàu, không cạnh tranh được với nước 
ngoài, các chủ tàu và chủ hàng không liên 
kết chặt chẽ với nhau, và tập quán mua CIF 
bán FOB còn phổ biến.

- Vận tải thủy nội địa (đường sông): 
Việt Nam hiện có 2.360 con sông và kênh 
các loại, với tổng chiều dài khoảng 41.900 
km, mật độ bình quân 0,27 kmd/1 k2, có 
124 cửa sông ra biển, là một nước có mật 
độ sông, kênh vào loại lớn trên thế giới, 

nếu được khai thác tốt, sẽ là một loại hình 
vận chuyển mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Vận tải hàng không: một trong 
những thị trường phát triển nhanh nhất 
thế giới với tốc độ tăng vận chuyển hàng 
hóa quốc tế đạt 6,6%. Vận tải hàng hóa 
hàng không chiếm khoảng 25% giá trị 
xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Các tuyến 
vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế 
chủ yếu ở Việt Nam là Châu Á - Thái Bình 
Dương, EU và Bắc Mỹ. Trung Quốc hiện tại 
là thị trường nhập khẩu hàng hóa bằng 
đường hàng không lớn nhất của Việt Nam 
với 26% thị phần, đứng thứ hai là Hàn Quốc 
(20%) và thứ ba là Hoa Kỳ (9%).

- Vận tải đường sắt nội địa trong 10 
năm trở lại đây có xu hướng giảm sút do 
bị cạnh tranh bởi các loại hình khác, đặc 
biệt là vận tải hành khách và hàng hóa dọc 
tuyến Bắc Nam và các tuyến Hà Nôi đi các 
tỉnh phía Bắc.

•	Dịch vụ giao nhận: 

Dịch vụ giao nhận, gom hàng, ủy 
thác xuất khẩu phát triển phục vụ nhu 
cầu xuất khẩu đang lớn mạnh: Các công 
ty nước ngoài như GMD, HMH, STG, và 
các công ty trong nước cho thuê kho như 
TBS, Tân Cảng Sóng Thần, Tân Cảng Long 
Bình. Dịch vụ giao nhận trong nước phát 
triển mạnh phục vụ sự phát triển mạnh 
mẽ của thương mại điện tử: công ty giao 
nhận truyền thống: Viettel Post, VNPost, 
SaigonPost, Gianhangnhanh, Shipchung, 
Giaohangtietkiem…, công ty ứng dụng 
công nghệ hiện đại như Grab, Uber, 
sShip…
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•	Dịch vụ hải quan hỗ trợ xuất nhập 
khẩu: 

Các đại lý hải quan chưa được sử dụng 
rộng rãi vì vai trò chưa rõ ràng, các doanh 
nghiệp hiện tại chỉ là người khai thuê hải 
quan. Chất lượng dịch vụ hải quan VN năm 
2017 theo đánh giá của WorldBank đứng tứ 
93 thế giới, sau Singapore, Thái Lan, Philipines, 
thời gian thông quan cho hàng xuất khẩu là 
105 giờ, hàng nhập khẩu là 132 giờ.

•	Dịch vụ kho bãi

Dịch vụ kho bãi chủ yếu phục vụ các 
khách hàng thuộc khu vực phân phối, bán 
lẻ và hàng hóa xuất nhập khẩu. Các kho 
bãi có thể được phân loại theo chức năng 
hoặc theo hình thức sở hữu. Sau các cảng 
biển thì thường có hệ thống kho bãi hỗ trợ 
vận tải biển là kho CFS và ICD3; trong các 
ICD hay các khu chế xuất, khu công nghiệp 
thường có Kho ngoại quan; theo loại hàng 
hóa có thể chia làm kho (hàng) thường, 
kho (hàng) lạnh (cold/cool chain); các nhà 
cung cấp dịch vụ 3PL hiện nay thường thiết 
lập các Trung tâm phân phối (Ditribution 
Center - DC) và gần đây là các Trung tâm 
Hoàn tất đơn hàng (Fulfilment Center - FC) 
phục vụ nhu cầu từ các hoạt động bán lẻ và 
thương mại điện tử. 

Theo thống kê của công ty tư vấn 
StockPlus thì tổng diện tích của các trung 
tâm phân phối tại Việt Nam là khoảng 3 
triệu m2, trong đó có 155 kho ngoại quan. 
Về hệ thống kho lạnh, tổng sức chứa là 
khoảng 450.000 pa-let. Hơn 70% diện tích 
kho bãi nằm ở khu vực phía Nam.

3 CFS: Container Freight Station – Kho đóng hàng Container; ICD: Inland Clearance Depot – Điểm thông quan trong 
đất liền (hay còn gọi lại Dry Port - cảng cạn)

2.4 Hệ thống logistic phục vụ thương 
mại biên giới

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua 
biên giới bằng đường bộ giữa Việt Nam với 
các nước láng giềng bao gồm vận tải hàng 
hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa quá cảnh/
chuyển tải. Điều kiện tự nhiên của Việt Nam 
cho phép chúng ta phát triển song song 
vừa là vùng nguyên liệu, vửa là trung tâm 
thương mại, dịch vụ đối với nông lâm thủy 
hải sản, tươi sống, chế biến, và hàng công 
nghiệp lắp ráp, chế tạo. Đánh giá chung 
như sau:

- Về tiềm năng: Những năm gần đây 
tuyến quá cảnh Việt Nam - Trung Quốc 
từ Thẩm Quyến - Bắc Ninh - Viên Chăn - 
Bangkok và ngược lại cho thấy rất nhiều 
triển vọng. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Việt 
Nam là điểm chuyển tải cho hàng hóa nhập 
khẩu từ các nước châu Á, nhất là ASEAN 
qua cảng Cát Lái và hàng hóa xuất khẩu đi 
Mỹ và EU qua khu vực cảng Cái Mép - Thị 
Vải, sắp tới có thểm cảng nước sâu Lạch 
Huyện, Hải Phòng.

- Về vận tải: đường bộ đã được đầu 
tư khá hoàn chỉnh, khi tuyến cao tốc Cao 
Bằng- Lạng Sơn hoàn thành thì có thể nói 
mạng lưới đường bộ kết nối tới biên giới 
đã được hoàn thiện; đường sắt còn yếu và 
dịch vụ ở mức thấp, cần nâng cấp và đầu 
tư mới; đường thủy nội địa nhất là vùng ĐB 
SCL cần được đầu tư thêm bến bãi, phương 
tiện; đường biển ven bờ cần tiếp tục được 
phát huy; đường hàng không cần khai thác 
tiềm năng tại Cần Thơ và Hải Phòng/Quảng 
Ninh, Huế để phát triển dịch vụ hàng hóa.
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- Về kho bãi: còn rất đơn sơ, cần đầu 
tư nhiều cho hạ tầng kho thường, kho lạnh, 
kho ngoại quan, bến bãi xe tải, xe container, 
nhà ga hàng hóa kèm phương tiện xếp dỡ, 
chuyển tải, hệ thống phần mềm quản lý, kể 
cả cho hàng thương mại điện tử.

- Về hệ thống thông tin: còn rất ít 
ứng dụng, do đó cần đầu tư đồng bộ từ 
nền tảng thương mại điện tử xuyên biên 
giới tới các ứng dụng quản lý vận tải, giao 
nhận, kho hàng, quản lý vùng nguyên liệu, 
các trung tâm vận tải, hệ thống phân phối, 
quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng, áp dụng 
tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

- Về Thực trạng nguồn nhân lực: đây 
là vấn đề then chốt, cần được đâu tư trước 
tiên để huấn luyện hàng chục ngàn học 
viên các cấp từ lãnh đạo – quản trị, tới quản 
lý điều hành, kỹ thuật nghiệp vụ cho các cơ 
quan, doanh nghiệp, lực lượng lao động và 
sinh viên.

3. Hạn chế của hệ thống logistic 
phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp

Sự mất cân đối về khối lượng vận 
chuyển hàng hóa giữa các loại hình vận 
tải, trong đó vận tải đường bộ chiếm ưu 
thế, góp phần làm chi phí logistics tăng 
cao. Trong năm 2016, có 77,2% khối lượng 
hàng hóa được vận chuyển bằng giao 
thông đường bộ, 22,3% được vận chuyển 
bằng đường thủy (đường sông và đường 
biển), chỉ có 0,41% lượng hàng hóa được 
vận chuyển bằng đường sắt và 0,02% được 
vận chuyển bằng đường hàng không. Tính 
theo chiều dài quãng đường vận chuyển 
hàng hóa, vận tải đường biển chiếm tỷ lệ 

4 Tổng cục thống kê, 2016

cao nhất về khối lượng luân chuyển với 
56%, đường bộ chiếm 27.7%, đường sông 
chiếm 18.6%, khối lượng luân chuyển bằng 
đường sắt và đường hàng không cũng còn 
hạn chế, chiếm lần lượt 1.3% và 0.3%4. Do 
tính tiện lợi về thời gian vận chuyển, tính 
linh hoạt và khả năng vận chuyển từ cửa 
đến cửa và chuyển tiếp giữa các loại hình 
vận tải cao nên vận tải đườg bộ chiếm ưu 
thế. Trong những năm qua, hệ thống cơ sở 
hạ tầng đầu tư cho vận tải đường bộ cũng 
luôn được chú trọng, trong khi đó, vận tải 
đường sông, đường biển và đường sắt chưa 
được đầu tư cân xứng. Việc vận chuyển 
hàng hóa phụ thuộc lớn vào dịch vụ vận tải 
đường bộ một mặt gây sức ép lên hệ thống 
hạ tầng đường sá, cầu cống, một mặt làm 
phát sinh nhiều chi phí đường bộ và khiến 
giá cước vận tải đường bộ có sự cạnh tranh 
không lành mạnh so với các loại hình khác. 
Ngoài ra, việc đầu tư thiếu đồng bộ giữa 
các phương thức vận tải, hệ thống kết nối 
giữa đường bộ với đường thủy, đường sắt, 
đường hàng không còn kém khiến các loại 
hình vận tải này chưa phát huy được tiềm 
năng, đồng thời góp phần làm tăng giá 
thành hàng hóa.

Hạ tầng giao thông chưa đáp ứng 
được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 
giá cước vận tải cao cũng là một hạn chế 
cho logistics trong ngành nông nghiệp. Hạ 
tầng giao thông Việt Nam chắp vá, lạc hậu, 
chưa xác định hệ thống cảng cửa ngõ quốc 
gia (gateway).Có sự mất cân đối giữa các 
loại đường sắt, đường bộ, đường thủy và 
hàng không trong điều kiện riêng của Việt 
Nam. Điển hình như đường bộ phát triển 
mạnh mẽ nhất nhưng chắp vá, thiếu định 
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hướng dài hạn; đường sắt bao năm qua 
gần như không phát triển, vẫn là đường 
khổ 1m; đường thủy ở phía nam được coi 
là thiên đường có nhiều tiềm năng thì chưa 
được phát triển đúng mức. Chính phủ đã 
xác định cụm cảng container quốc tế Cái 
Mép là cửa ngõ quốc gia nhưng chưa tổ 
chức hậu phương logistics một cách hợp 
lý, luồng hàng trên các cảng trên hệ thống 
còn mất cân đối nghiêm trọng. Ở khu vực 
biên giới, đường giao thông hẹp, và hệ 
thông nhà kho, bãi hàng cũng không đủ 
đáp ứng được nhu cầu vận chuyển và lưu 
kho lớn của nông sản trong những thời 
điểm chính vụ hoặc cao điểm. Giá cước vận 
tải cao do các luồng phương tiện vận tải 
phân bố không cân bằng giữa miền Bắc 
và miền Nam và chi phí qua biên giới cao 
so với các nước trong khu vực. Ở 1 số mặt 
hàng, chi phí vận chuyển lên đến hơn 50% 
giá trị sản phẩm. 

Chi phí logistics còn cao và các doanh 
nghiệp (đa số là vừa và nhỏ) không đủ điều 
kiện thuê trọn gói dịch vụ logistics. Chi phí 
logistics chiếm 12% giá thành sản phẩm 
ngành thủy sản, chiếm 23% giá thành đồ 
gỗ, chiếm 29% giá thành rau quả, chiếm 
30% giá thành gạo. Chi phí logistics phục 
vụ phát triển nông nghiệp ở Việt Nam cao 
hơn Thái Lan 6%, Malaysia 12% và cao hơn 
Singapore 300%. Các dịch vụ logistics giá 
thấp kèm theo tình trạng thiếu tiêu chí 
kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm, do đó thường có độ tổn thất cao do 
hư hỏng, nhiễm khuẩn. 

Mức độ cơ giới hóa trong nông 
nghiệp còn thấp, năng lực vận chuyển, lưu 
kho còn hạn chế nên tỷ lệ tổn thất nông 

sản trong khâu sản xuất, thu hoạch, bảo 
quản, đóng gói, vận chuyển còn cao. Tỷ 
lệ tổn thất trung bình trong nông nghiệp 
hiện từ 25-30%, trong đó thủy hải sản 35%, 
rau quả và trái cây có thể lên đến 45%. Các 
doanh nghiệp thu mua, vận chuyển, chế 
biến nông sản thiếu trang thiết bị cơ sở vật 
chất vận hành chuỗi cung ứng lạnh hiệu 
quả khiến tổn thất lượng và chất nông sản. 

Chuỗi cung ứng logistics đặc trưng 
bởi nhiều bên thu mua vận chuyển và các 
cơ sở chế biến nhỏ lẻ. Trong khi đó, các 
doanh nghiệp logistics trong nước (3.000 
doanh nghiệp) phần lớn là doanh nghiệp 
vừa và nhỏ chủ yếu làm đại lý hoặc đảm 
nhận từng công đoạn trong chuỗi dịch 
vụ logistics cho các nhà cung cấp dịch 
vụ logistics quốc tế. Trong khi đó, hiện có 
hơn 80 doanh nghiệp nước ngoài cung 
cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam, trong đó 
có đủ mặt 20 hãng logistics hàng đầu thế 
giới như APL, MitSui, Maert Logistics, NYK 
Logistics, Logitem, Mol Vietnam… chiếm 
giữ 70 - 80% thị phần và tự đưa ra các loại 
phí khác nhau. Do quy mô nhỏ nên các 
doanh nghiệp trong nước ít vốn và gặp 
khó khăn trong việc đầu tư trang thiết bị 
máy móc hiện đại để hỗ trợ cho hoạt động 
logistics đang ngày càng phát triển, đặc 
biệt là hệ thống vận tải đường bộ.

Sự liên kết giữa doanh nghiệp nông 
nghiệp và doanh nghiệp logistics còn chưa 
chặt chẽ, giao dịch giữa hai bên chủ yếu 
theo hình thức hợp đồng, thời vụ mà chưa 
có sự liên kết và hợp tác lâu dài để hỗ trợ 
nhau nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ và hạ giá thành sản phầm.
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Chuỗi cung ứng lạnh còn hạn chế, 
chưa được vận hành hiệu quả. Quy mô kho 
lạnh ở Việt Nam chủ yếu phát triển ở miền 
Nam phục vụ thủy hải sản xuất khẩu. Chuỗi 
cung ứng lạnh cho thị trường nội địa, hệ 
thống nhà hàng siêu thị trong nước còn 
hạn chế. Các doanh nghiệp trong chuỗi 
cung ứng lạnh đa phần là doanh nghiệp 
trong nước quy mô nhỏ (chiếm 48%), do 
đó hoạt động chuỗi không xuyên suốt.

Các trung tâm logistics của Việt Nam 
hiện còn phân bố manh mún và đầu tư tự 
phát dựa trên nhu cầu của một số nhóm 
khách hàng, chưa có tính kết nối. Với các 
trung tâm thuộc sở hữu tư nhân trong nước, 
cơ sở hạ tầng được đầu tư nhỏ lẻ, trang 
bị kỹ thuật thô sơ, chưa có các giải pháp 
công nghệ hỗ trợ vận hành. Các trung tâm 
logistics chưa được kết nối với nhau dựa 
trên phân tích nhu cầu của toàn thị trường 
cũng như các yếu tố lợi thế của từng trung 
tâm logisitcs và phân cấp các hoạt động. 
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất và 
doanh nghiệp dịch vụ logistics trong nước 
chưa khai thác được tiềm năng của các 
trung tâm logistics hiện tại do chưa có nhận 
thức tốt về vai trò của trung tâm logistics 
và chưa có đủ năng lực cung cấp các giải 
pháp logistic trọn gói, do đó, các trung 
tâm logistics hiện tại chủ yếu được khai 
thác bởi các nhà cung cấp dịch vụ logistics 
nước ngoài. Mặt khác, các trung tâm phân 
phối hàng thương mại điện tử còn bị tách 
biệt với nhóm hoạt động logistics vì nằm 
trong sự điều phối của Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam, do đó hạn chế năng lực của 
các trung tâm phân phối hàng thương mại 
điện tử và thu hẹp động lực phát triển của 

các trung tâm logistics truyền thống.  Đến 
thời điểm hiện tại, các tỉnh thành phố đã có 
quy hoạch logistics cho địa phương, nhưng 
các đề án còn chưa theo sát nhu cầu của 
các doanh nghiệp kinh doanh logistics và 
tỷ lệ đất dự trữ cho các trung tâm logistics 
còn thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, khả 
năng kết nối các lại hình giao thông khác 
nhau kém.

4. Đề xuất giải pháp phát triển hệ 
thống logistic phục vụ chuỗi giá trị nông 
nghiệp

- Về hạ tầng giao thông: Nâng cấp 
hệ thống vận tải một cách toàn diện theo 
hướng đảm bảo các hành lang vận tải đa 
phương thức đường thủy, đường hàng 
không, đường sắt, đường bộ bao gồm cả 
hạ tầng và phương tiện. Các hành lang 
trong nước, cần quan tâm đầu tư, cải tại 
bao gồm:

+ Thành phố Hồ Chí Minh - Cảng Sài 
Gòn (các bến cảng trên sông Sài Gòn) -  
đường bộ và đường thủy nội địa: hành lang 
này dù ngắn nhưng vẫn là rất quan trọng 
do kết nối trực tiếp đô thị lớn nhất cả nước 
với các trung tâm vận tải, hỗ trợ các tỉnh lân 
cận. Cần có các tuyến đường và khu bến 
chuyên môn hóa cho các loại hàng khác 
nhau trong đó có nông sản. 

+ Biên hòa - Vũng Tàu (các trung tâm 
logistics khu vực tam giác Đồng Nai - Bình 
Dương - TP.HCM kết nối tới Vũng Tàu) - 
đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa: 
Ngoài đường bộ cần triển khai tuyến đường 
sắt Biên hóa -Vũng Tàu, được kết nối vào 
khu vực cảng cửa ngõ quốc gia. Việc thiết 
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lập tuyến đường sắt giữa Đồng Nai và khu 
vực cảng của Vũng Tàu có thể góp phần 
tăng cường năng lực cạnh tranh của tàu 
hỏa so với vận tải đường bộ và đường thủy 
nội địa, qua đó khuyến khích việc chuyển 
đổi phương thức vận tải sẽ cải thiện sự liên 
lạc giữa các trung tâm này đồng thời giảm 
nhẹ áp lực đối với các mạng lưới đường 
bộ và đường thủy. Đề xuất này thống nhất 
với danh mục dự án ưu tiên phát triển một 
tuyến đường sắt mới giữa Vũng Tàu và trục 
đường Bắc-Nam.

+ Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 
- Thành phố Hồ Chí Minh: đường bộ và 
đường thủy: Nâng cấp hệ thống vận tải 
đường thủy nội địa (IWT): Mức độ sử dụng 
IWT cho vận tải nội địa là rất lớn, đặc biệt 
là trong Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 
Theo đó, việc cải thiện hạ tầng liên quan 
có ý nghĩa cơ bản để tiếp tục phát triển các 
ngành sản xuất trong vùng. Việc nâng cấp 
kênh rạch, bến đỗ và cảng, cũng như triển 
khai hỗ trợ luồng tuyến cho phép vận hành 
vào ban đêm có thể giúp tăng năng suất 
và giảm chi phí. Trong hành lang này, cảng 
Cần Thơ chiếm một vai trò quan trọng. 
Ngoài ra, việc cải thiện các điều kiện của 
IWT có thể góp phần tăng cường mối quan 
hệ giữa miền Nam Việt Nam và Campuchia, 
tận dụng mạng lưới đường thủy dày đặc 
giữa hai quốc gia.

+ Hành lang Khu vực Tây Nguyên - 
Đà Nẵng và Tây Nguyên - TP. Hồ Chí Minh 
(Đường bộ): đề xuất tăng cường mậu dịch 
biên giới Đông-Tây và lưu lượng quá hàng 
cảnh giữa miền Trung Việt Nam và các nước 
láng giềng. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng cửa 
khẩu cũng như phát triển hạ tầng cảng 

(cửa ngõ miền Trung, cần có quy mô tương 
xứng với hành lang kinh tế Đông-Tây của 
GMS) hấp dẫn cho hàng hóa quá cảnh từ 
những nước này có thể góp phần thúc đẩy 
hoạt động kinh tế tại miền Trung Việt Nam, 
cũng như giảm nhẹ áp lực giao thông đối 
với Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tận 
dụng lưu lượng giao thông thấp hơn của 
các hành lang xuyên Việt Nam.

+ Hành lang Hà Nội – Hải Phòng – Hạ 
Long (đường bộ, đường thủy và đường 
sắt): Nâng cấp hệ thống đường sắt liên 
quan đến các hành lang này: Việc nâng cấp 
hệ thống đường sắt kết nối Hà Nội và các 
khu vực cảng của Hải Phòng và Hạ Long có 
thể góp phần tăng cường sức cạnh tranh 
của tàu hỏa so với vận tải đường bộ và 
đường thủy nội địa, qua đó khuyến khích 
sự chuyển đổi về phương thức vận tải sẽ 
cải thiện sự liên lạc giữa những trung tâm 
này cũng như giảm nhẹ áp lực đối với các 
mạng lưới đường bộ và đường thủy. Theo 
đó, việc hiện đại hóa các tuyến đường sắt 
liên quan và phát triển cơ sở hạ tầng xử lý 
hàng hóa phù hợp sẽ tạo ra một mạng lưới 
kết nối hiệu quả trong nước cũng như giữa 
miền Nam Trung Quốc và vùng Duyên hải 
của miền Bắc Việt Nam.

+ Hành lang Ninh Bình- Hải Phòng 
(Đường bộ, đường thủy, đường sắt): Triển 
khai thêm một tuyến đường sắt và nâng 
cấp đường thủy để kết hợp với đường bộ 
tăng năng lực cạnh tranh của đường sắt, 
giảm tải cho đường bộ và quá tải cho khu 
vực Hà Nội.

- Về hệ thống cung ứng nông sản: Xây 
dựng hệ thống trung tâm cung ứng nông 
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sản hiện đại với từng mô hình cụ thể khác 
nhau về quy mô, chức năng, đáp ứng được 
các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Các 
mô hình trung tâm cung ứng nông sản 
hiện đại sẽ gắn kết với nhau, phục vụ kết 
nối sản xuất với phân phối và tiêu dùng 
nông sản tại thị trường nội địa và phục 
vụ xuất khẩu, đảm bảo chất lượng và vệ 
sinh an toàn thực phẩm, góp phần thúc 
đẩy sản xuất nông nghiệp, thương mại và 
dịch vụ phát triển.  Các mô hình trung tâm 
cung ứng nông sản hiện đại sẽ bao gồm: 

(1) Các trung tâm cung ứng nông sản hiện 
đại cấp tỉnh/phố đặt tại các thành phố lớn; 
(2) Các trung tâm thu gom nông sản đặt 
tại các vùng sản xuất trọng điểm; (3) Các 
trung tâm xuất khẩu nông sản đường biên 
đặt tại các tỉnh biên giới có các cửa khẩu 
quan trọng sang các nước Trung Quốc, Lào, 
Campuchia; (4) Mạng lưới các chợ vệ sinh 
an toàn thực phẩm (VSATTP) tại các xã phù 
hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa 
phương.

Hệ thống cung ứng nông sản hiện đại 
cần được thực hiện theo nguyên tắc mạng 
cung ứng kỹ thuật số, tiếp cận thị trường 
theo đa kênh, hoạt động logistics của nó 

phải thực hiện trên nền tảng thương mại 
điện tử xuyên biên giới. Mô hình hệ thống 
cung ứng nông sản đề xuất như sau:
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Trong đó:

+ Lõi của hệ thống là nền tảng Mạng 
Cung ứng Nông sản kỹ thuật Số (Digital 
Agro-Supply Network), là cơ sở hạ tầng 
thông tin có thể cho phép kết nối tất cả các 
bên liên quan trong hệ thống cung ứng 
nông sản, trong đó có 5 nhóm chính sau 
đây:

+ Khách hàng: thường là khách hàng 
cá nhân hay tổ chức, đã được kết nối với hệ 
thống, có tương tác trao đổi thông tin và 
qua đó có thể biết xu hướng nhu cầu cũng 
như xử lý các đơn hàng của khách.

+ Nhà máy chế biến: là nơi sản xuất, 
chế biến các sản phẩm từ nông sản, với đầu 
vào là nông/ngư dân, đầu ra là khách hàng. 
Nhà máy cũng cần kết nối với các Nhà thiết 
kế sản phẩm để giúp nâng cao các đặc tính 
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt 
hơn, họ cũng cần kết nối với các nhà cung 
cấp dịch vụ logistics để thực hiện khâu 
giao hàng.

+ Nông/ngư dân: là các nhà cung cấp 
chính của mạng lưới, có thể kết nối và thực 
hiện giao dịch cung cấp sản phẩm nuôi 
trồng, đánh bắt hay sơ chế sau thu hoạch.

+ Nhà thiết kế sản phẩm: người 
chuyên thiết kế, phát triển các sản phẩm/ 
giải pháp/ thương hiệu trên nền tảng kỹ 
thuật số với các nguyên liệu là nông sản, 
hải sản tươi sống hay chế biến, thích nghi 
với nhiều thị hiếu tiêu dùng khác nhau trên 
thế giới…

+ Nhà cung cấp dịch vụ logistics: 
người đảm trách vai trò thiết kế đường dẫn 
cho sản phẩm ra thị trường, gom hàng, bảo 
quản, vận chuyển trong nước và quốc tế, 
tồn trữ, phân phối, kết hợp với các dịch vụ 
giá trị gia tăng khác, đảm bảo chi phí thấp 
và dịch vụ tốt. Điều kiện quan trọng là họ 
phải hoạt động trên một hệ thống hạ tầng 
logistics cho phép thực hiện hiệu quả hoạt 
động vận tải đa phương thức.

+ Phần lập kế hoạch đồng bộ: là chức 
năng quan trọng của hệ thống và do các 
chuyên gia, cùng với hệ điều hành tự động 
hóa, trí tuệ nhân tạo đảm trách trong đó 
có sự kết nối và chịu sự điều tiết của các cơ 
quan chức năng trong và ngoài nước. 

Nền tảng này sẽ tương tác với nhiều 
nền tảng khác như nền tảng thương mại 
điện tử xuyên biên giới, các cổng thông 
tin nông sản, thủy sản, sàn dịch vụ vận 
tải, giao hàng, tài chính-ngân hàng, bảo 
hiểm… Nó cho phép hàng trăm ngàn nhà 
cung cấp tiếp cận tới hàng chục triệu tài 
khoản khách hàng. Quan trọng hơn, cùng 
với nền tảng này là hệ thống mạng lưới 
các trung tâm logistics với cả ba loại (tại 
vùng nguyên liệu, tại thị trường tiêu thụ 
(các chợ đầu mối), và các trung tâm xuất 
nhập khẩu). Nó tạo thành hệ thống cung 
ứng “O2O” – Online-to-Offline, là xu hướng 
hiện đại này nay.



1. Thực trạng chuyển dịch lao động, 
việc làm nông thôn hiện nay

1.1. Dân số
Năm 2018, dân số Việt nam đạt 94,66 

triệu người, tăng với tốc độ khá thấp, 1,07%/
năm trong giai đoạn 2010-2018, trong đó 
khu vực nông thôn tăng bình quân 0,18%/
năm,  khu vực thành thị tăng nhanh hơn 
nhiều, đạt 2,9%/năm. 

Chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn-

thành thị khá chậm chạm, đến năm 2018, 
dân số nông thôn đạt 61,32 triệu người, 
chiếm 64,77 % dân số cả nước; dân số thành 
thị đạt 33,34 triệu người, chiếm 35,23% dân 
số cả nước. 

Cơ cấu giới của dân số ổn định và khá 
cân bằng, với tỷ lệ nam tăng nhẹ, từ 49,46% 
năm 2010 lên 49,73% năm 2018; tỷ lệ nữ 
giới giảm nhẹ, từ 50,54% xuống 50,27% dân 
số trong cùng thời kỳ. 

CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM NÔNG 
THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC TRẠNG, ĐỊNH 
HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PGS.TS NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Việt Nam
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Bảng 1. Dân số và cơ cấu dân số theo thành thị-nông thôn và giới tính, 2010-2018

Tổng số, triệu người Cơ cấu NT-TT, % Cơ cấu dân số, %

Tổng Nông 
thôn

Thành 
thị

Nông 
thôn

Thành 
thị Nam Nữ

2010 86,93 60,70 26,22 69,83 30,17 49,46 50,54
2011 87,84 59,95 27,89 68,25 31,75 49,46 50,54
2012 88,78 59,97 28,81 67,55 32,45 49,47 50,53
2013 89,72 60,68 29,03 67,64 32,36 49,47 50,53
2014 90,73 60,69 30,04 66,90 33,10 49,33 50,67
2015 91,70 60,89 30,82 66,40 33,60 49,34 50,66
2016 92,67 60,87 31,80 65,68 34,32 49,30 50,70
2017 93,58 60,68 32,90 64,84 35,16 49,51 50,49
2018 94,66 61,32 33,34 64,77 35,23 49,73 50,27

Tốc độ tăng 
BQ/năm, % 1,07 0,18 2,90

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng  2. Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi, nông thôn- thành thị, 2010-2018

Nông thôn, % Thành thị, %
0-14 15-60 trên 60 0-14 15-60 trên 60

2010 25,51 64,73 9,77 21,87 68,69 9,44
2011 24,70 64,79 10,51 21,03 68,65 10,32
2012 24,13 64,73 11,14 21,21 67,61 11,19
2013 24,40 64,16 11,43 21,42 66,82 11,75
2014 24,55 63,62 11,83 21,59 66,33 12,09
2015 24,62 63,67 11,71 22,64 66,05 11,31
2016 24,25 63,69 12,07 21,94 65,91 12,15
2017 24,17 63,41 12,41 21,34 65,28 13,38
2018 24,26 62,09 13,64 21,81 64,73 13,46

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi cho thấy, 
Việt nam đã bước vào già hóa dân số sớm từ 
những năm 2010, với tỷ lệ  dân số trong độ 
tuổi lao động (15-60) cao trên 60-65% và tỷ 
lệ người già (trên 60 tuổi) trên 10%. 

So với khu vực thành thị, khu vực nông 
thôn có tốc độ già hóa chậm hợn một chút, 
do sự di cư của những người trong độ tuổi 
lao động từ nông thôn ra thành phố diễn ra 
rộng lớn trong thời kỳ này.

1.2. Lực lượng lao động
Tượng tự như dân số, lực lượng lao động 

(gồm dân số đủ 15 tuổi trở lên, có việc làm 

hoặc đang thất nghiệp) do tác động của sự già 
hóa nhanh, tốc độ tăng rất thấp (0,99%/năm), 
thậm chí thấp hơn cả tốc độ tăng dân số. 
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Bảng 3. Lực lượng lao động nông thôn-thành thị, 2010-2018

Số lượng, triệu người Cơ cấu, %

Tổng Nông 
thôn

Thành 
thị

Nông 
thôn

Thành 
thị Nam Nữ

2010 50,84 36,61 14,23 72,01 27,99 51,39 48,61
2011 51,72 36,38 15,35 70,33 29,67 51,50 48,50
2012 52,35 36,46 15,89 69,65 30,35 51,42 48,58
2013 53,32 37,24 16,08 69,85 30,15 51,41 48,59
2014 53,75 37,22 16,53 69,25 30,75 51,28 48,72
2015 53,98 37,07 16,91 68,67 31,33 51,58 48,42
2016 54,45 37,00 17,45 67,95 32,05 51,56 48,44
2017 54,82 37,18 17,65 67,81 32,19 51,88 48,12
2018 55,12 37,38 17,75 67,81 32,19 52,30 47,70

Tốc độ tăng/
năm, % 0,99 0,29 2,60 -0,69 1,60 0,17 -0,18

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Lực lượng lao động nông thôn tăng 
0,29%, cao hơn tốc độ tăng dân số nông 
thôn (0,18%), trong khi lực lượng lao động 
thành thị tăng 2,6%/năm, thấp hơn tốc 
độ tăng dân số (2,9%) trong cùng thời kỳ 
2010-2018). 

Chuyển dịch cơ cấu LLLĐ chậm hơn so 
với chuyển dịch của dân số. Đến năm 2018, 
tỷ lệ LLLĐ nông thôn đạt ở mức cao, 67,81%, 

cao hơn một chút so với dân số nông thôn 
(64,77%). LLLĐ thành thị chiếm 32,19%,  
thấp hơn tỷ lệ dân số thành thị (35,23%). 

Cơ cấu LLLĐ theo giới tính cho thấy, 
ngược lại với cơ cấu giới của dân số, tỷ lệ 
nữ trong LLLĐ chiếm dưới 50% (47,7%). 
Nguyên nhân là do tỷ lệ tham gia LLLĐ của 
nam giới cao hơn nữ giới.

- Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Nhìn chung tỷ lệ tham gia LLLĐ (tính 
bằng phần trăm LLLĐ và dân số từ 15 tuổi 
trở lên) của Việt nam khá cao so với quốc tế, 
song có xu hướng giảm nhẹ trong thời kỳ 
2010-2018. 

Tỷ lệ tham gia LLLĐ của nông thôn cao 
hơn thành thị và mức chênh lệch này khá 
lớn cho thấy nhu cầu việc làm của lao động 
nông thôn cao, và mặt khác, sự tụt hậu của 
các chính sách phát triển nguồn nhân lực và 
TTLĐ nông thôn so với TTLĐ khu vực thành 

thị (cơ hội học tập bị hạn chế và mức tiền 
lương thấp nên phải đi làm nhiều). 

Đến năm 2018, tỷ lệ tham gia LLLĐ của 
lao động nông thôn đạt 80,48%, giảm nhẹ 
từ 80,95% năm 2010. Tỷ lệ tham gia LLLĐ 
của thành thị cũng giảm từ 69,45% xuống 
còn 68,06% trong cùng thời kỳ. 

Theo giới tính, tỷ lệ tham gia LLLĐ của 
nam cao hơn của nữ.  Tuy nhiên, lao động 
nữ trong khu vực nông thôn cũng có tỷ lệ 
tham gia LLLĐ rất cao, cao hơn cả lao động 
nam trong khu vực thành thị.
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Bảng 4 . Tỷ lệ tham gia LLLĐ của nông thôn-thành thị, 2010-2018 (%)

Nông thôn Thành thị
2010 2018 2010 2018

Tổng 80,95 80,48 69,45 68,06

Giới tính

Nam 84,87 84,79 75,50 74,55

Nữ 77,24 76,21 63,82 62,19

Chuyên môn kỹ thuật

Không có CMKT 80,27 79,95 64,53 62,22

Sơ cấp 92,44 96,97 85,61 89,33

Trung cấp 88,08 91,19 80,26 80,53

Cao đẳng 89,00 84,97 84,31 74,16

Đại học trở lên 91,35 93,22 86,88 85,08

Nhóm tuổi

Từ 15-19 48,87 41,08 24,40 21,53

Từ 20-24 87,72 84,92 65,48 71,08

Từ 25-29 94,73 95,01 90,45 89,93

Từ 30-34 96,07 97,10 92,24 91,72

Từ 35-39 96,79 97,98 92,03 92,00

Từ 40-44 96,44 97,99 90,36 90,31

Từ 45-49 95,16 97,38 87,06 88,02

Từ 50-54 91,98 96,34 77,77 78,07

Từ 55-59 85,16 86,78 59,36 59,06

Từ 60 trở lên 43,02 44,43 22,32 23,64

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo 
CMKT 

Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ tham gia 
LLLĐ của lao động nông thôn trình độ đại 
học và sơ cấp lại cao nhất so với các nhóm 
trình độ còn lại. 

- Tỷ lệ tham gia LLLĐ theo nhóm tuổi

Tỷ lệ tham gia LLLĐ rất thấp ở nhóm 
tuổi dưới 20, do một bộ phận lớn lao động 

trẻ còn bận đi học. Tỷ lệ tham gia LLLĐ của 
nhóm tuổi này ở nông thôn cao rất nhiều so 
với nhóm tuổi này ở thành thị cho thấy nhu 
cầu kiếm tiến ở nông thôn cao hơn, cũng 
như cơ hội học tập của nhóm tuổi này bị 
hạn chế. 

Tỷ lệ tham gia LLLĐ tăng dần ở nhóm 
tuổi thanh niên (20-29), đạt trên 90% trong 
nhóm tuổi trung niên (30-44), sau đó bắt 
đầu giảm nhẹ ở các nhóm tuổi lớn hơn.
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Bảng  5. Chuyển dịch cơ cấu việc làm nông thôn-thành thị, 2010-2018

Số  lượng, triệu người Cơ cấu, %

Chung Thành thị Nông thôn Chung Thành thị Nông thôn
2010 49,493 13,654 35,839 100 27,59 72,41
2011 50,675 14,826 35,848 100 29,26 70,74
2012 51,403 15,407 35,996 100 29,97 70,03
2013 52,197 15,503 36,693 100 29,70 70,30
2014 52,737 16,007 36,730 100 30,35 69,65
2015 52,837 16,373 36,463 100 30,99 69,01
2016 53,300 16,922 36,377 100 31,75 68,25
2017 53,704 17,116 36,587 100 31,87 68,13
2018 54,022 17,222 36,799 100 31,88 68,12

Tốc độ 
tăng, % 1,020 2,706 0,303

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng  6. Việc làm theo ngành khu vực nông thôn-thành thị, 2010-2018 (triệu người)

Nông thôn Thành thị

Nông 
nghiệp

Phi nông 
nghiệp Tổng Nông 

nghiệp
Phi nông 

nghiệp Tổng

2010 22,263 13,575 35,839 1,98 11,666 13,654
2011 22,265 13,582 35,848 2,253 12,573 14,826
2012 22,025 13,970 35,996 2,322 13,084 15,407
2013 22,128 14,564 36,693 2,306 13,197 15,503
2014 22,127 14,602 36,730 2,309 13,698 16,007
2015 21,191 15,272 36,463 2,066 14,307 16,373
2016 20,255 16,122 36,377 2,058 14,863 16,922
2017 19,427 17,160 36,587 2,138 14,978 17,116
2018 18,602 18,197 36,799 2,040 15,182 17,222

Mức tăng, ngàn 
người/năm (457,694) 577,731 120,037 6,619 439,476 446,095

Tốc độ tăng, %/
năm -2,21 3,75 0,30 -0,67 3,24 2,71

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Chuyển dịch cơ cấu nội bộ của khu 
vực nông thôn nhanh hơn khu vực thành 
thị. Trong khu vực nông thôn, bình quân 
mỗi năm ngành nông nghiệp giảm gần 
457,7 ngàn việc làm, tốc độ giảm khoảng 
2,21%/năm; khu vực phi nông nghiệp tăng 

được 577,7 ngàn việc làm, tốc độ tăng là 
3,75%/năm. Điều này cho thấy, sự thành 
công trong khu vực nông thôn góp vai trò 
quan trọng trong chuyển dịch việc làm nói 
chung, đặc biệt là việc làm nông nghiệp-
phi nông nghiệp.  
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Bảng 7. Cơ cấu việc làm theo ngành khu vực nông thôn-thành thị, 2010-2018 (%)

Nông thôn Thành thị

Nông nghiệp Phi nông 
nghiệp Tổng Nông 

nghiệp
Phi nông 

nghiệp Tổng

2010 62,12 37,88 100,00 14,55 85,45 100,00
2011 62,11 37,89 100,00 15,20 84,80 100,00
2012 61,19 38,81 100,00 15,08 84,92 100,00
2013 60,31 39,69 100,00 14,88 85,12 100,00
2014 60,24 39,76 100,00 14,43 85,57 100,00
2015 58,12 41,88 100,00 12,62 87,38 100,00
2016 55,68 44,32 100,00 12,16 87,84 100,00
2017 53,10 46,90 100,00 12,49 87,51 100,00
2018 50,55 49,45 100,00 11,85 88,15 100,00

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng  8. Cơ cấu giới của lao động đang làm việc nông thôn-thành thị, 2010-2018

Nông thôn, % Thành thị, %

Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ

2010 100 51,22 48,78 100 52,59 47,41
2011 100 51,53 48,47 100 52,07 47,93
2012 100 51,48 48,52 100 51,66 48,34
2013 100 51,30 48,70 100 51,59 48,41
2014 100 51,13 48,87 100 51,44 48,56
2015 100 51,50 48,50 100 51,52 48,48
2016 100 51,40 48,60 100 51,67 48,33
2017 100 51,91 48,09 100 51,54 48,46
2018 100 52,56 47,44 100 52,11 47,89

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Tuy nhiên, so sánh với yêu cầu và quốc 
tế, khu vực nông thôn, nông nghiệp của Việt 
nam vẫn còn rộng lớn và giảm chậm, tỷ lệ 
lao động nông nghiệp chiểm 62,12% năm 

2000, giảm còn50,58% năm 2018. Trong 
cùng thời gian, tỷ lệ lao động nông nghiệp 
của thành thị giảm từ 14,55% xuống còn 
11,85%.  

- Cơ cấu việc làm theo giới

Tỷ lệ lao động nữ trong khu vực nông 
thôn thấp hơn nam giới và có xu hướng 
giảm nhẹ, từ 48,78% năm 2010 xuống còn 
47,44% năm 2018. 

So với khu vực thành thị, tỷ lệ lao động 
nữ làm việc ở nông thôn cao hơn một chút, 
song 2 năm trở lại đây thì ngược lại, tỷ lệ nữ 
ở nông thôn thấp hơn ở thành thị.
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Bảng 9. Cơ cấu việc làm theo nhóm tuổi, nông thôn-thành thị, 2010-2018

Năm Tổng Từ 15-19 20-29  30-54 55-59 Từ 60 trở lên

Nông thôn 
2010 100 7,64 24,37 55,25 5,64 7,11
2018 100 4,55 19,55 57,45 8,39 10,06

Thành thị 
2010 100 3,38 25,01 62,75 4,82 4,04
2018 100 2,27 20,49 64,16 7,02 6,07

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

          Cơ cấu lao động làm việc theo nhóm tuổi

Có thế thấy lao động làm việc trong 
khu vực nông thôn có xu hướng già hóa 
nhanh hơn, đặc biệt khu vực này đang thiếu 
nhóm lao động thanh niên (20-29) và nhóm 
lao động trung niên (30-44). 

Tỷ lệ lao động trẻ (15-19) làm việc ở 
nông thôn khá cao, song có xu hướng giảm, 
từ 7,64% năm 2010 xuống còn 4,55% năm 
2018; tỷ lệ lao động trẻ khu vực thành thị 
cũng giảm, song chậm hơn, từ 3,38% năm 
2010xuống 2,27% năm 2018. 

Nhóm lao đông tuổi thanh niên (20-
29), tình hình bị đảo ngược. Tỷ lệ lao động 
nhóm này ở khu vực nông thôn thấp hơn 
khu vực thành thị do xu thế di dân trẻ trong 
khu vực nông thôn ngày càng gia tăng. 

Nhóm tuổi trung niên (30-54) chiếm tỷ 

lệ cao nhất trong tổng số người lao động ở 
nông thôn, song có xu hướng tăng lên, từ 
55,25% lên 57,45% thời kỳ 2010-2018. Tuy 
nhiên tỷ lệ của nhóm này của thành thị cao 
hơn nhiều và cũng có xu hướng tăng lên, từ 
62,75% lên 64,16% trong cùng thời kỳ. Điều 
này một lần nữa chứng minh là lao động di 
cư từ nông thôn ra đô thị trong nhóm tuổi 
này cao nhất. 

Thời kỳ 2010-2018, nhóm la động cao 
tuổi (55-59) và lao động trên tuổi ở khu vực 
nông thôn, do tác động của già hóa dân số 
có xu hướng tăng, tương ứng từ 5,64% lên 
8,39% và từ 7,11% lên 10,06%, đồng thời 
phản ánh là xu thế già hóa việc làmkhu vực 
nông thôn nhanh hơn so với khu vực thành 
thị: từ 4,82% lên 7,02% đối với nhóm (55-59)
và từ 4,04% lên 6,07% đối với nhóm từ 60 
tuổi trở lên).

- Chuyển dịch cơ cấu tuổi của lao động 
nông thôn

Lao động nông thôn làm việc ngành 
nông nghiệp cũng có xu hướng già hóa 
nhanh, với tỷ lệ nhóm người trẻ (15-19)  ngày 
càng giảm; tỷ lệ lao động cao tuổi (55-59) và 
lao động già (từ 60 tuổi trở lên) ngày càng cao. 
Đặc biệt, năm 2010 có đến 9,53% số người 
già vân tiếp tục làm trong nông nghiệp, và đã 
tăng lên đến 15,65% vào năm 2018. 

Lao động nông thôn làm việc trong 
khu vực phi nông nghiệp trẻ hơn rất nhiều 
so với khu vực nông nghiệp và thậm chí 
trẻ hơn cả lao động làm việc tại thành thị, 
phản ánh xu thế chung là lao động trẻ 
nông thôn đã có xu hướng ở lại quê hương 
để khởi sự công việc. Nhóm này góp phần 
làm giảm áp lực di cư nông thôn - đô thị, 
giảm xu hướng già hóa dân số nhanh trong 
khu vực nông nghiệp. 
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Bảng  10. Cơ cấu việc làm theo tuổi, ngành nông nghiệp - phi nông nghiệp, 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nông 
nghiệp 

Từ 15-19 8,10 7,58 6,22 6,89 6,19 6,26 5,45 5,77 5,14

20-29 20,34 18,76 17,94 17,15 16,68 16,08 15,77 14,89 14,66

30-54 55,00 55,23 55,91 54,57 54,51 53,83 54,02 54,17 53,43

55-59 7,02 7,84 8,63 9,12 9,60 9,95 10,41 10,36 11,13

Từ 60++ 9,53 10,59 11,30 12,27 13,02 13,87 14,35 14,82 15,65

Phi nông 
nghiệp

Tu 15-19 6,89 5,77 5,11 4,54 4,40 4,46 3,98 4,04 3,95

20-29 30,98 29,38 27,02 26,49 25,83 26,92 26,30 25,20 24,55

30-54 55,65 57,62 59,75 59,94 60,65 59,42 59,99 60,74 61,56

55-59 3,36 3,76 4,29 4,88 4,92 4,98 5,21 5,38 5,59

Từ 60++ 3,13 3,47 3,83 4,14 4,21 4,21 4,53 4,63 4,34

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Chuyển dịch cơ cấu ngành làm việc 
khu vực nông thôn-thành thị

 Trong thời gian từ 2010 đến nay, do 
tác động của tăng trưởng kinh tế nói chung 
và các chương trình phát triển kinh tế nông 
thôn nói riêng, lao động làm việc khu vực 
nông thôn cũng chuyển dịch theo hướng 
hiện đại hóa, với tỷ lệ lao động làm việc 
ngành nông lâm ngư nghiệp (NLN)đã giảm 
từ 62,12% năm 2010 còn 50,55% năm 2018, 
tốc độ giảm khoảng 2,2%/năm. 

Gần 1/2 lao động còn lại trong khu vực 
nông thôn làm việc trong các ngành phi nông 
nghiệp. Các ngành truyền thống có tốc độ 
chuyển dịch lao động khá tôt, gồm: 

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo, 
tăng khá nhanh (tăng 4,39%/năm), khiến 
cho tỷ trọng lao động làm việc trong ngành 
này cao thứ 2 (sau ngành NLN), tăng từ 
12,29% lên 16,87%. 

Tiếp đó là ngành dịch vụ bán buôn, 
bán lẻ, có qui mô lao động tăng3,42%/năm, 
khiến tỷ trọng lao động của ngành này tăng 
từ 8,3% lên 10,07%; 

Lao động làm việc ngành xây dựng có 
tốc độ tăng cao nhất (gần 5%/năm), khiến 
cho tỷ trọng lao động ngành này tăng từ 
gần 6% lến 8,61%. 

Tuy nhiên các ngành dịch vụ hiện đại 
như cung cấp điện, nước, thông tin, truyền 
thông, tài chính, ngân hàng BHXH, kinh 
doanh bất động sản... mặc dù về qui mô 
cũng tăng với tốc độ cao, thậm chí rất cao, 
song mới chiếm một tỷ lệ rất thấp trong khu 
vực nông thôn. 

So với khu vực thành thị, lao động  
nông thôn còn bị bỏ xa về số lượng cũng 
như chất lượng các dịch vụ cung cấp, đặc 
biệt là các hoạt động thiết yếu như giáo 
dục, y tế, hành chính công, ngân hàng, bảo 
hiểm...
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Biểu 11. Cơ cấu lao động theo ngành, nông thôn-thành thị, 2010-2018

Tốc độ tăng/
giảm, %/năm

Cơ cấu nông 
thôn, % Cơ cấu thành thị, %

Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018 2010 2018

Tổng 0,33 2,94 100,00 100,00 100,00 100,00

Nông nghiệp, lâm, thủy sản -2,22 0,33 62,12 50,55 14,55 11,85

Khai khoáng -5,66 -1,63 0,49 0,30 0,75 0,52

Công nghiệp chế biến, chế tạo 4,39 3,13 12,29 16,87 19,44 19,71

Sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hòa không khí

2,40 4,34 0,14 0,16 0,61 0,68

Cung cấp nước; hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải 0,34 1,53 0,15 0,15 0,46 0,41

Xây dựng 4,99 2,11 5,99 8,61 6,87 6,43

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác

2,77 3,40 8,30 10,07 19,74 20,46

Vận tải, kho bãi 4,11 1,96 1,74 2,34 5,89 5,45

Thông tin và truyền thông 4,57 4,65 2,05 2,86 7,99 9,11

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2,40 2,70 0,18 0,21 1,43 1,40

Hoạt động tài chính, ngân hàng và 
bảo hiểm 10,14 4,78 0,13 0,27 1,55 1,78

Hoạt động kinh doanh bất động sản 9,96 12,13 0,08 0,17 0,54 1,07

Hoạt động chuyên môn, khoa học 
và công nghệ -2,21 4,73 0,18 0,15 1,14 1,31

Hoạt động hành chính và dịch vụ 
hỗ trợ 6,41 6,44 0,15 0,24 0,98 1,28

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ 
chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà 
nước, an ninh quốc phòng; đảm 
bảo xã hội bắt buộc

2,31 2,92 1,66 1,94 5,65 5,64

Giáo dục và đào tạo 2,11 3,69 2,39 2,75 6,08 6,44

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3,75 3,62 0,47 0,62 1,98 2,09

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 2,33 2,68 0,27 0,31 1,02 1,00

Hoạt động dịch vụ khác 3,62 3,64 0,93 1,20 2,63 2,78

Hoạt động làm thuê các công việc 
trong các hộ gia đình, sản xuất sản 
phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu 
dùng của hộ gia đình

-2,64 0,57 0,29 0,22 0,70 0,58

Hoạt động của các tổ chức và cơ 
quan quốc tế 24,04 5,31 0,0004 0,0023 0,0177 0,0212

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm
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Bảng  12. Số lượng và tốc độ tăng lao động nông thôn theo nghề, 2010-2018 (triệu người)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tốc độ 
tăng, 

%/
năm

Tổng số 35,84 35,85 36,00 36,69 36,73 36,46 36,38 36,59 36,80 0,30

Các nhà lãnh đạo 0,18 0,22 0,21 0,23 0,23 0,22 0,22 0,24 0,21 1,36

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao 0,67 0,77 0,80 0,88 0,95 1,04 1,08 1,18 1,21 7,70

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc trung 0,88 0,85 0,86 0,83 0,80 0,78 0,77 0,80 0,84 -1,12

Nhân viên (chuyên 
môn sơ cấp, kỹ thuật 
làm việc tại văn phòng, 
bàn giấy)

0,31 0,32 0,35 0,39 0,37 0,39 0,40 0,42 0,45 4,33

Nhân viên dịch vụ cá 
nhân, bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội và bán 
hàng có kỹ thuật

3,61 3,61 3,97 4,13 4,07 4,16 4,17 4,39 4,55 2,75

Lao động có kỹ thuật 
trong nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản

6,89 6,24 5,69 5,48 5,66 4,77 4,77 4,55 4,55 -5,04

Thợ thủ công có kỹ 
thuật và các thợ kỹ 
thuật khác có liên quan

4,27 4,03 3,93 4,16 4,14 4,14 4,53 4,72 4,99 2,32

Thợ có kỹ thuật lắp ráp 
và vận hành máy móc 
thiết bị

1,91 1,87 1,96 1,94 2,05 2,48 2,76 3,06 3,28 7,89

Lao động giản đơn 17,09 17,90 18,20 18,61 18,41 18,43 17,64 17,18 16,69 -0,48

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghề
Theo các nhóm nghề chính, giai đoạn 

2010-2018,  trong khu vực nông thôn, nhóm 
“thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành MMTB” 
(nghề CMKT bậc thấp, yêu cầu trình độ đào 
tạo sơ cấp, ngắn hạn) có tốc độ tăng trưởng 
rất cao (7,89%/năm), đạt 3,28 triệu (2018). 
Kết quả, tỷ trọng nhóm LĐ này đã tăng từ 
5,34% (2010) lên 8,91% (2018). 

Nhóm lao động nghề “CMKT bậc cao” 
(yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên) có 
tốc độ tăng cũng rất cao (7,7%/năm),  đạt 
1,21 triệu người (2018) . Tỷ trọng nhóm LĐ 
này tăng từ 1,86% (2010) lên 3,29% (2018).  

Đáng chú ý là lao động nhóm nghề 
“CMKT bậc trung” (yêu cầu trình độ đào tạo 

trung cấp, cao đẳng) không những không 
tăng, lại bị giảm về số lượng, khiến tốc độ 
tăng trưởng bị giảm mỗi năm trung bình 
1,12%. Tỷ trọng nhóm LĐ này đã giảm từ 
2,47% xuống còn 2,27%. 

Nhóm “lao động có kỹ thuật trong 
NLN” cũng bị giảm mạnh do tác động của 
thu hẹp sản xuất nông nghiệp, tốc độ giảm 
là 5%/năm. Tỷ trọng nhóm LĐ này đã giảm 
từ 19,23% xuống còn 12,37% thời kỳ 2010-
2018. 

Số lượng nhóm “lao động giản đơn” 
cũng giảm nhẹ, mỗi năm giảm 0,48%/
năm, tuy nhiên đến năm 2018, vẫn còn 
gần 17 triệu người làm các công việc giản 
đơn,chiếm 45,35%  tổng LĐ nông thôn.
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Bảng 13. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghề, khu vực nông thôn, 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Các nhà lãnh đạo 0,51 0,60 0,57 0,62 0,63 0,62 0,60 0,64 0,56

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao 1,86 2,14 2,22 2,40 2,59 2,86 2,96 3,22 3,29

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc trung 2,47 2,36 2,39 2,27 2,17 2,14 2,13 2,19 2,27

Nhân viên (chuyên 
môn sơ cấp, kỹ thuật 
làm việc tại văn 
phòng, bàn giấy)

0,86 0,89 0,98 1,05 1,02 1,06 1,11 1,15 1,21

Nhân viên dịch vụ cá 
nhân, bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội và bán 
hàng có kỹ thuật

10,06 10,08 11,02 11,27 11,09 11,40 11,45 12,01 12,38

Lao động có kỹ thuật 
trong nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản

19,23 17,42 15,81 14,94 15,41 13,08 13,11 12,44 12,37

Thợ thủ công có kỹ 
thuật và các thợ kỹ 
thuật khác có liên 
quan

11,91 11,23 10,92 11,34 11,27 11,36 12,45 12,89 13,55

Thợ có kỹ thuật lắp 
ráp và vận hành máy 
móc thiết bị

5,34 5,23 5,45 5,28 5,59 6,81 7,60 8,37 8,91

Lao động giản đơn 47,68 49,94 50,56 50,72 50,12 50,55 48,50 46,97 45,35

Mặc dù có những tín hiệu tích cưc, so 
sánh với cơ cấu nghề của lao động trong 
khu vực thành thị cho thấy,  TTLĐ nông thôn 
có sự tụt hậu đáng kế. Tỷ trọng LĐ CMKT bậc 
cao của nông thôn quá thấp so với thành thị 
(3,29% so với 15,15%), tức là đa số nguồn 
lao động chất lượng cao không về lại nông 
thôn để phục vụ.

Nhóm nghề “nhân viên”, gồm “Nhân 
viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật tự an toàn 
xã hội và bán hàng có kỹ thuật” và “nhân 

viên văn phòng”  (yêu cầu trình độ đào tạo 
sơ cấp, ngắn hạn) làm việc trong khu vực 
nông thôn có tỷ trọng thấp hơn rất nhiều so 
với khu vực thành thị, là kết quả của sự kém 
phát triển của các lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt 
là các dịch vụ cá nhân... của nông thôn còn 
ở khoảng cách xa so với khu vực thành thị. 

Nhóm nghề “thợ”, gồm “thợ thủ công 
và kỹ thuật và các kỹ thuật khác có liên 
quan” và “thợ lắp ráp và vận hành MMTB”, 
không có sự chênh lệch lắm giữa 2 khu vực.
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Tỷ trọng lao động làm các nghề giản đơn trong khu vực thành thị chỉ chiếm tỷ trọng 
nhỏ (gần 16% năm 2018), bằng hơn 1/3 so với tỷ trọng nhóm nhề này trong khu vực nông 
thôn (54,35%). 

Bảng  14: Chuyển dịch cơ cấu lao động theo nghề trong khu vực thành thị, 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Các nhà lãnh đạo 2,09 2,18 2,11 2,08 2,13 2,11 1,99 2,22 2,24

Chuyên môn kỹ 
thuật bậc cao 13,59 12,99 13,11 13,46 14,20 14,69 15,26 15,73 15,15

Chuyên môn kỹ 
thuật bậc trung 6,72 6,34 5,74 5,57 5,26 5,43 5,12 5,58 5,90

Nhân viên (chuyên 
môn sơ cấp, kỹ thuật 
làm việc tại văn 
phòng, bàn giấy)

2,96 3,02 3,16 3,20 3,36 3,50 3,49 3,25 3,58

Nhân viên dịch vụ 
cá nhân, bảo vệ trật 
tự an toàn xã hội và 
bán hàng có kỹ thuật

26,36 26,84 27,57 27,90 27,60 27,97 27,75 26,72 27,58

Lao động có kỹ thuật 
trong nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản

5,60 5,89 5,48 5,15 4,92 4,19 4,14 4,06 3,89

Thợ thủ công có kỹ 
thuật và các thợ kỹ 
thuật khác có liên 
quan

14,47 13,98 13,79 13,62 13,56 13,47 13,57 13,65 13,40

Thợ có kỹ thuật lắp 
ráp và vận hành máy 
móc thiết bị

11,36 11,17 11,47 10,95 11,46 12,27 12,75 12,22 11,86

Lao động giản đơn 16,26 17,10 17,05 17,51 17,00 15,88 15,39 16,05 15,98

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Chuyển dịch lao động theo vị thế làm 
việc  

Trong thời gian qua chứng kiến sự gia 
tăng nhanh chóng của người làm công ăn 

lương trong khu vực nông thôn, nhóm này 
đã tăng với tốc độ trên 5,1%/năm thời kỳ 
2010-2018. Đến năm 2018, khu vực nông 
thôn đã có 13,8 triệu người làm công ăn 
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Bảng 15. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vị thế việc làm trong khu vực nông thôn

Tổng số lao động làm việc, triệu người Cơ cấu (%)

Tổng Chủ cơ 
sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng 
lương

Tổng Chủ cơ 
sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng 
lương

2010 35,84 0,9 25,6 9,3 100 2,39 71,37 26,06

2011 35,85 0,71 25,35 9,76 100 1,98 70,71 27,22

2012 36,00 0,68 25,54 9,74 100 1,88 70,96 27,06

2013 36,69 0,61 25,95 10,12 100 1,67 70,72 27,58

2014 36,73 0,47 26,02 10,22 100 1,28 70,85 27,83

2015 36,46 0,73 24,30 11,43 100 1,99 66,63 31,34

2016 36,38 0,67 23,56 12,13 100 1,85 64,76 33,33

2017 36,59 0,46 23,11 13,01 100 1,27 63,16 35,55

2018 36,80 0,47 22,52 13,80 100 1,28 61,20 37,51

Tốc độ 
tăng/

năm, %
0,30 -5,66 -1,68 5,10

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng 16. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo vị thế việc làm trong khu vực thành thị

Tổng số lao động làm việc, triệu người Cơ cấu (%)

Tổng Chủ 
cơ sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng lương Tổng Chủ 

cơ sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng lương

2010 13,65 0,84 5,43 7,39 100 6,17 39,74 54,10

2011 14,83 0,75 6,29 7,79 100 5,09 42,40 52,51

lương, chiếm 37,51% tổng số việc làm. Điều 
này cho thấy, thị trường lao động nông thôn 
đã phát triển đáng kể với hình thức qua hệ 
lao động mới.

Tuy nhiên trong khu vực nông thôn, 

việc làm “tự làm và hộ gia đình” vẫn chiếm tỷ 
lệ lớn và biến đổi chậm (chiếm 71,37%  năm 
2010, giảm xuống 61,2% năm 2018). Đáng 
ngạc nhiên là số lượng chủ DN lại ít đi, bình 
quân mỗi năm giảm 5,66%, chưa chiếm đến 
1,28% tổng việc làm nông thôn (2018).

So với khu vực thành thị, TTLĐ phát 
triển chậm và bị tụt hậu. Tỷ lệ lao động làm 
công ăn lương của khu vực thành thị tăng 
nhanh (4,15%/năm), góp phần lớn vào tăng 
LLLĐ thành thị nói chung (2,71%/năm.). Tỷ 
lệ lao động làm công ăn lương đã tăng từ 

54% lên 57,24% thời kỳ 2010-2018. 

Mặc dù số lượng lao động tự làm và 
trong hộ gia đình tăng lên một chút, song 
tỷ trọng của nhóm này đã giảm nhẹ. Nhóm 
chủ cơ sở sản xuất cũng giảm, từ chiếm 
0,84% xuống còn 0,67% thời kỳ 2010-2018. 
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Tổng số lao động làm việc, triệu người Cơ cấu (%)

Tổng Chủ 
cơ sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng lương Tổng Chủ 

cơ sở

Tự làm 
và hộ gia 

đình

Làm công 
hưởng lương

2012 15,41 0,71 6,59 8,11 100 4,61 42,74 52,65

2013 15,50 0,69 6,75 8,07 100 4,44 43,54 52,02

2014 16,01 0,63 6,80 8,57 100 3,94 42,50 53,55

2015 16,37 0,81 6,22 9,35 100 4,92 37,99 57,09

2016 16,92 0,84 6,25 9,84 100 4,95 36,92 58,13

2017 17,12 0,63 6,49 10,00 100 3,67 37,92 58,41

2018 17,22 0,67 6,70 9,86 100 3,87 38,89 57,24

2,71 -1,64 1,26 4,15

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

 

Bảng 17. Cơ cấu việc làm theo hình thức sở hữu khu vực nông thôn, 2010-2018

Tổng
Hộ/cá nhân và 
hộ kinh doanh 

cá thể

Tập thể - 
tư nhân Nhà nước Có vốn đầu tư 

nước ngoài

1. Tổng số việc làm, triệu người

2010 35,84 30,89 1,93 1,94 1,05
2011 35,85 30,63 1,96 2,22 0,87
2012 36,00 30,80 2,02 2,27 0,81
2013 36,69 31,41 2,00 2,30 0,89
2014 36,73 31,18 2,09 2,29 1,02
2015 36,46 30,44 2,65 2,18 1,17
2016 36,38 29,98 2,83 2,19 1,35
2017 36,59 29,75 2,98 2,23 1,60
2018 36,80 29,56 3,15 2,20 1,87

Tốc độ tăng, % 0,30 -0,58 7,20 0,64 9,46

- Theo hình thức sở hữu
 Trong thời gian qua, TTLĐ nông thôn 

tiếp tục phát triển theo hướng thị trường với 
tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực ngoài 
nhà nước tiếp tục tăng: 

Các DN có vốn đầu tư nước ngoài tăng 
rất cao (9,46%/năm), khiến cho tỷ trọng 
lao động làm việc tăng từ 2,94% lên 5,07%  
trong thời kỳ 2010-2018. 

Tiếp đó là các DN tập thể-tư nhân tăng 
khá cao (7,2%/năm), khiến cho tỷ trọng 

lao động làm việc tăng từ 5,39% lên 8,56% 
trong thời kỳ 2010-2018. 

Tuy nhiên, khu vực hộ cá nhân và hộ 
kinh doanh cá thể trong khu vực nông thôn 
vẫn chiếm tỷ lệ lớn, chỉ giảm nhẹ, từ 30,89% 
năm 2010 xuống còn  29,56% năm 2018.

Việc làm khu vực nhà nước ở nông 
thôn chỉ chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn, và 
tăng nhẹ, từ 1,94%  lên 2,2%  trong cùng 
thời kỳ.
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Tổng
Hộ/cá nhân và 
hộ kinh doanh 

cá thể

Tập thể - 
tư nhân Nhà nước Có vốn đầu tư 

nước ngoài

2. Cơ cấu việc  làm, %

2010 100 86,20 5,39 5,42 2,94

2011 100 85,45 5,47 6,21 2,43

2012 100 85,57 5,61 6,31 2,24

2013 100 85,61 5,44 6,26 2,43

2014 100 84,88 5,69 6,23 2,79

2015 100 83,47 7,27 5,98 3,20

2016 100 82,41 7,78 6,02 3,71

2017 100 81,33 8,14 6,10 4,38

2018 100 80,33 8,56 5,97 5,07
Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng 18. Cơ cấu việc làm theo hình thức sở hữu khu vực nông thôn, 2010-2018

Tổng
Hộ/cá nhân và 
hộ kinh doanh 

cá thể

Tập thể - tư 
nhân Nhà nước

Có vốn đầu 
tư nước 

ngoài

1. Tổng số việc làm, triệu người

2010 13,65 7,93 2,18 2,84 0,70
2011 14,83 8,60 2,28 3,04 0,83
2012 15,41 8,92 2,50 3,05 0,89
2013 15,50 9,07 2,48 3,01 0,89
2014 16,01 9,10 2,67 3,16 1,03
2015 16,37 9,06 3,26 3,01 1,03
2016 16,92 9,31 3,57 3,04 0,98
2017 17,12 9,44 3,55 3,04 1,07
2018 17,22 9,64 3,49 3,01 1,06

2,71 1,93 7,24 0,38 4,64
2. Cơ cấu việc làm, %

2010 100 58,05 15,96 20,78 5,15
2011 100 58,01 15,40 20,47 5,62
2012 100 57,92 16,25 19,79 5,79
2013 100 58,51 16,02 19,44 5,73

So sánh với nông thôn, cơ cấu lao động 
làm việc trong khu vực chính thức của thành 
thị cao hơn rất nhiều: Năm 2018, có đến trên 
20,27% lao động làm việc trong khu vực tập 

thể-doanh nghiệp; 17,48% làm việc trong 
các DN nhà nước và khoảng 6,16% làm việc 
trong các DN đầu tư nước ngoài. 
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Tổng
Hộ/cá nhân và 
hộ kinh doanh 

cá thể

Tập thể - tư 
nhân Nhà nước

Có vốn đầu 
tư nước 

ngoài
2014 100 56,87 16,68 19,76 6,42
2015 100 55,31 19,88 18,36 6,32
2016 100 55,02 21,12 17,98 5,77
2017 100 55,16 20,76 17,73 6,24
2018 100 55,95 20,27 17,48 6,16

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

 

Bảng 19. Cơ cấu lao động theo CMKT trong khu vực nông thôn, 2010-2018

Tổng Không 
CMKT Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học 

trở lên
1. Tổng số việc làm, triệu người

2010 35,84 32,69 0,55 1,31 0,50 0,66
2011 35,85 32,57 0,54 1,38 0,52 0,79
2012 36,00 32,31 0,74 1,42 0,62 0,85
2013 36,69 32,51 0,90 1,49 0,66 1,04
2014 36,73 32,53 0,80 1,43 0,72 1,15
2015 36,46 32,05 0,97 0,62 1,58 1,22
2016 36,38 31,97 0,92 0,61 1,59 1,29
2017 36,59 31,87 1,09 0,67 1,53 1,43
2018 36,80 32,08 0,97 0,61 1,65 1,48

0,30 -0,29 8,54 -12,30 19,60 10,52
2. Cơ cấu việc làm, %

2010 100 91,20 1,53 3,67 1,39 1,85
2011 100 90,85 1,52 3,86 1,46 2,20
2012 100 89,76 2,04 3,94 1,73 2,36

- Cơ cấu lao động làm việc theo CMKT 

 Một điều đáng khích lệ là lao động 
trình độ cao đẳng, đại học và sơ cấp có xu 
hướng tăng nhanh trong thời gian qua, 
tương ứng là 19,6%/năm, 10,52%/năm và 
8,54%/năm. 

Tuy nhiên, chất lượng lao động nông 
thôn rất thấp, đáng báo động. Năm 2018, vẫn 
còn đến 87,18% lao động nông thôn không 
được đào tạo (giảm từ 91,2% năm 2010), tốc 
độ giảm quá chậm, chỉ là 0,29%/năm. 

Năm 2018, chỉ có 2,53% lao động có 
trình độ sơ cấp và 1,67% có trình độ trung 
cấp (trình độ phù hợp nhất với lao động 
nông thôn) mặc dù có rất nhiều các chương 
trình tập trung phát triển nguồn nhân lực 
nông thôn. Đáng chú ý là lao động trình 
độ trung cấp lại giảm với tốc độ rất cao, 
12,3%/năm.  

Nhóm lao động có trình độ cao đẳng 
cũng chỉ chiếm 4,36% và  lao động trình độ 
đại học chỉ chiếm 4,03% năm 2018.
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Tổng Không 
CMKT Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học 

trở lên
2013 100 88,61 2,45 4,07 1,81 2,84
2014 100 88,56 2,17 3,90 1,96 3,13
2015 100 87,89 2,67 1,69 4,33 3,36
2016 100 87,89 2,53 1,67 4,36 3,55
2017 100 87,12 2,97 1,82 4,18 3,91
2018 100 87,18 2,65 1,64 4,49 4,03

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

Bảng 20. Cơ cấu lao động theo CMKT trong khu vực thành thị, 2010-2018

Tổng Không 
CMKT Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học trở 

lên

1. Tổng số việc làm, triệu người

2010 13,65 9,45 0,40 1,18 0,46 2,13

2011 14,83 10,24 0,51 1,27 0,49 2,30

2012 15,41 10,50 0,64 1,28 0,53 2,42

2013 15,50 10,27 0,78 1,30 0,56 2,57

2014 16,01 10,48 0,72 1,31 0,61 2,85

2015 16,37 10,67 1,00 0,49 1,34 2,86

2016 16,92 10,87 1,08 0,49 1,41 3,09

2017 17,12 10,87 1,10 0,48 1,46 3,21

2018 17,22 10,92 1,21 0,46 1,46 3,17

2,71 1,45 14,36 -14,80 19,49 5,45

So sánh với khu vực nông thôn, lao 
động thành thị có chất lượng tốt hơn và tốc 
độ cải thiện cũng tốt hơn. 

Đến năm 2018, tỷ lệ lao động không 
có CMKT là 63,42%, giảm từ 69,22% năm 
2100, tuy nhiên vẫn tăng với tốc độ 1,45%/
năm.

Lao động có trình độ sơ cấp tăng 
khá ấn tượng, 14,36%/năm, khiến cho tỷ lệ 
nhóm LĐ này tăng từ 2,94% lên7,05% trong 
thơi gian 2020-2018.

Cũng như lao động khu vực nông thôn, 
lao động cao đẳng tăng với tốc độ rất cao, 
19,49%, khiến cho tỷ lệ lao động nhóm này 
tăng từ 3,35% lên 8,45% thời kỳ 2010-2018. 

Đặc biệt, lao động trình độ đại học đã 
tăng từ 15,58% lên 18,42% cùng thời kỳ. 

Trình độ CMKT thấp của khu vực nông 
thôn là rào cản cho áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào nông thôn cũng như tạo 
áp lực ra tăng dòng di cư nông thôn-thành 
thị trong thời gian tới.    
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Tổng Không 
CMKT Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học trở 

lên

2. Cơ cấu việc làm, %

2010 100 69,22 2,94 8,62 3,35 15,58

2011 100 69,08 3,41 8,60 3,31 15,53

2012 100 68,13 4,17 8,33 3,47 15,72

2013 100 66,22 5,05 8,37 3,63 16,58

2014 100 65,49 4,48 8,17 3,81 17,82

2015 100 65,18 6,13 3,02 8,17 17,49

2016 100 64,22 6,37 2,87 8,30 18,23

2017 100 63,50 6,44 2,82 8,51 18,74

2018 100 63,42 7,05 2,65 8,45 18,42

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

1.4. Tình hình thất nghiệp

Vấn đề thất nghiệp của Việt nam 
không trầm trọng, đặc biệt là khu vực nông 
thôn, song nguyên nhân cơ bản là do đặc 
điểm của TTLĐ nông thôn phát triển thấp, 
tỷ trọng lao động làm việc trong ngành 
nông nghiệp vẫn còn cao (trên 50% tổng 
số lao động). 

- Về số lượng và cơ cấu người bị thất 
nghiệp 

Năm 2010, số người thất nghiệp của 
khu vực nông thôn là 766.733 người, chiếm 
57 % tổng số người thất nghiệp cả nước 
(1.343.578  người). Tuy nhiên, số người thất 
nghiệp của nông thôn giảm nhanh (giảm 
3,51%/năm). Năm 2018, chỉ còn 576.289  
người bị thất nghiệp, chiếm 52,4% tổng số 
người bị thất nghiệp (1.100.045 người). 

Theo giới tính, mức độ cải thiện tình 
trạng thất nghiệp tốt hơn (nữ giảm 4,11% 
so với nam, giảm 2,7%), dẫn đến giảm 
tỷ trọng nữ trong tổng số người bị thất 
nghiệp, từ 60% năm 2010 xuống còn trên 

51% năm 2018. 

Theo trình độ CMKT, người không có 
CMKT chiếm số lượng nhiều nhất, và mức 
cải thiện cũng khá chậm (chỉ giảm 4,4%/
năm). Tỷ trọng người không có CMKT 
trong tổng số người thất nghiệp, tuy nhiên 
giảm từ 86,32% năm 2010 còn 80,48% năm 
2018. 

Mức độ cải thiện tốt nhất là người có 
bằng trung cấp, giảm gần 16%/năm, dẫn 
đến tỷ trọng nhóm trình độ này trong tổng 
số người bị thất nghiệp giảm, từ 7,1% năm 
2010 xuống còn 2,35% năm 2018. 

Nhóm bị thất nghiệp trình độ cao 
đẳng lại có tốc độ tăng rất cao (11,7%/
năm), dẫn đến tăng tỷ trọng nhóm người 
trình độ này trong tổng số người bị thất 
nghiệp, từ 2,78% lên 8,93%.  

Nhóm bị thát nghiệp trình độ đại 
họccó tốc độ tăng cao thứ 2 (8,5% /năm), 
dẫn đến tăng tỷ trọng người có trình độ 
này trong tổng số người bị thất nghiệp, từ 
2,67% lên 6,82% .  
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Bảng 21. Số lượng và cơ cấu người lao động bị thất nghiệp khu vực nông thôn, 2010-2018

Số lượng, người Tốc độ tăng, 
%/năm

Cơ cấu, %

2010 2018 2010 2018

Tổng 766733 576289 -3,51
Giới tính 100 100
Nam 308554 248821 -2,65 40,24 48,75

Nữ 458179 327468 -4,11 59,76 51,25

CMKT 100 100
Không CMKT 661812 463824 -4,35 86,32 80,48

Sơ cấp 5922 8129 4,04 0,77 1,41

Trung cấp 54283 13540 -15,93 7,08 2,35

Cao đẳng 21305 51484 11,66 2,78 8,93

Đại học trở lên 20463 39312 8,50 2,67 6,82

Nhóm tuổi 100 100
Từ 15-19 181902 100970 -7,09 23,72 17,52

Từ 20-29 358505 309230 -1,83 46,76 53,66

Từ 30-54 197880 143198 -3,96 25,81 24,85

Từ 55-59 24898 7217 -14,34 3,25 1,25

Từ 60 trở lên 3548 15675 20,41 0,46 2,72

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Về tỷ lệ thất nghiệp

Nhìn chung xu thế thất nghiệp đã 
được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp của khu 
vực nông thôn thấp và có xu hướng giảm, 
từ 2,09% năm 2010 xuống còn 1,54% năm 
2018. 

Theo giới tính, tỷ lệ thất nghiệp của nữ 
giới cao hơn nam giới và cũng có xu hướng 
giảm, từ 2,55% xuống còn 1,84% (nam giới 
giảm từ 1,65% xuống còn 1,27%). 

Theo CMKT, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 
là nhóm cao đẳng, khoảng 4,09% năm 2010, 
giảm xuống còn 3,02%  năm 2018. 

Tiếp đó là nhóm trình độ trung cấp, 
giảm khá nhiều, từ 3,97%  xuống còn 2,19%. 

Nhóm trình độ đại học trở lên, giảm 
nhẹ từ 2,99% xuồng còn 2,58%.

Nhóm không CMKT, tỷ lệ thất ngiệp 
thấp nhất, giảm nhẹ từ 1,98% còn 1,43%. 

Theo nhóm tuổi, tỷ lệ thất nghiệp cao 
nhất ở nhóm lao động trẻ và giảm dần ở các 
nhóm tuổi cao hơn. Tỷ lệ thất nghiệp của 
lao động trẻ (15-19) cao nhất, 6,23% năm 
2010, giảm nhẹ và dừng ở mức cao là 5,69% 
năm 2018. 

Nhóm thanh niên (20-29) có tỷ lệ thất 
nghiệp cao thứ hai, năm 2010 là 3,94%, 
song lại tăng lên 4,12% năm 2018.

Các nhóm tuổi còn lại, tỷ lệ thất nghiệp 
khá thấp và cũng có xu hướng giảm trong 
thời kỳ 2010-2018.  
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Bảng 22. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nông thôn-thành thị, 2010-2018

Tỷ lệ thất nghiệp Thành 
thị

Nông 
thôn Tổng Thành thị Nông 

thôn Tổng

Tổng 4,05 2,09 2,64 2,95 1,54 2,00

Giới tính

Nam 3,77 1,65 2,26 2,86 1,27 1,78

Nữ 4,37 2,55 3,05 3,05 1,84 2,23

CMKT

Không CMKT 4,33 1,98 2,52 3,13 1,43 1,86

Sơ cấp 1,80 1,07 1,38 1,43 0,83 1,16

Trung cấp 4,44 3,97 4,19 2,65 2,19 2,39

Cao đẳng 4,78 4,09 4,42 3,88 3,02 3,43

Đại học trở lên 2,81 2,99 2,85 2,53 2,58 2,55

Nhóm tuổi

Từ 15-19 15,11 6,23 7,62 14,64 5,69 7,52

Từ 20-29 7,36 3,94 4,93 6,28 4,12 4,84

Từ 30-54 2,23 0,99 1,37 1,63 0,67 1,00

Từ 55-59 3,82 1,22 1,87 1,65 0,23 0,63

Từ 60 trở lên 0,27 0,14 0,16 1,57 0,42 0,68

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

1.5. Về thu nhập của lao động 
Nhìn chung, mức thu nhập của lao 

động nông thôn rất thấp. 
Năm 2010,  thu nhập bình quân một 

lao động  là 2,132 triệu/tháng, tăng bình 
quân 4,74%/năm, đạt 3,766 triệu/tháng 
năm 2018.  

Lao động nông thôn thu nhập thấp 
hơn khu vực thành thị và khoảng cách thu 
nhập ngày càng dãn cách.

Thời kỳ 2010-2018, tốc độ tăng thu 
nhập của lao động thành thị gần gấp đôi lao 
động nông thôn, đạt 8,81%/năm. Kết quả, 
giãn cách thu nhập tăng lên. Năm 2010, thu 

nhập của lao động nông thôn bằng 73,34% 
so với lao động thành thị, khoảng cách này 
giãn ra, chỉ bẳng 60% năm 2018. 

Trong nội bộ khu vực nông thôn, 
khoảng cách thu nhập cũng có xu hướng 
gia tăng giữa nhóm lao động nông nghiệp 
và phi nông nghiệp.

Năm 2010, lao động nông nghiệp 
thu nhập một tháng là 1,732 triệu đồng, 
bẳng 78,36% thu nhập lao động phi nông 
nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách này giãn 
ra, năm 2018, lao động nông nghiệp thu 
nhập chỉ bằng 45,18%  so với lao động phi 
nông nghiệp. 
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Bảng 23. Thu nhập bình quân tháng một lao động khu vực nông thôn-thành thị
       ĐVT: Ngìn đồng/LĐ/tháng

So sánh nông thôn-thành thị Khu vực nông thôn

Nông thôn Thành thị Tỷ lệ NT/
TT, %

Nông 
nghiệp

Phi nông 
nghiệp

Tỷ lệ NN/phi 
NN, %

2010 2132 2907 73,34 1732 2211 78,36
2011 2693 3636 74,07 2206 2801 78,76
2012 3165 4464 70,91 2470 3305 74,74
2013 3460 4900 70,61 2537 3641 69,66
2014 3795 5273 71,98 2705 3992 67,77
2015 2838 5148 55,14 1882 4153 45,32
2016 3081 5595 55,06 2003 4435 45,16
2017 3466 5985 57,90 2195 4904 44,75
2018 3766 6265 60,11 2354 5210 45,18

Tốc độ tăng, 
%/năm 8,81 0,83 10,20

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

So sánh giữa nam và nữ, thu nhập của lao động nữ nông thôn thấp hơn lao động nam và 
khoảng cách này có xu hướng dãn cách.

Năm 2010, bình quân lao động nam thu nhập một tháng là 2,269 triệu đồng, tăng lên 
4,683 triệu năm 2018, tốc độ tăng bình quân đạt 7,81%/năm. 

Năm 2010, bình quân lao động nữ thu nhập một tháng là 1,908 triệu đồng, bằng 84% của 
lao động năm; năm 2018, tăng lên 2,751 triệu đồng, song chỉ bảng 58,74% so với lao động năm. 
Nguyên nhân do ốc độ tăng bình quân rất thấp, chỉ đạt 0,84%/năm so với 7,81% của nam giới.

Bảng 24. Thu nhập bình quân lao động theo giới, khu vực nông thôn, 2010-2018

Thu nhập bình quân, ngàn đồng Tỷ lệ thu nhập nữ/nam, 
%Nam Nữ

2010 2,269 1,908 84,08
2011 2,838 2,451 86,35
2012 3,300 2,945 89,24
2013 3,583 3,262 91,05
2014 3,942 3,570 90,57
2015 3,594 2,032 56,53
2016 3,906 2,207 56,51
2017 4,339 2,523 58,15
2018 4,683 2,751 58,74

Tốc độ tăng bình quân/
năm, % 7,81 0,84

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm
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- So sánh theo nhóm ngành

 Thời kỳ 2010-2018, trong khu vực 
nông thôn, thu nhập bình quân một lao động 
trong các ngành đều có tốc độ tăng rất cao, 
tuy nhiên, đa số đa số ngành có tốc độ tăng 
thấp hơn tốc độ tăng của lao động thành thị, 
dẫn đến gia tăng khoảng cách về thu nhập 
giữa 2 nhóm nông thôn-thành thị.  

Một số ngành có tốc độ tăng THẤP HƠN, 
dẫn đến gia tăng khoảng cách thu nhập nông 
thôn-thành thị, cụ thể: 

Ngành NLN, tốc độ tăng thu nhập lao 
động nông thôn là 3,91% so với 6,54% mức 
tăng thu nhập của lao động thành thị, khoảng 
cách thu nhập giãn ra, từ 84,76% giảm còn 
69,32%.  

Ngành công nghiệp chế biến, tốc độ 
tăng thu nhập lao động là nông thôn là 
11,95% so với 12,26% mức tăng thu nhập của 
lao động thành thị, khoảng cách thu nhập 

giãn cách từ 83,12% xuống còn 81,3%.

Ngành xây dựng, tốc độ tăng thu nhập 
của lao động nông thôn là 10,98% so với 
11,56% mức tăng thu nhập của lao động 
thành thị, khoảng cách thu nhập giãn cách từ 
79,8% xuống còn 76,58%.

Các ngành khác, gồm: thông tin truyền 
thông, dịch vụ lưu trú và ăn uống, hoạt động 
khoa học, công nghệ, dịch vụ hành chính và 
dịch vụ hỗ trợ, nghệ thuật vui chơi giải trí, dịch 
vụ khác, hoạt động làm thuê các công việc hộ 
gia đình,  

Các ngành có tốc độ tăng thu nhập của 
lao động khu vực nông thôn CAO HƠN thành 
thị, dẫn đến thu hẹp khoảng cách thu nhập 
bao gồm: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô 
tô xe máy và xe động cơ khác; hoạt động tài 
chính, bảo hiểm, ngân hàng; hoạt đông kinh 
doanh bất động sản; hoạt động của Đảng 
cộng sán, hoạt động của các tổ chức quốc tế. 

Bảng 25. Thu nhập bình  quân tháng/lao động theo nhóm ngành cấp 1, nông thôn- 
thành thị, 2010-2018

đơn vị: nghìn đồng/LĐ/tháng

Ngành cấp 1

Thu nhập bình  quân tháng/lao 
động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

% thu nhập 
bình quân NT/

TT

Nông thôn Thành thị
Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Nông nghiệp, 
lâm nghiệp và 
thủy sản

1.732 2.354 2.046 3.396 3,91 6,54 84,67 69,32

Khai khoáng 2.550 5.260 4.098 7.705 9,47 8,21 62,21 68,27

Công nghiệp 
chế biến, chế 
tạo 

2.122 5.235 2.553 6.439 11,95 12,26 83,12 81,30
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Ngành cấp 1

Thu nhập bình  quân tháng/lao 
động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

% thu nhập 
bình quân NT/

TT

Nông thôn Thành thị Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Vận tải, kho 
bãi 2.720 6.739 3.768 7.600 12,01 9,16 72,19 88,68

Thông tin và 
truyền thông 1.830 4.095 2.176 5.393 10,59 12,02 84,13 75,93

Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống 2.768 5.705 3.948 8.500 9,46 10,06 70,11 67,12

Hoạt động tài 
chính, ngân 
hàng và bảo 
hiểm

3.035 7.284 5.072 9.225 11,57 7,76 59,84 78,97

Hoạt động 
kinh doanh 
bất động sản 

3.510 8.333 4.951 10.378 11,41 9,69 70,90 80,30

Hoạt động 
chuyên môn, 
khoa học và 
công nghệ

2.833 5.942 3.766 8.652 9,70 10,96 75,22 68,68

Hoạt động 
hành chính và 
dịch vụ hỗ trợ

2.273 4.764 3.047 7.030 9,69 11,02 74,60 67,77

Hoạt động của 
Đảng Cộng 
sản, tổ chức 
chính trị - xã 
hội; quản lý 
Nhà nước, an 
ninh quốc 
phòng; đảm 
bảo xã hội bắt 
buộc 

1.799 4.515 2.946 6.811 12,19 11,05 61,06 66,29
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Ngành cấp 1

Thu nhập bình  quân tháng/lao 
động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

% thu nhập 
bình quân NT/

TT

Nông thôn Thành thị Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Giáo dục và 
đào tạo 2.588 5.752 2.966 6.586 10,50 10,49 87,28 87,34

Hoạt động 
dịch vụ khác 1.809 4.596 1.977 5.523 12,36 13,70 91,49 83,22

Hoạt động làm 
thuê các công 
việc trong các 
hộ gia đình, 
sản xuất sản 
phẩm vật chất 
và dịch vụ tự 
tiêu dùng của 
hộ gia đình

2.251 3.419 1.599 3.974 5,36 12,05 140,75 86,04

Hoạt động của 
các tổ chức và 
cơ quan quốc 
tế

2.904 5.542 7.437 12.487 8,41 6,69 39,04 44,38

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Theo nghề nghiệp

Các nghề có thu nhập cao nhất bao 
gồm: Lãnh đạo, CMKT bậc cao, CKT bậc trung, 
nhóm “thợ”, thợ thủ công có kỹ thuật và các 
thợ kỹ thuật khác” và “thợ có kỹ thuật vận 
hành MMTB”. 

Nghề có mức thu nhập thấp nhất là 
nhóm lao động làm các công việc giản đơn, 
thu nhập rất thấp và ngày càng tụt hậu so 
với các ngành khác trong khu vực nông thôn 

vả càng thấp hơn so với lao động cùng nghề 
trong khu vực thành thị. 

 Do tốc độ tăng thu nhập của lao động 
nông thôn trong một số nghề thấp hơn của 
lao động thành thị, dẫn đến TĂNG khoảng 
cách thu nhập nông thôn -thành thị, bao 
gồm: nhóm nghề CMKT bậc cao (điều đáng 
mừng), nhóm  nghề “nhân viên văn phòng, kỹ 
thuật văn phòng”; “thợ kỹ thuật lắp ráp và vận 
hành MMTB”.
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Bảng 26. Thu nhập bình quân tháng/lao động theo nghề nghiệp, nông thôn - thành thị, 
2010-2018

Nghề  bậc 1

Thu nhập bình  quân tháng/
lao động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

% thu nhập 
bình quân 

NT/TT

Nông thôn Thành thị Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Các nhà lãnh đạo 2.603 8.262 5.070 13.975 15,53 13,51 51,35 59,12

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc cao 2.937 6.675 4.108 8.487 10,81 9,49 71,50 78,65

Chuyên môn kỹ thuật 
bậc trung 2.332 5.898 2.848 7.289 12,30 12,47 81,89 80,91

Nhân viên (chuyên 
môn sơ cấp, kỹ thuật 
làm việc tại văn phòng, 
bàn giấy)

1.753 4.845 2.633 6.682 13,55 12,35 66,57 72,51

Nhân viên dịch vụ cá 
nhân, bảo vệ trật tự 
an toàn xã hội và bán 
hàng có kỹ thuật

1.879 4.796 2.247 5.886 12,43 12,79 83,61 81,49

Lao động có kỹ thuật 
trong nông, lâm 
nghiệp và thuỷ sản

2.429 4.138 2.455 4.928 6,88 9,10 98,92 83,95

Thợ thủ công có kỹ 
thuật và các thợ kỹ 
thuật khác có liên 
quan

2.245 5.127 2.392 6.020 10,88 12,23 93,86 85,18

Thợ có kỹ thuật lắp ráp 
và vận hành máy móc 
thiết bị

2.304 6.005 2.636 6.603 12,72 12,17 87,43 90,94

Lao động giản đơn 1.651 2.130 1.836 3.444 3,23 8,18 89,92 61,84

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Theo hình thức sở hữu
Năm 2018, người lao động làm việc 

trong DN có vốn đầu tư nước ngoài có thu 
nhập  cao nhất, khoảng 6 triệu đồng/tháng, 
cũng là nơi có mức tăng thu nhập bình quân 
năm cao thứ 2 (10,26%/năm, sau DN tập thể 

- tư nhân.). Kết quả, chênh lệch thu nhập của 
lao động nông thôn so với LĐ thành thị trong 
DN FDI đã giảm từ 78,17% xuống còn 85,64%. 

Lao động trong các doanh nghiệp còn 
lại đều có sự gia tăng khoảng cách về thu 
nhập giữa nông thôn so với thành thị. 



131

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Bảng 27. Thu nhập bình  quân tháng/lao động, nghìn đồng theo hình thức sở hữu, nông 
thôn -thành thị, 2010-2018

Hình thức sở hữu

Thu nhập bình  quân tháng/
lao động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

% thu nhập bình 
quân NT/TT

Nông thôn Thành thị
Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Hộ/cá nhân và 
hộ kinh doanh cá 
thể

1.844 3.293 2.014 5.390 7,52 13,10 91,56 61,09

Tập thể - tư nhân 2.235 5.719 3.047 7.702 12,46 12,29 73,36 74,25

Nhà nước 2.409 5.382 3.252 7.105 10,57 10,26 74,08 75,76

Có vốn đầu tư 
nước ngoài 2.680 6.065 3.429 7.082 10,75 9,49 78,17 85,64

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Theo CMKT

 Năm 2018, ngoại trừ trình độ sơ cấp, 
mức thu nhập của lao động có xu hướng 
tăng theo trình độ đào tạo. Nhóm trình độ 
đại học trở lên ở khu vực nông thôn có mức 
thu nhập cao thứ hai, đạt 6,4 triệu/tháng và 
có tốc độ tăng thu nhập cao hơn nhóm trình 
độ này khu vực thành thị, do vậy đã thu hẹp 
được khoảng cách thu nhập so với LĐ thành 
thị, từ 72% tăng lên lên 75,4%. 

 Nhóm lao động không có CMKT có 
mức thu nhập thấp nhất, chỉ đạt 3,4 triệu/
tháng và ngày càng tụt hậu so với nhóm này 
ở khu vực thành thị (giảm từ 87,55%  xuống 
còn 64,87%).

Các nhóm CMKT còn lại trong khu 
vực nông thôn đều có mức tăng thấp hơn 
so với khu vực thành thị, nên có sự gia tăng 
khoảng cách về thu nhập giữa các nhóm 
cùng loại lao động.
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Bảng 28. Thu nhập bình  quân tháng/lao động theo CMKT, nông thôn -thành thị, 2010-2018

CMKT

Thu nhập bình  quân tháng/
lao động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

Chênh lệc thu 
nhập bình quân 

NT/TT, %

Nông thôn Thành thị Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018

Không CMKT 1.966 3.460 2.246 5.334 7,32 11,42 87,55 64,87

Sơ cấp 2.793 7.013 2.911 8.204 12,19 13,83 95,95 85,48

Trung cấp 2.341 5.927 2.830 7.184 12,31 12,35 82,72 82,50

Cao đẳng 2.712 4.639 2.937 6.509 6,94 10,46 92,34 71,27

Đại học trở lên 3.064 6.400 4.259 8.484 9,64 9,00 71,93 75,43

Biểu 29. Thu nhập bình quân tháng/lao động theo nhóm tuổi, 
nông thôn -  thành thị, 2010-2018

Theo nhóm 
tuổi

Thu nhập bình  quân tháng/lao 
động, nghìn đồng

Tốc độ tăng 
thu nhập bình 
quân/tháng, %

Chênh lệc thu 
nhập bình 

quân NT/TT, %

Nông thôn Thành thị Nông 
thôn

Thành 
thị 2010 2018

2010 2018 2010 2018
Từ 15-19 1.705 1.902 1.736 3.126 1,38 7,63 98,23 60,85
Từ 20-24 2.070 3.068 2.271 4.672 5,04 9,44 91,17 65,67
Từ 25-29 2.195 3.891 2.815 5.702 7,42 9,22 77,98 68,25
Từ 30-34 2.322 4.278 3.170 6.664 7,94 9,73 73,26 64,19
Từ 35-39 2.284 4.428 3.135 7.161 8,63 10,88 72,86 61,84
Từ 40-44 2.200 4.589 3.007 7.159 9,62 11,45 73,18 64,10
Từ 45-49 2.157 4.321 3.204 6.789 9,07 9,84 67,33 63,66
Từ 50-54 2.135 3.974 3.357 6.588 8,07 8,79 63,61 60,32
Từ 55-59 1.830 3.267 3.112 6.164 7,51 8,92 58,81 53,01

Từ 60 trở lên 1.305 2.309 2.044 4.270 7,39 9,65 63,88 54,07
Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm qua các năm

- Theo nhóm tuổi

Lao động có thu nhập cao nhất trong 
khu vực nông thôn là nhóm trung niên (30-
49), tiếp theo là nhóm LĐ lớn tuổi hơn (từ 
50 tuổi trở lên), nhóm LĐ thanh niên và lao 
động trẻ có mức thu nhập rất thấp, đặc biệt 

là nhóm dưới 20 tuổi. 

Tất cả các nhóm tuổi trong khu vực 
nông thôn đều có tốc độ tăng thu nhập 
thấp hơn so với cùng nhóm tuổi của khu 
vực thành thị, dẫn đến sự giãn cách thu 
nhập giữa 2 nhóm này.  
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2. Nhận xét và khuyến nghị 

2.1 Nhận xét

So sánh chuyển dịch cơ cấu lao động, 
việc làm nông thôn- thành thị, có thể rút ra 
một số vấn đề sau đây: 

Trước hết, tăng trưởng kinh tế nói chung 
và của khu vực nông thôn nói chung không đủ 
tạo ra việc làm. Cụ thể, các ngành kinh tế truyền 
thống (đặc biệt là nông nghiệp và ngành chế 
tạo nông thôn) đã không tạo ra được sự tăng 
mạnh về việc làm như đã diễn ra tại các nước 
khác (ví dụ Thái Lan trong các quá trình chuyển 
đổi tương tự, Coxhead và Jiraporn 1999). Điều 
này làm cho quá trình chuyển dịch cơ cấu việc 
làm chậm lại, khiến một lượng lao động vẫn 
bị dồn nén trong  nông nghiệp với năng suất 
thấp, thu nhập thấp. 

Khu vực dịch vụ nông thôn tạo ra nhiều 
việc làm, song chủ yếu là kinh tế tự làm và kinh 
tế hộ gia đình, có năng suất, tiền lương và độ 
đảm bảo về việc làm  thấp.

Thứ hai, các chiến lược tăng trưởng kinh 
tế chưa chú trọng đến mối quan hệ giữa  tăng 
trưởng và tạo việc làm.

Trong khi năng suất lao  động tăng lên 
chủ yếu trong các ngành có nhiều vốn, các 
doanh nghiệp lớn, khu khu vực nhà nước, song 
nhóm này lại thu hút ít lao động. Ngay cả khu 
vực FDI và khu vực kinh tế tư nhân cũng không 
tạo cú  huých để dẫn đến sự chuyển dịch của 
lao động. Tỷ trọng lao động trong khu vực tư 
nhân, FDI mới chiếm một tỷ lệ rất khiêm tốn 
trong khu vực nông thôn. 

Thứ ba, so với tốc độ cầu lao động và 

1 Bộ Kế hoạch và đẩu tư, dự án 00050577: Hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2011-2020 choViet nam, 
Báo cáo 8: Thị trường lao động, Việc làm, và Đô thị hóa ở Việt Nam đến năm 2020: Học tập từ kinh nghiệm quốc tế.

phát triển thị trường lao động, chất lượng 
cung lao động, đặc biệt là lao động trong khu 
vực nông thôn chưa đáp ứng và hỗ trợ chuyển 
dịch cơ cấu việc làm. Điều này là nguyên nhân 
khiến cho lao động nông thôn vẫn tiếp tục bị 
dồn nén trong khu vực nông nghiệp, trong 
các ngành truyền thống, khi di cư ra thành 
thị, cũng chủ yếu làm việc trong nhóm ngành 
truyền thống hoặc là khu vực phi chính thức. 
Theo tiêu chuẩn quốc tế, lực lượng lao động 
của Việt Nam có tay nghề thấp, thua xa kịp với 
các nước láng giềng trong khu vực. 

Thứ tư, mối liên kết giữa đô thị hóa và 
hiện đại hóa nông thôn chưa tốt. Lao động 
nông thôn còn bị hạn chế về khả năng tiếp 
cận dịch vụ cơ bản, khó khăn trong việc tìm 
kiếm các cơ hội việc làm tốt trong nông thôn. 
Các ngành kinh tế đô thị phát triển không dựa 
trên mối liên kết với nông thôn, trong khi khu 
vực nông thôn lại không đủ điểu kiện để phát 
triển các ngành chế biến và dịch vụ phục vụ 
phát triển nông nghiệp. Đối với lao động nông 
thôn, con đường ra đô thị vừa dễ, vừa khó. Dễ 
ra song khó hội nhập vào nơi đến. 

Khoảng cách về việc làm và mức sống 
nông thôn-đô thị có xu hướng tăng lên.

2.2. Các bài học của quốc tế1về chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động và mức 
độ thành công của Việt nam 

(1) Các nền kinh tế đã thành công đều 
tập trung vào các ngành sử dụng nhiều lao 
động, hướng về xuất khẩu >>> hiện tại Việt 
nam đã làm được việc này, song làm tốt ở 
thành thị chứ không hướng về nông thôn.  

(ii) Nâng cao chất lượng cung lao động 
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(đặc biệt nhóm có trình độ giáo dục và trình 
độ kỹ năng bắt kịp hoặc thậm chí đi trước nhu 
cầu về lao động) để tránh được sự trì trệ trong 
tăng trưởng và bất bình đẳng ngày càng tăng 
về lương >> hiện tại Việt nam không làm được 
điều này, chất lượng lao động chậm cải thiện 
và ngày càng không đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp. Việt nam cũng đang gánh chịu 
các hệ lụy về sự giãn cách chất lượng nguồn 
nhân lực, chất lượng việc làm và thu nhập giữa 
2 khu vực nông thôn-thành thị. 

(iii) Các chính sách về thị trường lao động 
khuyến khích sự di chuyểnl ao động giữa các 
vùng và các ngành và duy trì được sự linh hoạt 
trên thị trường lao động >>> điều này Việt 
nam chưa làm được. Lao động di cư từ nông 
thôn ra đô thị còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn 
chế tiếp cận. 

(iv) Sự cân bằng được duy trì giữa các 
doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh 
tế, với quy mô khác nhau và các mức năng 
suất lao động khác nhau. Trong khu vực nông 
thôn, sự hiển diện của các nhóm ngành mới và 
ngành dịch vụ cá nhân còn thu hút ít lao động 
và chất lượng không đảm bảo. Các nỗ lực tăng 
qui mô của các doanh nghiệp Việt nam không 
bảo đảm, thậm chí cả khu vực FĐI, qui mô sử 
dụng lao động ngày càng ít về số lượng và 
kém về chất lượng. 

(v) Có sự đầu tư thích đáng vào cơ sở hạ 
tầng đô thị, cho phép các ngành sản xuất trở 
thành thị phát triển và hấp thụ được lao động 
dư thừa từ nông thôn>>> Việt Nam còn có 
quan điểm khác cho rằng, việc đầu tư sẽ tạo ra 
các lực hút, khuyến khích lao động nông thôn 
di cư ra đô thị. 

2 Trong thời gian tới,  số việc làm vẫn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ giảm dần, dự báo là 0,5-0,7%%/năm so với mức 
1,07%/năm giai đoạn 2010-2018.. 

2.3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 
nông thôn 

Theo dự báo, Việt Nam đang ở vào thời 
kỳ chuyển giao giữa “cơ cấu dân số vàng” và 
“cơ cấu dân số già hóa”, cho thấy tăng trưởng 
kinh tế có điều kiện dựa vào năng suất lao 
động và chuyển dịch cơ cấu lao động nông 
thôn- thành thị và cơ cấu nông nghiệp -phi 
nông nghiệp trong khu vực nông thôn. Tuy 
nhiên, Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm 15 
quốc gia đông dân nhất thế giới và sức ép 
về bố trí việc làm, đặc biệt nhóm thanh niên 
bước vào tuổi lao động vẫn cao2 nên vẫn cần 
phải thực hiện đồng thời chiến lược khuyến 
khích các ngành sử dụng nhiều lao động và 
hỗ trợ chuyển dịch lao động từ các ngành/
nghề có NSLĐ thấp sang các ngành/nghề có 
NSLĐ cao.

Theo dự báo,  số việc làm vẫn tiếp tục 
tăng nhưng với tốc độ giảm dần, dự báo là 
0,5-0,7%%/năm so với mức 1,07%/năm giai 
đoạn 2010-2018..

Nông thôn trong 10 năm tới vẫn là 
nguồn cung lao động cho các ngành phi 
nông nghiệp và cho khu vực thành thị thông 
qua chuyển dịch cơ cấu lao động. Dự báo, 
đến năm 2025, tỷ lệ lao động trong nông 
nghiệp sẽ chiếm dưới 30% và tiếp tục giảm 
xuống dưới 15% vào năm 2035.

Giai đoạn đến 2025, mỗi năm sẽ có 
khoảng gần 500 ngìn lao động nông thôn 
chuyển đổi việc làm. Điều này đòi hỏi phải 
bảo đảm đủ nguồn lực về con người, vật chất 
và hạ tầng cơ sở nông thôn, thực hiện tốt các 
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chính sách và chương trình phát triển nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, chính sách thị 
trường lao động linh hoạt và hỗ trợ tốt hơn 
cho người lao động nông nghiệp sang phi 
nông nghiệp.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo nông thôn 
cần có sự đột phát, phát triển nhanh, nhất là 
nhóm có CMKT (cần chiếm đến 30% vào năm 
2025 và 50% vào năm 2035). 

2.4. Giải pháp

Trong giai đoạn phát triển 2011-2020, 
Việt nam cần phải có một chiếc lược toàn 
diện quốc gia về phát triển việc làm, gắn kết 
các chính sách phát triển kinh tế và đầu tư lớn 
với mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm trong 
các ngành có năng suất lao động cao, phát 
triển việc làm phi nông nghiệp ở các vùng 
nông thôn và hỗ trợ lao động nông thôn học 
nghề mới khi đất nông nghiệp đang ngày 
càng bị thu hẹp; thúc đẩy chuyển dịch lao 
động từ nông nghiệp sang công nghiệp và 
từ khu vực kinh tế phi chính thức sang khu 
vực chính thức; 

a) Tiếp tục làm rõ các vấn đề của lao 
động trong khu vực nông thôn để có các 
chiến lược việc làm đúng đắn. 

Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế 
giới (2016): 

Tỷ lệ của hộ gia đình được gọi là “nông 
nghiệp” đã giảm từ 71% xuống còn 58%. Chỉ 
có  49% các hộ gia đình nông thôn có thu 
nhập chính từ nông nghiệp so với 68% năm 
2006. 

3 Le Canh, D., S. Van Nguyen, and T. Ngoc Duong. 2010. Food Security in the Mekong Delta. Report for the World Bank 
prepared by Can Tho University, Vietnam.

Năm 2018, có đến gần 40% số lao động 
trong nông thôn làm công ăn lương và tiền 
thu được từ làm công ăn lương hiện đang là 
nguồn thu nhập cao nhất của hộ gia đình 
nông thôn. Theo báo cáo của Ngân hàng thế 
giới, năm 2014, nó đóng góp 37% vào thu 
nhập của hộ gia đình nông thôn, tăng từ tỷ 
lệ 32% năm 2010. Chỉ có các hộ nông dân với 
diện tích canh tác từ 3 hecta trở lên mới có 
thu nhập cao nhất từ nông nghiệp, các hộ 
khác, 2/3 thu nhập là từ phi nông nghiệp3. 

Điều này cho thấy, mặc dù tỷ lệ lao 
động trong nông nghiệp nông thôn đã giảm 
song còn nhiều vấn  đề liên quan đến  đánh 
giá đúng sự chuyển dịch về cơ cấu việc làm 
và cơ cấu thu nhập để có những giải pháp 
thích đáng. 

Thực tế là, đa số người lao động nông 
thôn không được hưởng các chính sách về 
ASXH, các dịch vụ tốt cũng do thiết các số 
liệu phân tích đúng đắn về hiện trạng việc 
làm và cuộc sống của họ ( nhiều người trong 
số họ đã làm việc trong khu vực chính thức ở 
đô thị mặc dù hộ khẩu khai báo vẫn là ở nông 
thôn, thậm chí là trong  nông nghiệp, hoặc 
chỉ làm việc bán thời gian ở nông nghiệp, 
nông thôn). 

b) Hỗ trợ phát triển các ngành có hàm 
lượng lao động lớn, bảo đảm tạo nhiều việc 
làm kết hợp với cải thiện chất lượng việc làm 
phù hợp với mô hình phát triên kinh tế và 
nhân khẩu học khu  vực nông thôn.

Khu vực nông thôn, nơi cung cấp các 
sản phẩm nông nghiệp cho cả nước song 
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các ngành dịch vụ hỗ trợ đầu vào (vốn, 
tín dụng...), và đầu ra (tiếp thị, bảo trì, chế 
biến...) lại không chú ý  phát triển, đội ngũ  
khoa học kỹ thuật, dịch vụ nông nghiệp kém 
phát triển.

Nguyên nhân là cả phía cung (bao gồm 
môi trường kinh tế kinh doanh chưa chú ý 
thích đáng đến khu vực doanh nghiệp nông 
thôn) và cầu (thiếu đội ngũ lao động có kỹ 
năng để có thể khám phá, đảm nhiệm), do 
vậy trong tương lai cần phải: 

+  Tập trung phát triển nhóm ngành 
nghề phi nông nghiệp trong khu vực nông 
thôn 

Theo khuyến nghị của Ngân hàng thế 
giới: “còn nhiều cơ hội cho khu vực nông 
thôn”, tập trung đầu tư vào các ngành nghề 
vừa có giá trị kinh tế cao, vừa thu hút được 
nhiều lao động (ví dụ như công nghiệp sữa, 
chế biến hoa quả,  các ngành chế biến các sản 
phẩm nông thôn), các ngành dịch vụ nông 
nghiệp 4.0 (giống, kỹ thuật...), các ngành dịch 
vụ cá nhân và xã hội hiện đại (ngân hàng, tài 
chính, chăm sóc sức khỏe, BHXH.) ..

+  Khuyến khích đầu tư vào các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở cả khu vực nông nghiệp 
lẫn phi nông nghiệp  nông thôn; hỗ trợ các 
doanh nghiệp này tiếp thu các công nghệ 
mới, học tập các kinh nghiệm thực tiễn tiên 
tiến, tìm kiếm thị trường mới và phát triển 
nguồn nhân lực.

c) Sử dụng tốt lao động nông thôn

+ Hiện tại

Các chương trình phát triển nông thôn 
không đặt mục tiêu “nâng cao chất lượng 

lao động và cuộc sống” cho người dân nông 
thôn, do vậy, không đầu tư xứng đáng vào 
các cơ hội phát triển nông nghiệp, nông 
thôn do tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt 
là cách mạng công nghệ số mang lại. 

Nhóm lao động trẻ trong khu vực nông 
thôn đang bị mai một, thiếu định hướng, 
thiếu hỗ trợ khởi nghiệp, tìm tòi để phát triển 
các ngành nông nghiệp có .   

Việc tập trung tỷ lệ cao lao động không 
CMKT và CMKT bậc thấp trong nông thôn 
và nông nghiệp đã dẫn đến hạn chế các cơ 
hội đầu tư vào khu vực nông thôn và nông 
nghiệp. Các chương trình đào tạo cho lao 
động nông thôn hiện hành, chỉ nhắm vào 
“chyển dịch cơ cấu lao động nông thôn” mà 
thiếu các định hướng, dự báo cụ thể về nhu 
cầu   lao động theo kỹ năng trong các nhóm 
ngành, nghề.

+ Do vậy trong tương lai cần: 

•	Tài trợ cho các dự án  cho lao động 
nông thôn, đặc biệt là thanh niên “bám trụ” 
“khởi nghiệp” ở nông thôn,

•	Hỗ trợ cho lao động nông thôn di cư 
trở về

d) Cần phải quan tâm sâu sắc hơn đến 
các tác động xã hội của các mô hình kinh tế, 
các vấn đề xã hội của lao động trong các khu 
công nghiệp và khu chế xuất. 

Việc xây dựng các khu công nghiệpcần 
phải có điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm 
các điều kiện hạ tầng xã hội cho lao động, 
qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp giảm chi phí 
sử tuyển dụng và đào tạo lao động do các 
dòng di chuyển lao động tạo ra. 
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e) Phát triển thị trường lao động hiện 
đại, tăng cường quản trị thị trường lao động, 
hệ thống thông tin để hỗ trợ lao động di 
chuyển lịch hoạt và có hiệu quả

Cần có sự liên kết tốt hơn giữa các 
TTLĐ nông thôn và thành thị.  Cần phải có 
các chính sách TTLĐ điều hành hiệu quả để 
cân đối giữa tính linh hoạt của thị trường lao 
động và an ninh việc làm cho người lao động, 
đặc biệt là lao động nông thôn di chuyển tìm 
việc làm. Ngoài ra, cải cách kinh tế đã đặt ra 
những thách thức mới cho các doanh nghiệp 
và người lao động, đòi hỏi phải chú trọng 
hơn đến phát triển quan hệ lao động, chính 
sách tiền lương và giải quyết tranh chấp lao 
động ngay cả trong khu vực nông thôn. 

Thiết lập hệ thống thông tin thị trường 
lao động lành mạnh để hỗ trợ quá trình ra 
quyết định, cung cấp thông tin có chất lượng, 
đáng tin cậy, cập nhật về nhu cầu kỹ năng và 
đào tạo của lực lượng lao động, cũng như các 
cơ hội việc làm mới cho người đang tìm việc; 

e) Tăng cường chính sách đào tạo NNL 
cho khu vực nông thôn, đặc biệt liên kết giữa 
DN-nhà trường-thanh niên nông thôn. 

Trước hết, phải tập trung nâng cao 
trình độ, kỹ năng của lao động, đặc biệt là 
kỹ năng quản lý và trình độ kỹ thuật bậc cao, 
đòi hỏi các biện pháp đồng bộ để cải thiện 
chất lượng hệ thống giáo dục và đào tạo cho 
lao động nông thôn. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống đào tạo 
dài hạn cho lao động nông thôn, tăng cường 

hệ thống giáo dục và đào tạo nghề nghiệp 
ho khu vực nông thôn; cải cách giáo dục 
quản trị giáo dục, tăng tính tự chủ của các cơ 
sở giáo dục đào tạo và đào tạo nghề, đổi mới 
hính sách tài chính giáo dục, tăng cường liên 
kết giữa người sử dụng lao động và các cơ sở 
đào tạo nghề để đáp ứng tốt hơn các ngành 
nghề mới, với thực tiễn công việc và các ứng 
dụng công nghệ mới. 

Thứ ba, chú ý thích đáng đến các nhóm 
yếu thế, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ, lao 
động nghèo, lao động không CMKT nông 
thôn. Cần hỗ trợ lao động nông thôn tiếp cận 
đào tạo nghề ở cả đầu đi (vùng nông thôn) và 
cả đầu đến (vùng đô thị).Thứ ba, tăng cường 
khả năng tiếp cận đào tạo nghề cho phụ nữ 
và thanh niên, kết hợp với các dịch vụ hỗ trợ 
tìm kiếm việc làm; xây dựng chương trình 
việc làm công, việc làm tạm thời của người 
lao động thất nghiệp hoặc bị mất việc làm. 

f ) Tăng cường an sinh xã hội để cân đối 
tăng trưởng với công bằng 

Một trong những tồn tại của hệ thống 
ASXH hiện hành thiết kế chính sách không 
đề cập đầy đủ đến đặc thù của khu vực nông 
thôn, nên mức độ bao phủ thực tế còn thấp, 
khả năng tiếp cận của người lao động còn 
hạn chế; các chính sách bất cập, thiếu đồng 
bộ, và chưa bền vững.

Tiếp tục mở rộng các chính sách hỗ trợ 
một phần phí tham gia của người nghèo, 
nông dân... để tham gia BHXH tự nguyện, 
BHYT và bảo hiểm mùa màng.
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BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PHẦN 3



1. Bối cảnh thực tiễn và chính sách

Nông thôn Việt Nam là cái nôi của 
nền văn hóa dân tộc, nơi bảo lưu và duy trì 
các giá trị văn hóa truyền thống. Bảo tồn 
và phát huy văn hóa trong phát triển xã 
hội nông thôn là vấn đề hết sức cấp thiết 
hiện nay. Nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân luôn là điểm nóng trong sự phát triển 
ở Việt Nam từ nhiều năm nay. Giải quyết 
được sự phát triển nông thôn là giải quyết 
được điểm nút trong bài toán phát triển xã 
hội của đất nước. Bảo tồn và phát huy di 
sản văn hóa truyền thống là có được một 
nguồn lực vững mạnh để phát triển xã hội 
Việt Nam nói chung và xã hội nông thôn nói 
riêng. Tư tưởng chỉ đạo nói trên càng có ý 
nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh 

Việt Nam, một xã hội còn tới gần 70% đang 
sống ở nông thôn. 

Xã hội nông thôn nước ta đang đi vào 
quá trình CNH, HĐH và trong quá trình này, 
vai trò của văn hóa, đặc biệt là các giá trị 
văn hóa truyền thống, hết sức quan trọng. 
Văn hóa không chỉ là những giá trị cốt lõi 
của đời sống tinh thần, mà còn tác động 
tích cực tới các hoạt động của con người, 
tác động tới bản thân quá trình CNH, HĐH 
đất nước, trong đó có khu vực nông thôn.

Xây dựng “nông thôn mới” ở nước ta 
hiện nay là một quá trình bao gồm rất nhiều 
nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng cảnh quan 
nông thôn, nâng cao thu nhập, giải quyết 
bài toán phúc lợi cho nông dân, nâng cao 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PGS.TSKH BÙI QUANG DŨNG
Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình 
KHCN phục vụ xây dựng NTM
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hiệu lực của hệ thống chính trị cơ sở v.v. Từ 
bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai 
trò năng động của văn hóa đối với chính trị, 
kinh tế thì thảo luận sẽ có những đóng góp 
tích cực vào việc đánh giá thực trạng văn 
hóa nông thôn hiện nay, phát hiện các vấn 
đề bức xúc liên quan tới văn hóa nói chung 
và di sản văn hóa truyền thống trong quá 
trình HĐH, CNH đất nước. 

Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” 
hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH 
đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng 
đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện 
đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và 
văn hóa.

2. Một số vấn đề về bảo tồn và phát 
huy văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

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

Giới nghiên cứu khoa học xã hội đồng 
tình cho rằng: “Dân tộc Việt Nam là một dân 
tộc nông dân” (Hà Văn Tấn, 1994: 112). Luận 
điểm này đặt cơ sở cho việc xác định bản 
chất văn hóa truyền thống Việt Nam là “một 
nền văn hóa của xã hội nông nghiệp”, trọng 
nông và rất thực tiễn. Văn hóa truyền thống 
ở Việt Nam hình thành trên cái nền “nông 
thôn, nông nghiệp và nông dân”. Có vô số 
vấn đề (cả điểm yếu và thế mạnh) liên quan 
tới di sản văn hóa truyền thống này. Văn học 
nghệ thuật mang một tinh thần nhân bản; 
truyền thống văn nghệ dân gian và văn học 
bác học rất coi trọng đạo đức, coi trọng tính 
xã hội, lý và tình. Đó là nền văn hóa gắn 
chặt với cộng đồng gia đình, dòng họ, làng 
xã và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng dân 
tộc, quốc gia. 

Nét nổi bật của bản sắc văn hóa Việt 
Nam là chủ nghĩa yêu nước. Ý chí dựng nước 

và giữ nước nảy sinh và phát triển trong 
cái khung xã hội Việt Nam cổ truyền (làng 
- nước), trên nền tảng kinh tế xã hội nông 
thôn. Lòng yêu nước được thể hiện trong 
cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước suốt 
chiều dài lịch sử dân tộc. Làng Việt ở châu 
thổ Bắc bộ là hình thức công xã nông thôn 
với những đặc thù riêng, thể hiện ở chế độ 
ruộng công, các loại hình và tổ chức xã hội, 
tín ngưỡng, tục lệ của làng. Để chống lại sự 
xâm lăng, chống đồng hóa, người Việt Nam 
phải cố kết lại và trong lịch sử thì phương 
thức chủ yếu là duy trì các yếu tố cộng 
đồng có nguồn gốc nguyên thủy. Chỉ có 
sự cố kết cộng đồng mới tạo ra sức mạnh 
chống xâm lược. Từ đó, tính cộng đồng cao 
là một nét tâm lý, tính cách (văn hóa) Việt 
Nam. Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh 
tới đặc trưng của làng Việt là ý thức cộng 
đồng, ý thức tự quản thể hiện trong vai trò 
của các bản hương ước, bộ luật thành văn 
của làng (Nguyễn Duy Quý và đồng nghiệp, 
dẫn lại Trần Quốc Vượng, 2012). Con người 
của xã hội nông nghiệp tổ chức xã hội theo 
nguyên tắc trọng tình làng xóm: sống cố 
định với nhau nên phải tạo ra một cuộc 
sống hòa thuận, lấy tình nghĩa làm đầu. 
Các học giả nhấn mạnh tới đặc điểm duy 
tình, duy nghĩa, duy cảm của con người Việt 
Nam (Trần Quốc Vượng, 2012). Lối sống linh 
hoạt, luôn ứng biến cho thích hợp với từng 
hoàn cảnh cụ thể. Nguyên tắc trọng tình 
cảm cũng là cơ sở của tâm lý hiếu hòa, tôn 
trọng và cư xử bình đẳng. Nhiều nghiên cứu 
nhấn mạnh tới vai trò của người phụ nữ và 
tính chất “dân chủ” của gia đình Việt. Đây có 
thể nói là một đặc điểm văn hóa quan trọng 
của xã hội Việt Nam truyền thống (Insun Yu, 
1994) v.v…Tinh thần cần cù và sáng tạo là 
một nét căn bản của “đạo đức lao động” của 
truyền thống văn hóa Việt Nam (Nguyễn 
Hồng Phong, 2005). 
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Việt Nam đang ở thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, chuyển đổi nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, phân tán, nhỏ lẻ dựa 
trên lao động phổ thông và lao động thủ 
công là chính sang phát triển nền công ng-
hiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, dịch 
vụ tiên tiến, dựa trên nguồn nhân lực được 
đào tạo và trình độ khoa học công nghệ 
hiện đại. Quá trình hội nhập quốc tế diễn 
ra trước hết ở lĩnh vực kinh tế đã tạo động 
lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam không chỉ 
chú ý đến tăng trưởng mà còn phải đảm bảo 
sự phát triển bền vững và bao trùm, tương 
thích với nhu cầu phát triển của nền kinh tế 
thế giới thông qua hàng loạt các tiêu chuẩn 
về chất lượng sản phẩm, về kỹ thuật công 
nghệ, về trình độ tổ chức quản lý sản xuất, 
phân phối, tiêu dùng v.v…Bên cạnh các giá 
trị văn hóa truyền thống nói trên, nền văn 
hóa Việt Nam hiện nay cần phải bổ sung các 
giá trị mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
. Đó là các giá trị hướng tới đề cao cá nhân, 
đề cao giáo dục, khoa học và công nghệ, đề 
cao sự sáng tạo và nhân văn hướng tới tự 
do, dân chủ và hạnh phúc của con người. 
Những giá trị về sự thành đạt, an sinh xã hội, 
tự do, dân chủ, hạnh phúc không phải chờ 
chuyển sang mô hình hậu hiện đại mới xuất 
hiện mà ngày nay, nó trở thành nhu cầu tất 
yếu của người dân Việt Nam. 

Như vậy, văn hóa truyền thống có thể 
hiểu là nền văn hóa gắn chặt với cộng đồng 
gia đình, dòng họ, làng xã và từ đó mở rộng 
ra cả cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Chính 
vì thế, nghiên cứu sẽ giúp nhận diện về 
bản thân văn hóa truyền thống, chủ thể và 
nguyên tắc khoa học trong bảo tồn và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống ở nước 
ta hiện nay, rút ra những bài học kinh ng-
hiệm, để làm cơ sở cho các định hướng và 

giải pháp chính sách sắp tới, nhằm mục tiêu 
xây dựng nông thôn mới.

2.2. Các “chủ thể” và “Kênh” bảo tồn 
và phát huy văn hóa 

Là một đơn vị xã hội của văn hóa Việt 
Nam, làng của người Việt là một môi trường 
văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012; Nguyễn 
Xuân Kính, 2003). Cái khung tự nhiên và xã 
hội đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống chính là 
các “xã hội địa phương”. Ở Tây Nguyên đó 
là “buôn làng”, ở các vùng nông thôn khác 
(đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông 
Cửu Long) đó là làng xã, thôn ấp; tại các xã 
hội vùng núi phía bắc, đó là thôn bản v.v.. 
(Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi Quang Dũng, 
2007; Nguyễn Từ Chi, 1996). Vấn đề đặt ra 
từ góc độ vùng miền cũng thế: chủ thể văn 
hóa nơi các không gian văn hóa, các khu vực 
dân tộc thiểu số chính là những tộc người 
đang sinh sống ở đó. Chẳng hạn, giới ng-
hiên cứu văn hóa nhận xét rằng chủ thể bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
Tây Nguyên phải là các dân tộc đang sinh 
sống tại các buôn làng Tây Nguyên, đó là sự 
nghiệp của người Tây Nguyên. 

Luật di sản văn hóa xác định rõ chủ thể 
của công tác bảo tồn và phát huy văn hóa 
truyền thống là cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh 
tế, đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi là 
tổ chức) và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa (Luật di sản 
văn hóa, Điều 10). Đặt trong bối cảnh của xã 
hội nông thôn, và theo tinh thần này, giới 
nghiên cứu xác định rằng cơ chế kế thừa, 
bảo tồn văn hóa truyền thống được thực 
hiện thông qua vai trò chủ thể của các quan 
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hệ gia đình, huyết thống, địa vực, nghề ng-
hiệp v.v1. Trong các “chủ thể” nói trên thì các 
cộng đồng làng xã, gia đình và dòng họ là 
những đơn vị có đủ tất cả những yêu cầu về 
kế thừa, bảo tồn và phát huy vai trò của văn 
hóa truyền thống (Phan Đại Doãn, 2010). 
Giới nghiên cứu thống nhất rằng “chủ thể” 
của việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống phải là chính người dân, là các 
cộng đồng dân cư (Vũ Khiêu, 2000; Nguyễn 
Xuân Kính, 2003; Nguyễn Hồng Phong, 
2005). Cuốn“Văn hoá cổ truyền Tây nguyên” 
của Lưu Hùng (1996) nhấn mạnh văn hoá 
Tây Nguyên tồn tại trong không gian sinh 
tồn buôn làng. Có thể nói đó chính là bản 
chất dân chủ của sự nghiệp bảo tồn và phát 
huy văn hóa nói chung và văn hóa truyền 
thống nói riêng (Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi 
Quang Dũng, 2007). 

Công tác bảo tồn và phát huy văn 
hóa truyền thống có thể thông qua nhiều 
phương thức (kênh) khác nhau: thúc đẩy 
các chương trình điều tra cơ bản, kiểm kê 
các di sản văn hóa truyền thống để có kế 
hoạch bảo tồn. Tuy nhiên, biện pháp mấu 
chốt vẫn là nâng cao nhận thức toàn dân về 
bảo vệ di sản văn hóa dân tộc, trả lại những 
giá trị văn hóa cổ truyền cho nhân dân để 
nhân dân tự bảo tồn và phát huy trong điều 
kiện kinh tế xã hội hiện đại. 

Trong bảo tồn và phát huy những giá 
trị văn hóa truyền thống, thường có hai 
hình thức khác nhau, đó là bảo tồn tĩnh 
và bảo tồn động (Ngô Đức Thịnh, 2006; 
Nguyễn Hồng Phong, 2005). Bảo tồn tĩnh là 
bảo tồn các hiện tượng văn hóa dưới hình 

1 Giới nghiên cứu sử học nhấn mạnh tới các cơ chế (chủ thể) kế thừa văn hóa như sau: theo huyết thống; kế thừa theo 
nghề nghiệp; kế thừa theo tổ chức địa vực v.v.
2 Nội dung này sẽ thể hiện lại trong bản Đề cương văn hóa Việt Nam (1943). và trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng năm 1951. Khi miền bắc bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa Xã hội, chủ tịch Hồ chí Minh 
nhấn mạnh “ để phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phải xã hội chủ nghĩa về nội dung và dân 
tộc về hình thức” ( Hồ chí Minh toàn tập. tập 10, tr 60).

thức sách vở, bảo tàng, các trưng bày, kho 
lưu trữ, triển lãm, v.v. Bảo tồn văn hóa dưới 
hình thức tĩnh phục vụ cho công tác nghiên 
cứu, cho công tác tuyên truyền; khi cần thiết 
có thể phục chế, tái tạo nó. Bảo tồn động 
là hình thức bảo tồn văn hóa trong chính 
môi trường xã hội mà nó nảy sinh và tồn 
tại. Thí dụ, sử thi là một hiện tượng văn hóa 
truyền miệng độc đáo của các tộc người Tây 
Nguyên, hiện chúng ta đang thực hiện việc 
điều tra, sưu tầm, biên dịch và xuất bản.

2.3. Nguyên tắc bảo tồn và phát huy 
văn hóa truyền thống

Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu 
văn hóa truyền thống là ở chỗ xác định các 
nguyên tắc bảo tồn và phát huy nền văn 
hóa đó cho sự nghiệp phát triển nông thôn 
và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Về 
mặt lý luận, vấn đề đặt ra là những giá trị và 
thực tế nào của văn hóa truyền thống cần 
được bảo tồn và phát huy? 

 Trong thời kỳ cách mạng dân tộc 
dân chủ, với mục tiêu giải phóng đất nước, 
kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã xác định ba tính chất cơ bản của 
văn hóa dân tộc là: dân tộc, khoa học và đại 
chúng2. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần 
thứ II, tháng 7 năm 1948, đồng chí Trường 
Chinh đã phân tích sâu sắc toàn bộ các vấn 
đề văn hóa trên lập trường Macxit nhằm làm 
cho các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại 
chúng trở thành kim chỉ nam cho không chỉ 
công tác văn hóa nói chung mà cả trong 
việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn 
hóa truyền thống cho phát triển xã hội.



144

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Một trong những nguyên tắc then 
chốt của công tác bảo tồn và phát huy văn 
hóa truyền thống là mối quan hệ giữa truyền 
thống và hiện đại. Nhấn mạnh một chiều tới 
các di sản truyền thống có thể dẫn tới cái 
gọi là “hệ tư tưởng truyền thống”, là cái trói 
buộc con người vào quá khứ và không chấp 
nhận sự tiến bộ. Do bản chất của nó, “chủ 
nghĩa truyền thống” thù địch với sự đổi mới, 
đi ngược lại sự phát triển của hiện đại hóa 
(Myron Weiner, 1966. Dẫn lại Vũ Tuấn Huy, 
1994). Trong những xã hội như Ấn Độ, Nhật 
Bản, người ta thấy những yếu tố truyền 
thống và hiện đại là không thể tách rời. Tại 
đó có một sự tương tác lẫn nhau giữa văn 
hóa hiện đại và văn hóa truyền thống tạo ra 
những cơ cấu xã hội chính trị và đó là một 
thứ động lực dẫn tới những sự phát triển 
kinh tế và xã hội mới (J.C. Herstern, 1973. 
Dẫn lại Vũ Tuấn Huy, 1994).

Trong một xã hội tại mỗi thời điểm 
lịch sử đều có những điều được xã hội hoặc 
một số nhóm xem là “giá trị”. Hệ các giá trị 
này tạo ra một môi trường định hướng tư 
tưởng và hành động của con người, cho các 
cá nhân và nhóm, qua đó tạo ra hành động 
chung và liên kết xã hội. Chẳng hạn, khi bàn 
về sự thành công của các con rồng và con 
hổ châu Á, người ta thường nhắc đến các 
“giá trị châu Á”, đến vai trò của nền văn hóa 
Khổng giáo. Mặt khác, cần thấy một khía 
cạnh khác là những nước phát triển thành 
công ấy, trong khi đề cao các giá trị văn hóa 
truyền thống, họ đều cam kết rất mạnh mẽ 
hệ giá trị (văn hóa) của xã hội công nghiệp. 
Đây là hai mặt không thể tách rời của sự tiếp 
thu, bảo tồn và vận dụng văn hóa truyền 
thống cho phát triển (Bùi Thế Cường, 2010). 

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

quá trình bảo tồn và duy trì bản sắc văn hóa 
(Ngô Đức Thịnh, 2006). Đó là trường hợp sự 
đổi mới văn hóa truyền thống diễn ra một 
cách không bình thường, không có kế thừa 
và phát triển, không có tiếp thu và loại bỏ, 
mà chỉ là sự đan xen hỗn loạn giữa cái cũ và 
cái mới. Quá trình này trên thực tế không 
tạo nên sự liên kết hữu cơ giữa truyền thống 
và hiện đại; cái cũ mất đi, cái mới chưa hình 
thành, tạo nên sự hụt hẫng văn hóa và hệ 
quả thường là đời sống văn hóa của nhân 
dân bị suy kiệt và trở nên nghèo nàn. Chính 
vì thế mà nhiều truyền thống, giá trị và di 
sản văn hóa quý báu đã và đang bị mất đi 
nhanh chóng. Về mặt quan hệ xã hội, nhiều 
chuẩn mực đạo đức và lối sống gắn liền với 
xã hội cổ truyền trở thành lỗi thời, tuy nhiên 
các chuẩn mực mới, tiến bộ lại chưa hình 
thành kịp thời, khiến trong quan hệ xã hội 
những giá trị đạo đức dễ bị lệch chuẩn và 
đảo lộn (Ngô Đức Thịnh, 2006). 

Vấn đề trở nên hết sức nghiêm trọng 
khi nhìn từ góc độ chọn lọc, xây dựng những 
giá trị văn hóa nào cho xây dựng một xã 
hội nông thôn mới hiện nay (Nguyễn Hồng 
Phong, 2005; Vũ Khiêu, 2000).

2.4. Văn hóa với tư cách động lực 
phát triển

Văn hóa được đề cập ở đây theo nghĩa 
rộng, bao gồm các lĩnh vực chủ yếu tạo nên 
đời sống văn hóa như: Tư tưởng, đạo đức, 
lối sống; Môi trường văn hóa; Giáo dục và 
Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn học 
nghệ thuật; Thông tin đại chúng; Giao lưu 
văn hóa với nước ngoài; Thể chế và thiết 
chế văn hóa...Với tính cách bao trùm như 
vậy, văn hóa được coi là nền tảng tinh thần 
của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Xây 
dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục 
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tiêu văn hóa, vì xã hội công bằng, văn minh, 
con người phát triển toàn diện. Chăm lo văn 
hóa là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần 
của xã hội. Thiếu nền tảng tinh thần tiến 
bộ và lành mạnh thì không có sự phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững. Văn hóa là kết 
quả của kinh tế, đồng thời là động lực của 
sự phát triển kinh tế. Các nhân tố văn hóa 
phải gắn kết chặt chẽ với đời sống và hoạt 
động xã hội trên mọi phương diện chính trị, 
kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương,.. biến 
thành nguồn lực nội sinh quan trọng nhất 
của phát triển.

Xây dựng nông thôn mới ở nước ta 
hiện nay là một quá trình bao gồm rất 
nhiều nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng 
cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, 
giải quyết bài toán phúc lợi cho nông dân, 
nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ 
sở, xây dựng hạ tầng văn hóa xã hội v.v. Từ 
bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai 
trò năng động của văn hóa đối với chính 
trị, kinh tế, thì vấn đề bảo tồn và phát huy 
văn hóa truyền thống trong xây dựng nông 
thôn mới có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn. 
Các khuôn mẫu văn hóa truyền thống như 
tình yêu quê hương đất nước, truyền thống 
gia đình, đức tính cần cù lao động, tình 
cảm cộng đồng và tham gia xã hội tích cực 
là những điểm mạnh cần phát huy trong 
công tác xây dựng nông thôn mới hiện nay. 
Người nông dân mới với những giá trị tích 
cực tiếp thu từ văn hóa truyền thống nói 
trên, sẽ là chủ thể thực sự của sự phát triển 
nông nghiệp và nông thôn. Tinh thần cần 
cù và sáng tạo là một nét căn bản của “đạo 
đức lao động” của truyền thống văn hóa 
Việt Nam (Nguyễn Hồng Phong, 2005). So 
sánh trên bối cảnh khu vực, tinh thần yêu 
lao động cũng là đặc trưng văn hóa của 
một số dân tộc khác. Park Jin-Hwan (2006) 

trong cuốn sách “The Saemaul Movement” 
(nội dung trình bày sự thành công của 
phong trào Làng mới ở Hàn Quốc), đã nhấn 
mạnh tới điểm này. Điều kiện sinh tồn khắc 
nghiệt đã rèn giũa cho người nông dân bán 
đảo Triều Tiên một hệ giá trị về “đạo đức lao 
động” (Work ethic) tiếp nối qua nhiều thế 
hệ. Park cho rằng tình yêu lao động, sự đoàn 
kết và tinh thần dân chủ nông thôn là nhân 
tố chính cấu thành nên tinh thần Saemau 
Undong, cái đã biến nông thôn Hàn Quốc 
nghèo nàn lạc hậu, kiệt quệ sau nội chiến 
trở thành một mô hình thành công đáng 
học tập trên toàn thế giới chỉ trong khoảng 
20 năm (từ 1970 đến 1990)…

Nghiên cứu những giá trị văn hóa sẽ 
cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất 
những giải pháp bảo tồn và phát huy phù 
hợp, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa 
truyền thống và hiện đại; định hướng được 
các mục tiêu phát triển. Ở đây, những giá 
trị văn hóa phải thật sự trở thành nền tảng 
không thể thiếu trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới thì việc giữ gìn nó mới thật 
sự đi vào chiều sâu thiết thực. Đó là cách 
thức giữ gìn thông qua các chương trình 
phát triển kinh tế, như giữ gìn nghề truyền 
thống, sản phẩm nông nghiệp địa phương 
hay các hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở 
nông thôn. Xây dựng đời sống văn hóa ở 
nông thôn mới là phải giữ cho được cái hồn 
và cốt cách của nông thôn Việt Nam mà ở 
đây chính là giữ được các giá trị văn hóa 
truyền thống. Việc xây dựng làng, xã văn 
hóa hiện nay phải dựa vào văn hóa truyền 
thống của làng, xã xưa mới có sức lôi cuốn 
đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mới thật 
sự đi vào lòng người. Các di sản và giá trị 
văn hóa truyền thống không chỉ được bảo 
tồn mà còn phát huy vai trò của nó trong 
thực tiễn phát triển hiện nay. Đây chính là 
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nội dung của vấn đề phát huy giá trị văn 
hóa truyền thống trong phát triển.

Nội dung này đã được nhấn mạnh 
trong Luật di sản văn hóa (2011); Văn kiện 
chính sách này nhấn mạnh vai trò của nhà 
nước trong việc ban hành các “chính sách 
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 
nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân 
dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước” (Điều 9, điểm 1). Cùng với quá 
trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
công cuộc xây dựng nông thôn mới, điều 
kiện kinh tế - xã hội của các địa phương và 
người dân được nâng lên. Với điều kiện kinh 
tế được cải thiện, lòng tự hào dân tộc, sự 
trân trọng văn hóa dân tộc mình người dân 
đã có nhiều cố gắng trong giữ gìn những 
giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Có thể 
nói, yếu tố văn hóa trong kinh tế và kinh 
tế trong văn hóa đã được biểu hiện trong 
đời sống mỗi gia đình và sự phát triển kinh 
tế - xã hội của các địa phương. Kiến trúc 
và không gian bao quanh nhà ở, bản làng 
mang đậm bản sắc dân tộc được giữ gìn, 
gia cố, bảo vệ. Văn hóa ẩm thực phong phú 
tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa 
trong đời sống của các địa phương. Những 
làn điệu dân ca, kho tàng văn hóa, văn nghệ 
bản địa được lưu truyền, nuôi dưỡng trong 
quá trình sinh sống, lao động sản xuất, giao 
lưu văn hóa giữa các dân tộc. Nét đẹp mang 
đậm bản sắc dân tộc trong văn hóa ứng 
xử, lễ hội, cưới hỏi, ma chay, phong tục tập 
quán được giữ gìn dưới nhiều hình thức có ý 
nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ 
trẻ. Đó chính là những giá trị văn hóa quan 
trọng, là bản sắc văn hóa cần được nghiên 
cứu, gìn giữ và phát huy nhằm hướng tới 
xây dựng nông thôn mới bền vững. 

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

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc và các 
giá trị và sắc thái văn hóa đặc trưng cho các 
dân tộc thiểu số bổ xung, làm phong phú di 
sản văn hóa truyền thống. Giới nghiên cứu 
nhấn mạnh việc quán triệt quan điểm trong 
văn kiện Đảng là “nền văn hóa Việt Nam là 
nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam”. 

Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng 
nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh 
kiên cường dựng nước và giữ nước của 
cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả 
giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền 
văn minh thế giới để không ngừng hoàn 
thiện mình. Văn hóa Việt Nam đã hun đúc 
nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, 
làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc. 
Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều 
có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. 
Bảo tồn và phát huy văn hóa khu vực đồng 
bào dân tộc thiểu số nhằm thực hiện các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước góp phần củng cố, 
tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; 
tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc 
trong tình hình mới, bảo tồn và phát huy 
những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng 
đồng 54 DTTS anh em.

Tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa 
truyền thống là nguyên tắc hàng đầu để 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Các 
nhà nghiên cứu thống nhất rằng cần phải 
làm thay đổi nhận thức của nhân dân các 
dân tộc thiểu số (Tây bắc, Tây Nguyên, Tây 
Nam bộ v.v.) về nền văn hóa truyền thống 
của mình, khắc phục tư tưởng tự ti, hướng 
ngoại, không đánh giá đúng các giá trị văn 
hóa truyền thống của dân tộc. Chỉ trên 
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nhận thức đúng về truyền thống văn hóa 
dân tộc, thì mới có thể bảo vệ và phát huy 
nó trong xã hội hiện tại, cũng như có cơ sở 
để tiếp thu các giá trị văn hóa tốt đẹp của 
các dân tộc khác.

Trong quá trình phát triển nói chung, 
xây dựng nông thôn mới nói riêng, việc giữ 
gìn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở 
nước ta đã được thực hiện qua rất nhiều 
cách thức: giữ gìn thông qua hệ thống bảo 
tồn, bảo tàng; phục dựng, ghi lại, lưu giữ, 
phổ biến bằng các phương tiện khoa học 
kỹ thuật hiện đại; phục dựng, tái tạo thông 
qua xây dựng những mô hình làng văn hóa, 
làng văn hóa du lịch cộng đồng do chính 
người dân giữ gìn trong đời sống của mỗi 
gia đình, dòng họ, làng bản với không gian 
văn hóa chân thực. Với sự giữ gìn đó, những 
giá trị đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc 
thiểu số đang tiếp tục được duy trì trong 
các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ 
thuật, du lịch, thương mại tạo nên sắc thái 
vừa truyền thống vừa hiện đại ở vùng nông 
thôn mới.

3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế liệu có là những thách 
thức đối với bảo tồn và phát huy văn hóa 
trong xây dựng nông thôn mới?

Một vấn đề lớn và quan trọng đặt ra là: 
Nền văn hoá tiên tiến, hiện đại do công ng-
hiệp hoá - hiện đại hoá hình thành nên có 
mâu thuẫn, có thủ tiêu nền văn hoá truyền 
thống và làm mất đi bản sắc dân tộc của 
văn hoá truyền thống?

Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền 
thống này, nền văn hóa Việt Nam hiện nay 
cần phải bổ sung các giá trị mới của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó là các giá 
trị hướng tới đề cao cá nhân, đề cao giáo 

dục, khoa học và công nghệ, đề cao sự sáng 
tạo và nhân văn hướng tới tự do, dân chủ và 
hạnh phúc của con người. Việt Nam đang ở 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, chuyển 
đổi nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phân 
tán, nhỏ lẻ dựa trên lao động phổ thông và 
lao động thủ công là chính sang phát triển 
nền công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiện đại, dịch vụ tiên tiến, dựa trên nguồn 
nhân lực được đào tạo và trình độ khoa học 
công nghệ hiện đại. Quá trình hội nhập 
quốc tế diễn ra trước hết ở lĩnh vực kinh tế 
đã tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt 
Nam không chỉ chú ý đến tăng trưởng mà 
còn phải đảm bảo sự phát triển bền vững 
và bao trùm, tương thích với nhu cầu phát 
triển của nền kinh tế thế giới thông qua 
hàng loạt các tiêu chuẩn về chất lượng sản 
phẩm, về kỹ thuật công nghệ, về trình độ tổ 
chức quản lý sản xuất, phân phối, tiêu dùng 
v.v… Những giá trị về sự thành đạt, an sinh 
xã hội, tự do, dân chủ, hạnh phúc không 
phải chờ chuyển sang mô hình hậu hiện đại 
mới xuất hiện mà ngày nay, nó trở thành 
nhu cầu tất yếu của người dân Việt Nam.

Nét hằng xuyên của văn hóa Việt Nam 
là “không chối từ” việc tiếp thu, tiêu hóa và 
làm chủ những ảnh hưởng văn hóa nước 
ngoài. Trên cơ sở một nền văn hóa bản địa 
vững chắc, sự hấp thụ các yếu tố văn hóa 
Đông Nam Á, Trung Á, Ấn Độ v.v., có tác 
dụng trung hòa những ảnh hướng to lớn 
của văn hóa Trung Quốc, khiến cho văn 
hóa Việt vẫn phân biệt được với văn hóa 
Hán. Mặt khác, biến những khuôn mẫu vay 
mượn thành tài sản của mình và phát huy 
thành nền văn hóa dân tộc. Đấu tranh văn 
hóa trước hết là sự đấu tranh thường xuy-
ên chống âm mưu đồng hóa của kẻ thù để 
bảo tồn nòi giống Việt (Hà Văn Tấn, 1994). 
Giới nghiên cứu lịch sử và văn hóa học nhận 
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định rằng từ trong các xóm làng cổ, người 
Việt thời Bắc thuộc vẫn bảo tồn và phát huy 
vốn liếng văn hóa bản địa, nội sinh, tích 
lũy được qua hàng nghìn năm trước. Trong 
hàng nghìn năm phụ thuộc, nhân dân phải 
sống trong một cơ cấu văn minh ngoại lai. 
Mặt khác, người Việt vẫn sống trong một 
môi trường sinh thái quen thuộc, không 
ngừng đấu tranh để phát triển sản xuất và 
văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012). 

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nâng 
cao chất lượng sống, từ đó hình thành nên 
những chuẩn mực mới lạ trong đời sống 
tinh thần, có thể dẫn đến “sự va chạm” giữa 
lối sống, lối tư duy hiện đại với lối sống và 
tư duy truyền thống: Lối sống và cách tư 
duy hoà với thiên nhiên, tình cảm cộng 
đồng tình làng nghĩa xóm dường như “mặc 
cảm” với lối sống đô thị và toan tính kinh 
tế có tính cá nhân, nếp sống thanh bình dễ 
“dị ứng” với nhịp độ gấp gáp của tác phong 
công nghiệp, ứng xử tình cảm nghiêng về 
đạo đức thường tương phản với nền pháp lý 
chặt chẽ. Công cuộc công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá hiện nay ở nước ta thực sự đang là 
một cuộc tiếp biến lớn lao, rất căn bản của 
văn hoá Việt Nam với thế giới văn hoá hiện 
đại. Với truyền thống luôn giữ vững bản sắc 
của mình, văn hoá Việt Nam không bao giờ 
bị văn hoá hiện đại làm lu mờ, thôn tính, mà 
sẽ tiếp thu những yếu tố văn hoá tiên tiến, 
hiện đại chứa đựng trong khoa học - công 
nghệ hiện đại, nó cộng sinh, làm phong 
phú và hiện đại thêm nền văn hoá của 
chính mình.  Theo  nghĩa đó, công nghiệp 
hoá - hiện đại hoá không những không là 
tác dụng xấu, mà là tác dụng tích cực, hay 
có thể nói, chúng đem lại những yếu tố mới 
cho việc làm sâu sắc thêm phong phú thêm 
bản sắc văn hoá Việt Nam.

Quá trình công nghiệp hoá - hiện đại 
hoá có kết quả hay không còn phụ thuộc 
vào quá trình giao lưu hội nhập quốc tế. Hội 
nhập quốc tế không chỉ là nhập công nghệ 
mà là hoạt động toàn diện khoa học kỹ 
thuật, kinh nghiệm sản xuất - quản lý kinh 
tế - xã hội. Sự hội nhập sẽ làm tăng nhanh 
nhiều loại sản phẩm văn hoá, trong đó, bên 
cạnh các yếu tố tốt đẹp, có cả những yếu tố 
không phù hợp với văn hoá truyền thống.

Hiện nay, xu thế mở cửa, giao lưu, hội 
nhập văn hóa ngày càng trở nên sâu rộng, 
bản lĩnh văn hóa Việt Nam đang phái đối 
mặt trực tiếp với những thách thức lớn, liên 
quan đến sự sống còn của dân tộc. Trong 
việc xử lý mối quan hệ giữa bảo tồn và phát 
triển hệ giá trị văn hóa truyền thống dân 
tộc với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 
trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế có ý nghĩa to lớn. Xử lý tốt mối quan 
hệ giữa bảo tồn và phát triển hệ giá trị văn 
hóa truyền thống Việt Nam với tiếp thu tinh 
hoa văn hóa nhân loại là nhằm mục đích 
xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc 
dân tộc. Bởi vì việc bảo tồn và phát triển hệ 
giá trị văn hóa truyền thống chính là để làm 
cho văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, còn 
tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại chính 
là để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
hiện đại và cũng góp phần trở thành tinh 
hoa văn hóa nhân loại. Đó cũng là sự kết 
hợp chính sách đối nội với chính sách đối 
ngoại, kết hợp nội lực với ngoại lực trong 
lĩnh vực văn hóa.

4. Một số vấn đề thảo luận tại hội 
thảo

Hội nhập quốc tế và những thách 
thức liên quan tới công tác bảo tồn và phát 
huy văn hóa
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Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nâng 
cao chất lượng sống, từ đó hình thành nên 
những chuẩn mực mới lạ trong đời sống 
tinh thần, có thể dẫn đến “sự va chạm” giữa 
lối sống, lối tư duy hiện đại với lối sống và 
tư duy truyền thống: Lối sống và cách tư 
duy hoà với thiên nhiên, tình cảm cộng 
đồng tình làng nghĩa xóm dường như “mặc 
cảm” với lối sống đô thị và toan tính kinh 
tế có tính cá nhân, nếp sống thanh bình dễ 
“dị ứng” với nhịp độ gấp gáp của tác phong 
công nghiệp, ứng xử tình cảm nghiêng về 
đạo đức thường tương phản với nền pháp 
lý chặt chẽ?

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

Xây dựng nông thôn mới ở nước ta 
hiện nay là một quá trình bao gồm rất 
nhiều nhiệm vụ: xây dựng cơ sở hạ tầng 
cảnh quan nông thôn, nâng cao thu nhập, 
giải quyết bài toán phúc lợi cho nông dân, 
nâng cao hiệu lực của hệ thống chính trị cơ 
sở, xây dựng hạ tầng văn hóa xã hội v.v. Từ 
bối cảnh thực tiễn đó và nhìn từ góc độ vai 
trò năng động của văn hóa đối với chính 
trị, kinh tế, thì vấn đề bảo tồn và phát huy 
văn hóa truyền thống trong xây dựng nông 
thôn mới có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn. 
Các khuôn mẫu văn hóa truyền thống như 
tình yêu quê hương đất nước, truyền thống 
gia đình, đức tính cần cù lao động, tình cảm 
cộng đồng và tham gia xã hội tích cực là 
những điểm mạnh cần phát huy trong công 
tác xây dựng nông thôn mới hiện nay. 

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

Là một đơn vị xã hội của văn hóa Việt 
Nam, làng của người Việt là một môi trường 
văn hóa (Trần Quốc Vượng, 2012; Nguyễn 

Xuân Kính, 2003). Cái khung tự nhiên và xã 
hội đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống chính là 
các “xã hội địa phương”. Ở Tây Nguyên đó 
là “buôn làng”, ở các vùng nông thôn khác 
(đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông 
Cửu Long) đó là làng xã, thôn ấp; tại các xã 
hội vùng núi phía bắc, đó là thôn bản v.v.. 
(Ngô Đức Thịnh, 2006; Bùi Quang Dũng, 
2007; Nguyễn Từ Chi, 1996). Vấn đề đặt ra 
từ góc độ vùng miền cũng thế: chủ thể văn 
hóa nơi các không gian văn hóa, các khu vực 
dân tộc thiểu số chính là những tộc người 
đang sinh sống ở đó. Chẳng hạn, giới ng-
hiên cứu văn hóa nhận xét rằng chủ thể bảo 
tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc 
Tây Nguyên phải là các dân tộc đang sinh 
sống tại các buôn làng Tây Nguyên, đó là sự 
nghiệp của người Tây Nguyên. 

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

Giới nghiên cứu khoa học xã hội đồng 
tình cho rằng: “Dân tộc Việt Nam là một dân 
tộc nông dân” (Hà Văn Tấn, 1994: 112). Luận 
điểm này đặt cơ sở cho việc xác định bản 
chất văn hóa truyền thống Việt Nam là “một 
nền văn hóa của xã hội nông nghiệp”, trọng 
nông và rất thực tiễn. Văn hóa truyền thống 
ở Việt Nam hình thành trên cái nền “nông 
thôn, nông nghiệp và nông dân”. Có vô số 
vấn đề (cả điểm yếu và thế mạnh) liên quan 
tới di sản văn hóa truyền thống này. Văn học 
nghệ thuật mang một tinh thần nhân bản; 
truyền thống văn nghệ dân gian và văn học 
bác học rất coi trọng đạo đức, coi trọng tính 
xã hội, lý và tình. Đó là nền văn hóa gắn 
chặt với cộng đồng gia đình, dòng họ, làng 
xã và từ đó mở rộng ra cả cộng đồng dân 
tộc, quốc gia. 



1. Tổng quan về biến đổi gia đình 

Chúng ta đang sống trong thời kỳ 
của những biến đổi sâu sắc từ xã hội nông 
nghiệp cổ truyền sang xã hội công nghiệp 
hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH). Là một thiết 
chế cơ bản và đơn vị cơ sở của xã hội, gia 
đình chịu tác động mạnh mẽ của quá trình 
này. Vấn đề gì xảy ra khi các đợt sóng CNH, 
HĐH ào ạt dội vào thiết chế gia đình được 
hình thành từ rất lâu đời? 

1 Good, William J. 1963, World Revolution and Family Patterns, Glencoe, Free press.
Good, William J. 1982, The Family, Second Efition, Foundations of Modern Sociology Series, Prentice-Hall.

Các tác giả của lý thuyết hiện đại 
hóa cho rằng, CNH, HĐH sẽ làm biến đổi 
toàn diện gia đình, xác lập một hình thái 
gia đình mới khác với gia đình nông thôn 
truyền thống. 

 Theo W.Good (1963, 1982)1, CNH, 
HĐH chuyển phần lớn các chức năng của 
gia đình sang cho các thiết chế xã hội khác. 
Gia đình hạt nhân với cặp vợ chồng và con 
cái chưa trưởng thành của họ sẽ trở thành 

BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN 
TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

PGS.TS LÊ NGỌC VĂN
Viện nghiên cứu gia đình và giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
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mẫu hình phổ biến thay thế cho gia đình 
mở rộng nhiều thế hệ cùng chung sống 
trong gia đình truyền thống. CNH tách các 
hoạt động nghề nghiệp ra khỏi gia đình 
làm giảm mối liên kết các thành viên và các 
thế hệ trong gia đình, giảm sự phụ thuộc 
của con cái vào cha mẹ, con cái có quyền 
tự do trong việc lựa chọn bạn đời và có xu 
hướng kết hôn muộn hơn và thường sống 
tách biệt với gia đình lớn sau khi kết hôn. 
CNH, HĐH giúp cho phụ nữ cơ hội tham gia 
vào thị trường lao động, có việc làm, thu 
nhập thường xuyên và trở  thành các thành 
viên độc lập trong gia đình. 

Từ góc nhìn của sự bình đẳng xã hội, 
Alvin Toffler (1996)2 cho rằng, CNH, HĐH tấn 
công vào quyền gia trưởng, làm biến đổi 
quan hệ giữa cha mẹ và con cái, hình thành 
các khái niệm mới về sở hữu, gia đình không 
còn làm việc như một đơn vị nữa vì sản 
xuất kinh doanh chuyển từ ruộng đất sang 
nhà máy. Các chức năng then chốt của gia 
đình bị chia nhỏ thành những thể chế mới, 
chuyên môn hóa. Công việc giáo dục trẻ em 
được chuyển sang trường học. Sự chăm sóc 
người có tuổi được thực hiện trong các nhà 
an dưỡng. Mô hình gia đình hạt nhân được 
xã hội tán thành. CNH đã phá vỡ sự thống 
nhất của sản xuất và tiêu dùng, tách người 
sản xuất ra khỏi người tiêu dùng. Điều đó 
đã tác động dữ dội đến đời sống gia đình, 
sản sinh ra những xung đột nghiêm trọng 
về vai trò và xác định những vai trò mới của 
nam và nữ trong gia đình. 

2 Alvin Toffler, 1996, Đợt sóng thứ ba, Nxb KHXH.
3 Ronald Iglehart, 2008, Hiện đại hóa và hậu hiện đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia.

Về vai trò của gia đình đối với sự sống 
còn của các thành viên gia đình, Ronald 
Inglehart (2008)3 nhận xét trong xã hội CNH, 
HĐH, vai trò của gia đình trở nên kém quan 
trọng vì cuộc sống lao động của con người 
chủ yếu diễn ra ngoài gia đình. Cũng tương 
tự như vậy, việc giáo dục, hoạt động vui chơi 
giải trí cũng diễn ra chủ yếu bên ngoài gia 
đình. Hơn nữa, nhà nước phúc lợi đã đảm 
nhận vấn đề sinh tồn. Trước đây trẻ em hoàn 
toàn do cha mẹ nuôi sống và sự sống của 
cha mẹ phụ thuộc vào con cái khi về già (trẻ 
cậy cha, già cậy con). Điều này quy định các 
chuẩn mực trong suốt chiều dài lịch sử: gia 
đình có cả cha lẫn mẹ là yếu tố quyết định 
đối với sự sống còn của trẻ em và của toàn 
xã hội. Chuẩn mực này dẫn đến viêc không 
chấp nhận ly hôn, nạo thai và tình dục đồng 
giới cũng như thái độ không ủng hộ đối với 
hoạt động cho sự nghiệp của phụ nữ ở bên 
ngoài gia đình. Hoạt động tình dục trong 
gia đình truyền thống là một quan hệ chức 
năng chứ không phải là một lạc thú cá nhân. 
Đó là chức năng sinh sản. Hôn nhân trong 
xã hội nông nghiệp là hôn nhân tái sinh sản. 
Hôn nhân không ngoài mục đích sinh con, 
sinh con và sinh thật nhiều con là chuẩn mực 
tuyết đối của tất cả các cuộc hôn nhân, con 
cái là giá trị cao nhất của một người trưởng 
thành. Một cuộc hôn nhân không dẫn đến 
việc sinh con là một cuộc hôn nhân thất bại 
và phải tiến hành một cuộc hôn nhân khác.

 Ngày nay, mặc dù gia đình vẫn quan 
trọng, nhưng nó không còn là mối quan 
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hệ giữa sống hay chết; vai trò của gia đình 
đã được nhà nước phúc lợi thay thế nhiều. 
Thế hệ mới có thể sống nếu gia đình tan vỡ. 
Các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ và những 
người già không có con có cơ hội sống 
sót nhiều hơn trong điều hiện hiện nay so 
với trước kia. Các chuẩn mực và giá trị của 
gia đình cũng thay đổi. Từ các chuẩn mực 
gắn liền với việc bảo đảm sự sinh tồn cho 
nhóm, cộng đồng chuyển sang các chuẩn 
mực mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân. Con 
cái có quyền tự do lựa chọn hôn nhân của 
mình; đời sống tình dục tách khỏi chức 
năng sinh sinh sản và trở thành một giá trị 
độc lập; các cặp vợ chồng không còn phải 
sinh nhiều con để bảo đảm tuổi già; các giá 
trị của con cái trong gia đình truyền thống 
đã có nhiều thay đổi trong xã hội hiện đại 
hóa; ly hôn không còn là tội lỗi; các hành 
vi lệch khỏi chuẩn mực truyền thống có 
nhiều khả năng được chấp nhận và khoan 
dung hơn như có con ngoài giá thú, phụ nữ 
không chồng có con, chung sống không 
kết hôn, hôn nhân đồng giới, quan hệ tình 
dục trước hôn nhân và ngoài hôn nhân.v.v.

Bên cạnh các tác giả quốc tế, các 
nghiên cứu gần đây của các tác giả Việt 
Nam cũng đưa ra những nhận định ở 
những mức độ khác nhau về tác động của 
CNH, HĐH đến biến đổi gia đình. 

Nghiên cứu của Vũ Mạnh Lợi (2018)4 
cho thấy, trong xã hội Việt Nam hiện đại, 
ly hôn dần trở thành một hiện tượng xã 
hội bình thường. Điều này, theo tác giả thể 

4 Vũ Mạnh Lợi, 2018, Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại, Báo cáo khoa học học cấp Bộ, 2018, Viện HLKHXHVN. 
5 Trịnh Duy Luân, 2012, Hiện đại hóa và gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, trong Gia đình Việt Nam 
trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm  25 năm thành lập Viện Gia đình và 
Giới (1987-2012)

hiện tầm quan trọng ngày càng tăng của 
hạnh phúc cá nhân so với tính toàn vẹn 
của gia đình. Tác giả cho rằng, hệ giá trị gia 
đình Việt Nam từ truyền thống sang hiện 
đại đang biến đổi mạnh mẽ dưới tác động 
của quá trình CNH, HĐH, hội nhập kinh tế 
quốc tế làm nảy sinh không ít thách thức 
liên quan đến sự bền vững của gia đình. Chỉ 
báo về sự chung thủy vợ chồng và vai trò 
của gia đình không nhất thiết xuất phát từ 
chức năng chăm sóc thành viên và chuẩn 
bị cho cuộc sống khi về già. Bình đẳng giới 
được xem như một giá trị liên quan tới chất 
lượng cuộc sống. Tuy nhiên, để thực hiện 
tốt vai trò xã hội, phụ nữ vẫn gặp khó khăn 
nhiều hơn nam giới bởi sự chồng chéo giữa 
các vai trò, đôi khi khiến cho những cơ hội 
trong cuộc sống cũng có thể vô hình chung 
trở thành rào cản.

Trịnh Duy Luân (2012)5 nhấn mạnh 
ảnh hưởng của CNH, HĐH đến các thành 
viên gia đình theo những chiều hướng 
khác nhau. Trong xã hội công nghiệp hiện 
đại, theo tác giả, lao động trẻ em và người 
già không đủ kỹ năng làm việc nhưng phụ 
nữ thì ngược lại, có thể tìm việc làm ngoài 
nhà và ngày càng tham gia tích cực hơn 
vào đời sống kinh tế xã hội. Sự độc lập về 
kinh tế của phụ nữ làm thay đổi bản chất 
của quan hệ hôn nhân và gia đình và đến 
lượt nó, làm thay đổi đặc trưng của đời 
sống gia đình, làm cho nó trở nên dân chủ 
hơn, bình đẳng hơn. Gia đình không còn là 
trung tâm của những hoạt động suốt ngày 
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ở nhà, mà chỉ là nơi cho các thành viên tụ 
hội trở về vào buổi tối. Sự kiểm soát không 
chính thức của gia đình và dòng họ đối với 
các thành viên trở nên yếu dần bởi áp lực 
của sự cơ động xã hội và cơ động nơi cư trú.

Từ các kết quả điều tra khảo sát xã hội 
học thực nghiệm, Lê Ngọc Văn và cộng sự 
(20166, 20197) đưa ra những nhận xét về 
biến đổi hệ giá trị gia đình Việt Nam dưới 
tác động của CNH, HĐH. Theo các tác giả, 
gia đình Việt Nam hiện đang sống với một 
hệ giá trị vô cùng phong phú và đa dạng. 
Xét về mặt lịch sử, hệ giá trị gia đình Việt 
Nam bao gồm cả các giá trị cội nguồn, các 
giá trị ảnh hưởng Nho giáo, các giá trị của 
thời kỳ hiện đại, thậm chí cả các giá trị của 
thời kỳ hậu hiện đại. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy, giả thuyết về sự phủ định mạnh 
mẽ các giá trị cổ truyền dưới tác động của 
CNH, HĐH, TCH và HNQT đã không được 
hậu thuẫn bởi các số liệu điều tra định 
lượng và định tính. Trong thực tế, các giá 
trị cổ truyền vẫn tiếp tục có mặt  trong đời 
sống gia đình hiện đại, hơn nữa, nhiều giá 
trị trải qua thời gian vẫn tiếp tục là sự ưu 
tiên lựa chọn hàng đầu của các thế hệ nối 
tiếp nhau. Sự đan xen giữa giá trị cổ truyền 
và giá trị mới  trong đời sống thường ngày 
đã tạo nên tính đa dạng, phong phú của 
bảng giá trị gia đình Việt Nam. Sự vận hành 
và biến đổi của hệ giá trị gia đình Việt nam 
hiện nay, theo các tác giả có tác động trở 
lại với gia đình và xã hội Việt Nam trên cả 
hai phương diện tích cực và tiêu cực. Đó là 

6 Lê Ngọc Văn, Mai Văn Hai, Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm, 2016, Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ hướng tiếp cận xã 
hội học, Nxb KHXH.
7 Lê Ngọc Văn, 2019, Hạnh phúc của người Việt Nam - Khái niệm, cách tiếp cận và chỉ số đánh giá, Nxb Tổng hợp, thành 
phố Hồ Chí Minh. 

những biểu hiện không tránh khỏi trong 
một xã hội đang chuyển đổi. Nhưng để cho 
hệ giá trị gia đình có thể vận hành theo 
đúng những gì mà xã hội mong đợi, chúng 
ta cần có những giải pháp để khắc phục 
những biểu hiện tiêu cưc. 

2. Xu hướng biến đổi gia đình 
nông thôn và vấn đề xây dựng gia đình 
NTM 

2.1. Biến đổi chức năng gia đình

2.1.1. Chức năng kinh tế 

Với tư cách là đơn vị sản xuất, đại bộ 
phận gia đình nông thôn đã chuyển từ sản 
xuất tự cung tự cấp khép kín sang sản xuất 
hàng hóa và sản xuất hàng hóa hiện đại, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước 
và quốc tế. Vấn đề đặt ra từ sự biến đổi chức 
năng kinh tế của gia đình nông thôn đó 
là  môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa 
doanh nghiệp gia đình với các các doanh 
nghiệp khác về cơ hội tiếp cận thị trường 
trong nước và quốc tế. Cụ thể là tiếp cận 
thông tin thị trường, các dịch vụ về nguyên 
vật liệu, công nghệ, kỹ thuật, tiêu thụ 
sản phẩm, thị trường vốn, thị trường lao 
động,v.v… Bước chuyển này cũng dẫn tới 
phân hóa sâu sắc làm cho một số ít hộ gia 
đình có cơ may mở rộng sản xuất, tích lũy 
tài sản, đất đai, tư liệu sản xuất trở nên giàu 
có, trong khi đại bộ phận các gia đình trở 
thành lao động làm thuê do mất đất đai và 
các tư liệu sản xuất khác. Đây chính là quy 
luật của phát triển sản xuất. Một mặt, hình 
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thành đội ngũ những người chủ doanh 
nghiệp; mặt khác, hình thành lực lượng lao 
động những người làm thuê. Nhà nước cần 
tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng 
giữa các doanh nghiệp cả về pháp lý và 
trên thực tế; đồng thời có chính sách xã hội 
khắc phục khoảng cách giàu nghèo đang 
có xu hướng gia tăng ở nông thôn, phát 
triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
khác nhau của các loại hộ gia đình. 

2.1.2. Chức năng sinh đẻ

Số con trung bình và số con mong 
muốn của các cặp vợ chồng giảm liên tục 
trong nhiều thập kỷ. Một mặt, do thành 
công của cuộc vận động SĐCKH; mặt khác, 
do gia đình không cần phải sử dụng sức lao 
động của con cái. Tuy nhiên, tâm lý “nhất 
thiết phải có con trai” còn rất phổ biến ở 
nông thôn do chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
văn hóa Nho giáo về vai trò của con trai 
trong việc thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông 
đường và là nơi nương tựa của cha mẹ khi 
về già. Điều này dẫn đến mâu thuẫn xung 
đột trong những gia đình chưa có con trai. 
Trong nhiều gia đình chưa có con trai, việc 
sinh thêm con và  lấy vợ lẽ (không chính 
thức) để hy vọng có con trai vẫn xảy ra ở 
nhiều nơi. Bên cạnh đó là việc lựa chọn giới 
tính khi sinh dẫn đến mất cân bằng giới 
tính của trẻ  sơ sinh. Đây là hiện tượng chưa 
từng có trong lịch sử phát triển dân số, tiềm 
ẩn nguy cơ “thiếu hụt cô dâu” do thừa nam 
thiếu nữ. Tình trạng này trở nên nghiệm 
trọng hơn khi các nước Á đông khác như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan cũng rơi 
vào tình trạng thừa nam giới. Một bộ phận 

đàn ông của những nước này đã lựa chọn 
phụ nữ Việt Nam để kết hôn. Trong tương 
lai, nếu mất cân bằng giới tính không được 
khắc phục thì “chiến tranh cô dâu” không 
chỉ xảy ra trong nội bộ quốc gia, mà có tính 
quốc tế. Vấn đề đặt ra là cần thay đổi tâm 
lý truyền thống về vai trò của con trai, tạo 
dựng quan niệm bình đẳng giữa con trai 
và con gái trong trách nhiệm chăm sóc 
nuôi dưỡng cha mẹ già và thờ phụng tổ 
tiên. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính 
sách và chiến lược lâu dài bảo đảm xã hội 
cho người già, giảm bớt sự phụ thuộc của 
người già vào con cái.

2.1.3. Chức năng giáo dục, xã hội hóa

Trong truyền thống, gia đình là môi 
trường chủ yếu giáo dục, rèn luyện nhân 
cách con người Việt Nam. CNH, HĐH làm 
biến đổi nội dung và phương pháp giáo 
dục theo những khuynh hướng đa dạng và 
phức tạp, làm rối loạn các chuẩn mực đã 
hình thành từ rất lâu đời, giảm sút vai trò 
gia đình trong chức năng xã hội hóa, dẫn 
đến tình trạng khủng hoảng, hẫng hụt, 
mất phương hướng của giáo dục gia đình. 
Cha mẹ không biết phải giáo dục trẻ em 
theo chuẩn mực nào. Sự khủng hoảng và 
rối loạn chuẩn mực giáo dục gia đình phản 
ánh sự khủng hoảng, rối loạn các chuẩn 
mực trong quan hệ xã hội và sự xuống cấp 
của đạo đức xã hội. Vấn đề đặt ra là phải 
củng cố trở lại chức năng xã hội hóa của gia 
đình, xây dựng những chuẩn mực và mô 
hình mới về giáo dục gia đình, giúp cho cha 
mẹ có định hướng trong giáo dục và hình 
thành nhân cách trẻ em, đáp ứng được đòi 
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hỏi của xã hội mới. 

2.2. Biến đổi quan hệ hôn nhân và 
gia đình

2.2.1. Quan hệ hôn nhân

Sự chuyển đổi của nền kinh tế tự 
cung tự cấp sang nền kinh tế sản xuất hàng 
hóa và tính di động xã hội và di động nghề 
nghiệp của thanh niên nông thôn tăng lên 
đã phá vỡ không gian địa lý chật hẹp của sự 
lựa chọn hôn nhân trong phạm vi làng xã; 
làm thay đổi tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân, 
mô hình nơi ở sau khi kết hôn và các hình 
thức chung sống trước hôn nhân. Những 
biến đổi này dẫn đến cuộc đấu tranh giữa 
chuẩn mực truyền thống và các chuẩn mực 
mới về hôn nhân, bộc lộ những mâu thuẫn 
trong quan hệ và lợi ích giữa các thế hệ, 
giữa cha mẹ và con cái, giữa cá nhân và nhà 
nước…như mâu thuẫn giữa nhu cầu tự do, 
tiến bộ của người phụ nữ và trách nhiệm 
làm dâu theo quan niệm truyền thống; mâu 
thuẫn giữa di cư lao động và sự bền vững 
của quan hệ vợ chồng, mâu thuẫn giữa tự 
do của các cặp chung sống khôn kết hôn 
(bao gồm cả hôn nhân đồng giới) và việc 
nhà nước duy trì các khuôn mẫu hôn nhân 
trong khuôn khổ pháp luật, v.v…

2.2.2. Quan hệ vợ chồng

CNH, HĐH, di cư lao động… đưa 
người phụ nữ nông thôn ra khỏi gia đình, 
đi làm bên ngoài gia đình, trở thành người 
có thu nhập độc lập. Nhưng văn hóa truyền 
thống về vai trò của người phụ nữ, người 
mẹ trong gia đình nông thôn vẫn chưa thay 
đổi, phụ nữ vẫn là người gánh vác chủ yếu 

công việc gia đình, dẫn đến căng thẳng vai 
trò và xung đột các vai trò trong việc kết 
hợp trách nhiệm gia đình với những trách 
nhiệm xã hội khác như nghề nghiệp, chính 
trị,… trong khi truyền thống văn hóa vẫn 
kỳ vọng người phụ nữ vừa giỏi việc nước, 
vừa đảm việc nhà. Người phụ nữ là chủ gia 
đình là một bước tiến mới trong quan hệ 
gia đình nhưng cũng là một khởi nguồn 
mới cho xung đột vợ chồng do người 
chồng mất đi vai trò truyền thống của 
mình. Những thay đổi này dẫn đến ly thân 
và ly hôn có xu hướng gia tăng trong các 
gia đình nông thôn. Kết quả khảo sát gần 
đây cho thấy, ngoại tình là nguyên nhân 
phổ biến nhất dẫn tới quyết định ly hôn 
của cả nam và nữ. Cụ thể, ly thân do ngoại 
tình chiếm 31,8% các trường hợp ly thân; ly 
hôn do ngoại tình chiếm 37,9% các trường 
hợp ly hôn (Vũ Mạnh Lơi, 2018, Tài liệu đã 
dẫn). Rõ ràng, sự bền vững của gia đình 
Việt Nam, trong đó có gia đình nông thôn 
có xu hướng bị rạn nứt nhiều hơn trước đây 
do tác động của CNH, HĐH nông thôn. 

2.2.3. Quan hệ giữa các thế hệ

 Mối quan hệ giữa các thế hệ trong 
gia đình được thể hiện trên hai khía cạnh: 
quan hệ giữa người cao tuổi (NCT) với con 
cháu và quan hệ giữa cha mẹ với con cái 
chưa trưởng thành. 

Mô hình NCT sống chung với con 
cháu trong gia đình mở rộng có xu hướng 
ngày càng giảm do quá trình hạt nhân hóa 
gia đình tăng lên và do sự lựa chọn mô hình 
sống của NCT đa dạng hơn. Vấn đề đặt ra là 
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phải chấp nhận tính đa dạng trong sự lựa 
chọn mô hình sống của NCT chứ không gò 
NCT vào một hình thức duy nhất là sống 
chung với con cháu như trong gia đình 
truyền thống. Trong tương lai, có thể một 
nửa NCT Việt Nam sẽ không sống chung với 
con cháu trong gia đình mở rộng. Điều này 
đồng nghĩa với việc Nhà nước phải có một 
chiến lược đối phó với sự gia tăng nhanh 
chóng tỉ lệ NCT trong dân số khi chức năng 
nuôi dưỡng, chăm sóc NCT của gia đình 
truyền thống đang bị suy giảm trong xã 
hội CNH, HĐH. Tình trạng bạo lực của con 
cháu đối với NCT cho thấy đạo đức xã hội 
xuống cấp nghiêm trọng và pháp luật về 
NCT không thật sự phát huy hiệu lực trong 
thực tế. Việc nhà nước quy định gia đình, 
con cháu phải phụng dưỡng, chăm sóc 
NCT là cần thiết nhưng chưa đầy đủ. Với tư 
cách là công dân đóng thuế cho Nhà nước 
lúc còn trẻ trong độ tuổi lao động, khi về 
già không còn khả năng lao động NCT cần 
được nhà nước bảo đảm cuộc sống. Hiện 
tại, trên 70% NCT Việt Nam, tập trung chủ 
yếu ở khu vực nông thôn, vẫn đang phải 
tiếp tục lao động để nuôi sống bản thân và 
gia đình của họ. 

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái 
trong gia đình Việt Nam hiện đại  là một 
phiên bản hoàn toàn trái ngược với gia 
đình truyền thống. Nếu như trong gia 
đình truyền thống, nguyên tắc được nhấn 
mạnh: quyền của cha mẹ và bổn phận của 
trẻ em, thì trong gia đình hiện đại, nguyên 
tắc đó được nhấn mạnh theo chiếu ngược 

8 Về những vấn đề này, xem thêm Lê Ngọc Văn, 2012. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam, Nxb KHXH.

lại: quyền của trẻ em và bổn phận của cha 
mẹ. Điều này làm cho quyền uy của cha mẹ 
đối với con cái ngày càng giảm sút, khoảng 
cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng gia 
tăng và giáo dục gia đình trở thành một 
vấn đề hết sức phức tạp. Nhiều cha mẹ rơi 
vào tình trạng trầm uất và bất lực trước sự 
không vâng lời, hỗn xược và vô ơn của con 
cái. Không ít trẻ vị thành niên chưa đến tuổi 
trưởng thành không chịu sự kiểm soát của 
cha mẹ, trở thành những đứa trẻ hư hỏng, 
sa vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, 
gây ra những nỗi đau cho gia đình và xã 
hội. Một bộ phận trẻ em có lối sống ích kỷ 
chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ và ra lệnh cho 
cha mẹ. Đối với những đứa trẻ này thì tinh 
thần trách nhiệm, sự hy sinh, lòng vị tha là 
những khái niệm không tồn tại và là những 
thứ xa xỉ trong đời sống. Sự biến đổi mối 
quan hệ cha mẹ - con cái ở một mức độ 
đáng kể đang làm mất đi những giá trị tốt 
đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống, 
như đạo lý kính trên nhường dưới, lòng biết 
ơn và sự kính trọng của con cái đối với cha 
mẹ, bổn phận và tính thần trách nhiệm của 
trẻ em đối với gia đình, cha mẹ, v.v…Vấn đề 
đặt ra ở đây là cần phải củng cố chức năng 
giáo dục xã hội hóa của gia đình, xây dựng 
mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trên 
cơ sở tiếp thu những giá trị nhân văn mới 
và kế thừa những giá trị tốt mà cha ông để 
lại. Tạo cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất 
nhưng cũng phải làm cho trẻ em nhận thức 
được trách nhiệm và bổn phận đối với bản 
thân, gia đình và xã hội8.
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3. Kết luận

Gia đình là đơn vị cơ sở của xã hội, nơi 
duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng 
nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành nhân 
cách con người, giữ gìn và chuyển giao các 
giá trị văn hóa dân tộc từ thế hệ này sang 
thế hệ khác. Phần lớn gia đình Việt Nam 
hiện nay vẫn đang sinh sống ở khu vực 
nông thôn. Xây dựng gia đình phát triển 
bền vững là nhân tố quan trọng góp phần 
ổn định, phát triển xã hội, tạo nguồn nhân 
lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 

CNH, HĐH tạo nhiều cơ hội cho sự 
phát triển gia đình, nhưng cũng đặt ra nhiều 
khó khăn thách thức. Mặt trái của kinh tế 
thị trường và lối sống thực dụng tác động 
mạnh mẽ đến các giá trị đạo đức truyền 
thống. Những biến đổi của gia đình nông 
thôn dưới tác động của CNH, HĐH làm suy 
yếu nhiều chức năng của gia đình truyền 
thống. Sự đa dạng của cấu trúc gia đình tạo 
nên sự phân hóa rõ rệt của gia đình. Nhiều 
gia đình không được hỗ trợ và không được 
chuẩn bị sẽ không đủ năng lực đối phó với 
những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã 
hội và không làm tròn được các chức năng 
vốn có của mình. Trong thời gian tới, nếu 
chúng ta không quan tâm củng cố và xây 
dựng gia đình ổn định, thì những khó khăn 
thách thức sẽ làm suy yếu gia đình. Vì thế 
cần phải coi đầu tư cho gia đình  là đầu tư 
cho phát triển bền vững. 

Sự biến đổi gia đình nông thôn dưới 
tác động của CNH, HĐH là một xu hướng 
tất yếu không thể đảo ngươc. Xây dựng 
gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ 

CNH, HĐH phải dựa trên cơ sở kế thừa, giữ 
gìn và phát huy những giá trị truyền thống 
tốt đẹp của gia đình, gắn liền với việc tiếp 
thu những giá trị nhân văn tiên tiến trong 
xã hội hiện đại. Nhà nước có vai trò quan 
trọng trong điều tiết các quan hệ gia đình. 
Chính sách của Nhà nước về gia đình một 
mặt thúc đẩy việc hình thành những giá trị, 
chuẩn mực của gia đình hiện đại; mặt khác 
phát huy được các giá trị tốt đẹp của gia 
đình truyền thống, chống lại sự đứt đoạn 
văn hóa trong quá trình chuyển đổi từ 
truyền thống đến hiện đại.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Làng1 Việt là môi trường sinh tụ và hoạt 

động chính của người nông dân - bộ phận 
cư dân chủ đạo của người Việt, nơi các thế 
hệ người nông dân tổ chức làm ăn với cơ sở 
kinh tế chính là nghề trồng lúa nước, kết hợp 
các nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Làng 
là nơi hình thành các thiết chế tổ chức và 
các quan hệ xã hội, tạo dựng các công trình 
kiến trúc để duy trì các hoạt động văn hóa, 
tín ngưỡng; là nơi hình thành các phong tục 
tập quán, các lệ tục nhằm gắn kết cá nhân 

1 Làng là một từ Nôm (từ Việt cổ), dùng để chỉ đơn vị tụ cư truyền thống của người Việt ở nông thôn, có địa vực riêng 
(địa giới xác định); cấu trúc vật chất (đường làng, ngõ xóm, các công trình thờ cúng) riêng; cơ cấu tổ chức, lệ tục, tiếng 
làng riêng (thể hiện ở âm hay giọng); tính cách riêng, hoàn chỉnh và ổn định qua quá trình lịch sử. “Xã” là từ Hán - Việt, 
dùng để chỉ đơn vị hành chính cấp cơ sở của Nhà nước phong kiến Việt Nam, cũng như Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam hiện nay. Làng có thể chỉ gồm một làng, hay nhiều làng, tùy điều kiện cụ thể ở từng địa phương, từng 
thời kỳ. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ thường ngày từ xưa đến nay, người nông dân ở Bắc Bộ thường ghép hai từ trên làm 
một [“làng xã”], để chỉ các đơn vị dân cư ở nông thôn; đối lập với “phố phường” ở đô thị (phố là đơn vị dân cư, phường 
là đơn vị hành chính).

với cộng đồng, gắn làng với nước. Mỗi khi 
đất nước bị họa xâm lăng, làng là nơi đầu 
tiên dấy lên các cuộc khởi nghĩa và kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm, giành lại hoặc 
bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Có thể 
nói, làng là hình ảnh thu nhỏ của đất nước 
Việt Nam và văn hóa Việt, trong lịch sử và 
văn hóa đã ngàn năm.

Bắc Bộ từ lâu được coi là cái nôi của 
người Việt và văn hóa Việt. Vì thế, làng Việt ở 
Bắc Bộ chứa đựng các yếu tố cốt lõi ban đầu 
của văn hóa Việt. Từ Bắc Bộ, mô hình làng 

BIẾN ĐỔI CỦA LÀNG XÃ NGƯỜI VIỆT Ở BẮC BỘ 
TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN 
ĐẠI HÓA - THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

PGS.TS BÙI XUÂN ĐÍNH
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
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Việt lần lượt được chuyển tiếp vào Trung Bộ 
và Nam Bộ, theo dòng chuyển cư gắn với 
công cuộc mở cõi của người Việt. Tuy có sự 
thích nghi, biến đổi với môi trường tự nhiên, 
dân cư ở nơi chuyển đến, nhưng những yếu 
tố và giá trị cốt lõi của làng Việt Bắc Bộ vẫn 
được bảo lưu. Có thể nói, làng Việt Bắc Bộ 
tiêu biểu cho các giá trị của làng Việt trong 
cả nước.

Là cơ sở xã hội của nước, qua các thời 
kỳ, nên làng luôn được nhà nước thực thi 
các chính sách, giải pháp để nắm được làng, 
làm cho làng từng bước thay đổi với các 
mức độ khác nhau. Tuy nhiên, những thay 
đổi toàn diện to lớn, mạnh mẽ và sâu sắc 
nhất của làng dưới tác động của các chính 
sách nhà nước chỉ diễn ra từ khi thực hiện 
công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Những biến đổi này đã tác động trở lại tới 
nhiều khía cạnh của đời sống đất nước, đã 
và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được quan 
tâm về mặt khoa học cũng như thực tiễn.

Nghiên cứu biến đổi của làng xã2 trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nhằm nhận diện được thực trạng biến đổi 
và xu hướng biến đổi của làng, tạo luận cứ 
khoa học cho việc đề ra các chính sách, giải 
pháp giúp các cộng đồng cư dân nông thôn 
phát triển theo hướng bền vững, xây dựng 
một nông thôn văn minh hiện đại.

2. Thực trạng biến đối của làng trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - 
cuộc “tấn công” lớn nhất, mạnh mẽ nhất 
vào làng 

Như đã trình bày, làng có vị trí quan 
trọng trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã 
hội và văn hóa, nên qua các thời kỳ lịch sử, 
nhà nước đều thực thi các biện pháp để nắm 
làng, từ đó, làm thay đổi các mặt của làng.

2 Biến đổi của làng xã trong báo cáo này được hiểu là những thay đổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống (kinh tế, xã hội và văn 
hóa) của các làng quê so với các yếu tố truyền thống, dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thời phong kiến, nhà nước các thời 
chỉ tiến hành những biện pháp cải cách nhỏ 
vào làng, tập trung vào bộ máy quản lý cấp 
xã (như thời Lê Thánh Tông, 1460 - 1497), 
hoặc vào phong tục tập quán (Gia Long), 
song hầu như không có biện pháp nào tác 
động tới cơ sở kinh tế của làng.

Thời Pháp thuộc (1884 - 1945), giai 
đoạn đầu, chính quyền đô hộ Pháp chủ 
trương giữ nguyên tổ chức làng xã, vì chúng 
được coi là “công cụ tốt nhất” cho sự cai trị. 
Đến tháng 8 năm 1921, để nắm chặt làng 
xã hơn nữa, thực dân Pháp đưa ra cuộc cải 
lương hương chính ở Bắc Kỳ với trọng tâm 
là cải tổ bộ máy quản lý và các phong tục 
tập quán, hầu như không có tác động đến 
kinh tế. 

Từ Cách mạng Tháng Tám 1945 thành 
công, Nhà nước dân chủ cộng hòa thực thi 
nhiều chính sách, làm thay đổi khá sâu sắc 
bộ mặt nông nghiệp và nông thôn, thiết chế 
làng xã cổ truyền. Những thay đổi đó là:   

- Thay đổi cơ cấu tổ chức: cơ cấu tổ 
chức làng xã phong kiến bị xóa bỏ, thay thế 
bằng thiết chế chính trị của xã hội mới với tổ 
chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể quần chúng.

- Thay đổi về kinh tế: từ năm 1988, với 
công cuộc hợp tác hóa, nền kinh tế nông 
nghiệp cá thể được thay thế bằng kinh tế 
tập thể; nhờ công cuộc thủy lợi hóa, sản xuất 
nông nghiệp được tăng vụ, thâm canh, sản 
lượng lương thực tăng nhanh. Tuy nhiên, do 
yêu cầu phân phối thời chiến và chế độ bao 
cấp kéo dài, nên phần lương thực mà người 
nông dân được hưởng rất thấp, đời sống 
nông dân chậm được cải thiện.

- Nền kinh tế tập thể đã tạo ra những 
thay đổi lớn về sở hữu và cơ cấu xã hội nông 
thôn. Sở hữu tư nhân về ruộng đất thay thế 
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bằng sở hữu tập thể, giai cấp nông dân tư 
hữu trở thành giai cấp nông dân tập thể, 
trong cơ cấu xã hội “hai giai một tầng”.

Trên bình diện văn hóa: nền văn hóa 
truyền thống được nhìn nhận là “không phù 
hợp” với cuộc sống mới, nên việc thờ thần bị 
cấm đoán, hội hè không được tổ chức, hầu 
hết các di tích thờ cúng (đình, chùa, đền 
miếu) không được nhà nước tu bổ. Có thể 
nói, sự đứt đoạn và mất mát của văn hóa 
truyền thống là cú sốc tinh thần lớn nhất 
của nông thôn và người nông dân, tạo ra 
nhiều hệ lụy đến nhiều mặt của đời sống 
làng xã, nhất là về mặt  giáo dục truyền 
thống sau này. 

 Việc thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ 
Chính trị tạo ra những thay đổi tích cực về 
kinh tế nông nghiệp, từ đó tác động tích cực 
việc phục hồi các giá trị văn hóa, trả lại cho 
làng vị thế quan trọng của nó trong quản lý 
kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cho đến trước khi thực hiện 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
làng xã và nông thôn không có biến động 
lớn về dân cư (chỉ có gia tăng theo chiều 
dọc, tức dân số chỉ tăng theo tự nhiên, tăng 
cơ học không đáng kể); kinh tế nông nghiệp 
vẫn là chủ đạo; phân tầng xã hội (thể hiện 
rõ nhất ở phân hóa giàu nghèo) mới bước 
đầu diễn ra trong khoảng gần chục năm từ 
khi thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị 
(1988 - 1996).

2.2. Thực trạng biến đổi của làng xã 
dưới tác động của công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa

Công cuộc công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa được triển khai từ đầu năm 1997 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VIII của Đảng (năm 1996) đã tác động đến 
nông thôn theo các hướng sau:

2.2.1. Các làng quê chịu tác động trực 

diện của công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 
gồm hai dạng:

- Công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
theo phương thức chuyển xã thành phường 
(xu hướng chính là đô thị hóa);

- Công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
theo phương thức thu hồi ruộng đất để xây 
dựng các khu công nghiệp và khu đô thị.

Cả hai dạng công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa là “cuộc tấn công” mạnh mẽ nhất vào 
nông thôn, vì làm thay đổi toàn diện, mạnh 
mẽ và sâu sắc làng xã trên tất cả các mặt: cơ 
cấu dân cư và bố trí dân cư, kinh tế, xã hội và 
văn hóa. Đây là thử thách to lớn, “khốc liệt” 
hơn bất cứ thử thách nào mà người nông 
dân đã trải qua trong hàng nghìn năm, bởi 
đây là lần đầu tiên, người nông dân bị “đẩy” 
ra khỏi ruộng đất và sản xuất nông nghiệp 
ngay trên quê hương mình; tạo ra cú sốc về 
tâm lý, tình cảm của đông đảo nhân dân và 
cán bộ trong các làng xã. 

Trước hết, ruộng đất bị thu hồi đem lại 
nỗi lo lớn về mưu sinh trước mắt cũng như 
lâu dài cho bao hộ gia đình, bởi bình quân 
ruộng đất của các làng quê vốn đã quá thấp. 
Đến đây, hầu hết các hộ không còn đất sản 
xuất, bị mất một nguồn thu mùa vụ, nhất là 
với các gia đình xưa nay sống chủ yếu nhờ 
trồng trọt, không có điều kiện làm thêm các 
nghề phụ hay buôn bán. 

Ruộng đất bị thu hồi, trong suy tư của 
người nông dân và cả cán bộ các làng quê 
thuộc các giới, các lớp tuổi, các thành phần 
nghề nghiệp - xã hội khác nhau đã xóa đi 
cảnh quan ruộng đồng với đồng lúa xanh 
vàng của mùa vụ, với mương máng, gò 
đống, đầm ao, gắn với công sức khai phá, cải 
tạo của bao thế hệ, với cảnh làm ăn từ bao 
đời, từ làm ăn cá thể hàng nghìn năm thời 
phong kiến, đến làm ăn tập thể suốt 30 năm 
của công cuộc hợp tác hóa và gần 20 năm 
được tự chủ trên phần ruộng đất được giao. 
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Cuộc sống lao động sản xuất nông nghiệp 
là cơ sở cho sự cố kết của cộng đồng làng 
xã, với bao mối quan hệ láng giềng, huyết 
thống đan xen, tạo nên tình làng nghĩa xóm, 
các phong tục tập quán tốt đẹp, các sinh 
hoạt văn hóa hun đúc nên các giá trị bền 
vững từ bao đời của người các làng quê, đã 
ăn vào tâm khảm của từng người. Đến đây, 
khi ruộng đất bị thu hồi, cơ sở chính của sự 
cố kết đó không còn, sẽ tác động như thế 
nào đến việc duy trì các giá trị tốt đẹp mà 
bao thế hệ người các làng quê dày công 
vun đắp? Đó là chưa kể những băn khoăn, lo 
lắng về tâm linh, khi phải di chuyển mồ mả 
cha ông đã “yên vị” từ bao đời, là việc làm rất 
bất đắc dĩ.

Dưới đây là những xu hướng biến 
đổi chính của làng dưới tác động của công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Tại các làng quê đô thị hóa theo 
phương thức chuyển xã thành phường, 
những thay đổi thể hiện ở các mặt: 

- Chuyển đổi nhanh chóng và tương 
đối đồng loạt mục đích sử dụng đất đai: từ 
đất nông nghiệp sang đất công nghiệp - 
dịch vụ và đất ở, đất đô thị và hạ tầng đô thị.

- Chuyển đổi kết cấu kinh tế, gắn với 
chuyển đổi nghề nghiệp, lao động của 
cộng đồng cư dân: từ nông nghiệp là chính 
chuyển dần sang công nghiệp, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp dịch vụ; tỷ trọng 
nông nghiệp ngày càng giảm trong cơ cấu 
kinh tế.

- Chuyển đổi về dân cư: từ dân cư 
nông thôn “thuần nhất”, tập trung thấp, với 
đặc trưng co cụm theo quan hệ láng giềng 
và quan hệ huyết thống sang cư dân đô thị 
tập trung cao, cư dân bác tạp, chủ yếu do 
di chuyển cơ học, tức người các nơi (cán bộ 
công nhân viên chức hoặc người làm ăn tự 
do) chuyển đến ở trong các khu đô thị mới 
được hình thành ở địa phận làng (các khu 

đồng ruộng cũ) hay kề cận các làng hoặc 
mua đất trong làng cho có một không gian 
sống dễ chịu hơn hoặc vì những lý do khác. 

 Gắn với chuyển đổi về dân cư là chuyển 
đổi về quan hệ xã hội trong cộng đồng: từ cư 
dân làng xã thân quen nhau từ tấm bé, nặng 
tình cảm (họ hàng, xóm giềng,”trong họ 
ngoài làng”), tin nhau là chính sang cư dân 
đô thị, ít quen biết, nặng về lý - luật, quan hệ 
“tiền trao cháo múc”, quan hệ hợp đồng, khế 
ước. Nếu trong làng truyền thống, người ta 
biết nhau đến từng “chân tơ, kẽ tóc”, không 
chỉ nguồn gốc tổ tiên, gia thế mà cả dáng 
đi, giọng nói của các thành viên trong cộng 
đồng, thường xuyên quan tâm đến nhau thì 
ngày nay, mối quan hệ cộng đồng ấy đã suy 
giảm rõ rệt, thậm chí dù sống trong cùng 
một không gian làng, nhưng nhiều người 
không biết nhau, quyền lợi và đời sống kinh 
tế của một bộ phận cư dân - nhất là cư dân 
“ngoại lai” không gắn liền với cộng đồng sở 
tại; tâm tư tình cảm, lối sống, cách giao tiếp, 
cư xử với cư dân sở tại không hòa đồng hoặc 
rất khó hòa đồng. Điều này hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp tác động trở lại đến cư dân 
gốc.

- Chuyển đổi về lối sống với các biểu 
hiện: 

+ Lối sống cá nhân được đề cao, nhất 
là trong thanh niên với tâm lý của những 
người từ nông dân “bỗng chốc” trở thành thị 
dân, xu hướng thích ra ở riêng ngay từ khi 
mới lập gia đình đang trở thành phổ biến. 
Tổ chức gia đình nhanh chóng thay đổi từ 
bề ngoài đến nếp sinh hoạt bên trong (các 
khuôn viên với ngôi nhà gắn với vườn biến 
mất, thay thế bằng nhà hình ống khép kín 
riêng). Quyền tự do cá nhân được đề cao 
đồng nghĩa với mối liên hệ cộng đồng (dòng 
họ, làng xã) từng bước bị suy giảm.

+ Do nghề nghiệp, thu nhập, mối 
quan hệ với bên ngoài cộng đồng không 



162

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

đồng nhất nên quan hệ xã hội trong cộng 
đồng bị suy giảm. Một số nhanh chóng giàu 
lên (nhờ bán đất, hoặc thích ứng được với 
cơ chế thị trường…), nhưng văn hóa thấp, 
chưa có một quá trình chuẩn bị hoặc làm 
quen với lối sống đô thị và công nghiệp nên 
lai căng về lối sống, thích hưởng thụ, chạy 
theo lối sống xa lạ với truyền thống cha ông, 
coi đồng tiền là trên hết mà không biết đến, 
không quan tâm đến tình nghĩa, đến trách 
nhiệm của mình trước gia đình và cộng đồng.

+ Bên cạnh sự không đồng nhất cùng 
những rạn nứt quan hệ trong cộng đồng 
gốc là “độ vênh”, thậm chí không tránh khỏi 
những mâu thuẫn, xung đột trong lối sống 
giữa cư dân sở tại và cư dân nơi khác đến 
nhập cư (“chính cư - “ngụ cư”).

- Chuyển đổi kết cấu hạ tầng và cấu 
trúc vật chất của làng: từ cơ sở hạ tầng nông 
thôn sang cơ sở hạ tầng đô thị. 

- Thay đổi về phương thức quản lý: từ 
quản lý xã hội nông thôn mang đậm phong 
cách “xuề xoà” sang quản lý xã hội đô thị 
mang đậm tính hành chính.

Tất cả những thay đổi trên đây có ảnh 
hưởng lớn đến việc tổ chức và quản lý các 
hoạt động văn hóa với các biểu hiện:

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa 
truyền thống gặp khó khăn (nhất là việc tổ 
chức hội): do cơ cấu quản lý truyền thống 
(thôn, làng) bị thay đổi (từ một làng gốc với 
một chi bộ, một ban quản lý cùng các hội 
đoàn thể; đến đây bị chia thành nhiều tổ dân 
phố với chi bộ, ban đại diện chính quyền, 
mặt trận và các tổ chức đoàn thể riêng). Kết 
cấu dân cư, địa bàn cư trú của cộng đồng cư 
dân bị xáo trộn dẫn đến khác nhau - có khi 
cả xung đột về nhận thức, về phong tục, văn 
hóa, cả các yếu tố truyền thống và các yếu 

tố đương đại ở mỗi cộng đồng. 

+ Việc bảo vệ di sản văn hóa truyền 
thống (đình chùa, đền miếu...) cũng gặp khó 
khăn do những thay đổi về cơ cấu tổ chức 
của hệ thống chính trị và thành phần dân 
cư. Có nơi, khi chưa lên phường, đình chùa 
được bảo vệ tốt, song sau khi lên phường, 
đất đình chùa bị lấn chiếm, thậm chí lại xảy 
ra bất đồng giữa các cụm dân cư trong việc 
sử dụng, bảo vệ các công trình này. Có nơi, 
các công trình văn hóa truyền thống bị cán 
bộ có trách nhiệm vì lợi ích cục bộ, trước 
mắt làm biến dạng. 

Ngoài ra, quá trình đô thị hóa còn có 
một loạt tác động khác đối với đời sống văn 
hóa, xã hội của các làng quê. Đó là, tệ nạn 
xã hội (như cờ bạc, mại dâm, ma túy) nảy 
sinh từ những mặt trái của nền kinh tế thị 
trường ở ngay làng xã và từ những mặt trái 
của đời sống đô thị. Mâu thuẫn, tranh chấp 
trong cộng đồng gia tăng, nhất là trong lĩnh 
vực đất đai - tài sản quý giá nhất của xã hội 
nông nghiệp, lại càng có giá hơn nhiều lần 
trong xã hội công nghiệp và xã hội đô thị. 
Cuối cùng là tình trạng ô nhiễm môi trường, 
gồm ô nhiễm nguồn nước, không khí, tiếng 
ồn do tác động của công nghiệp và dân cư 
gia tăng. 

Những thay đổi trên đây được biểu 
hiện khác nhau ở từng làng quê cụ thể, phụ 
thuộc vào các đặc điểm về lịch sử, kinh tế- 
xã hội và văn hóa truyền thống, vào nhận 
thức của cán bộ và người dân ở mỗi cộng 
đồng, vào sự thích ứng với tình hình mới 
của đội ngũ cán bộ. Thực tế của việc chuyển 
đổi các xã thành phường trong hơn 20 năm 
qua cho thấy, một số nơi chịu tác động tiêu 
cực của quá trình đô thị hóa nhiều hơn là 
những mặt tích cực, đang đặt ra cho các nhà 
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hoạch định chính sách rất nhiều vấn đề cần 
được sớm quan tâm giải quyết, đặc biệt về 
phương diện văn hóa 3. 

Tại các làng quê công nghiệp hóa - đô 
thị hóa theo phương thức thu hồi ruộng đất 
để xây dựng các khu công nghiệp và khu đô 
thị.

Cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang 
hướng: công nghiệp-xây dựng-thương mại 
dịch vụ; nông nghiệp chiếm tỷ trọng rất ít, 
nhiều nơi không còn, vì ruộng đất canh tác 
đã bị thu hồi hết. Một bộ phận nông dân 
không thích ứng được với chuyển đổi nghề 
nghiệp nên đời sống rất khó khăn.

Về tổ chức: cấp xã vẫn tồn tại với 
“nguyên vẹn” hệ thống chính trị. Song do 
cơ sở kinh tế nông thôn (nông nghiệp) 
không còn hoặc còn với tỷ lệ rất thấp, phần 
lớn các hoạt động của công nghiệp, thương 
mại - dịch vụ không diễn ra ở địa phương, 
nên cấp ủy và chính quyền cấp xã không 
còn là cơ quan lãnh đạo phát triển kinh tế 
và quản lý kinh tế như trước. Do vậy, hoạt 
động của hệ thống chính trị nói chung, của 
UBND xã nói riêng ở nhiều nơi không được 
định hướng rõ ràng. 

2.2.2. Các làng quê không chịu tác động 
trực diện của CNH và HĐH 

Tuy không chịu tác động trực diện của 
công nghiệp hóa và hiện đại hóa, song các 
làng quê vẫn có những thay đổi lớn lao trên 
tất cả các mặt.

a) Xu hướng chung

Về kinh tế:

Nhìn nhận chung, ở tất cả các loại làng, 
nông nghiệp suy giảm nghiêm trọng, do 3 
nguyên nhân chính:

3 Xem: Trần Thị Hồng Yến - Thạch Thiết Hà (2007), “Bảo vệ di sản văn hóa truyền thống ở các làng xã được chuyển thành 
phường tại Thủ đô Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp làng Tình Quang, phường giang Biên, quận Long Biên”, Tạp 
chí Dân tộc học, số 4, tr. 39- 45. Trần Thị Hồng Yến (2013), Biến đổi về xã hội và văn hóa ở các làng quê trong quá trình 
đô thị hóa ở Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, trang 107- 110.

- An ninh lương thực được bảo đảm từ 
đầu thập niên 2000 trở đi; chi phí sản xuất 
nông nghiệp rất lớn (thường chiếm từ 60 - 
65% nguồn thu trên một đơn vị diện tích) 
và giá các loại nông sản rất thấp, nên trên 
thực tế, người nông dân làm nông nghiệp 
chỉ “lầy công làm lãi“ và nhằm có sản phẩm 
sạch cho bữa ăn gia đình. 

- Các khu công nghiệp, các nghề và 
làng nghề thủ công phát triển, các hình thức 
dịch vụ được mở mang, người nông dân có 
nhiều lựa chọn tốt hơn trong tìm công việc 
mưu sinh có thu nhập cao hơn và ổn định 
hơn nhiều so với làm nông nghiệp. 

- Phần đông số lao động trẻ nông thôn 
có tâm lý thoát ly khỏi nông nghiệp, muốn 
thử sức ở các lĩnh vực mưu sinh, các môi 
trường sống ngoài nông nghiệp và nông 
thôn, đồng thời có những điều kiện nhất 
định để thực hiện điều đó. Đây là “sự lựa 
chọn hợp lý“ của người nông dân.

Về xã hội: 

Sự phân tầng xã hội (thể hiện ở phân 
hóa giàu nghèo) diễn ra mạnh mẽ. Sự chênh 
lệch phát triển và sự bất bình đẳng xã hội 
có xu hướng gia tăng, tạo ra sự không đồng 
thuận và mâu thuẫn xã hội.

Các tổ chức xã hội dân sự (các hội theo 
sở thích, theo lứa tuổi, theo nghề nghiệp, 
theo tôn giáo ... ) có nhiều hoạt động thu 
hút hội viên hơn các đoàn thể chính trị.  

Về văn hóa: 

Hệ thống di tích thờ cúng được tu 
bổ, nâng cấp; nhiều hội làng có tiếng được 
phục hồi sau một thời gian dài không được 
mở; nhiều di sản văn hóa đặc sắc được tôn 
vinh, trở thành di sản văn hóa quốc gia, có 
6 di sản làng xã Bắc Bộ trở thành di sản văn 



164

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

hóa thế giới4.

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa thúc đẩy nền kinh tế thị trường 
phát triển, song cũng làm con người chịu 
rất nhiều áp lực của cuộc sống nhiều may 
rủi. Trong bối cảnh đó, con người gửi gắm 
niêm tin, khát vọng một cuộc sống may 
mắn và muốn trút bỏ rủi ro vào các hành vi 
tôn giáo, nhất là tham gia vào các trò giành 
lộc trong một số hội làng; dẫn đến nhiều 
lễ thức trong hội, thậm chí cả hội được dư 
luận coi “phản cảm”.

Những tác động của công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đối với kinh tế- xã hội tạo 
ra những khác biệt, dẫn đến xung đột giữa 
duy trì văn hóa, lối sống truyền thống với 
tiếp thu các yếu tố văn hóa hiện đại, nhất 
là các yếu tố văn hóa ngoại lai; xung đột về 
văn hóa, lối sống giữa  một bộ phận đông 
giới trẻ và thế hệ chịu nhiều ảnh hưởng của 
văn hóa truyền thống. 

b) Biểu hiện riêng ở các loại hình làng

Làng nông nghiệp:

Về kinh tế, hình thành và mở rộng các 
vùng cây chuyên canh, như cây cảnh, cây 
ăn quả (như bưởi Diễn, Cam Canh, vải thiều 
Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên...),. Việc áp 
dụng công nghệ sinh học đã tạo ra nhiều 
sản phẩm trái vụ (nhãn chín muộn, nhãn 
chín sớm, nhiều loại cây, quả khác), các sản 
phẩm độc đáo, như phật thủ, cây cảnh, các 
loài hoa…, nhất là ở các làng quanh các đô 
thị lớn có sức tiêu thụ lớn, như các huyện 
ngoại thành Hà Nội và ven Hà Nội, tăng giá 
trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Về xã hội và văn hóa, phân tầng xã 
hội diễn ra không gay gắt như ở các làng 
nghề, làng buôn bán - dịch vụ. Các giá trị 
văn hóa (di tích, hội) về cơ bản được bảo 

4 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Ca trù, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan Phú Thọ, Hội Gióng ở Phù Đổng và Đền 
Sóc, Tín ngưỡng  thờ Mẫu.

tồn và phát huy.
 Làng nghề:

Về kinh tế, nhiều nghề bị mất do sản 
phẩm không còn phù hợp với cuộc sống 
đương đại; một số nghề được phục hồi và 
sản phẩm được cải tiến nhờ lòng yêu nghề 
của cha ông cùng sự nỗ lực của các nghệ 
nhân (điển hình là nghề dệt lụa ở Vạn Phúc, 
Hà Đông); xuất hiện nhiều nghề mới; cả nghề 
cũ và nghề mới được nâng cấp về công cụ 
và kỹ thuật, đem lại năng suất cao. Thu nhập 
của người làm nghề tăng lên; song cũng 
chính vì thế, khoảng cách giàu nghèo giữa 
các “thang bậc“  làm nghề (các giám đốc 
công ty, doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản 
xuất, các vệ tinh và người làm nghề) ngày 
càng gia tăng. Ở nhiều làng nghề, nhiều chủ 
không muốn và không dám mở rộng cơ sở 
sản xuất mà chuyển sang kinh doanh, vì khó 
khăn trong quản lý, mặt bằng, vốn và ngại 
“đụng“ vào cơ chế, chính sách. Một số chủ 
mở rộng cơ sở sản xuất bằng cách thiết lập 
các “vệ tinh“ tại các làng xã khác, góp phần 
hình thành xã nghề, vùng nghề, song thực 
chất là một biện pháp khắc phục khó khăn 
về mặt bằng, “đẩy“ ô nhiễm môi trường ra 
khỏi địa phương mình. 

Nghề phát triển tạo cơ hội cho những 
người nông dân không có điều kiện và khả 
năng làm nghề quay trở lại với nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa, như chăn 
nuôi, trồng các loại cây có năng suất cao, có 
giá trị kinh tế, tạo ra các sản phẩm sạch để 
phục vụ cư dân làng quê mình đã thoát ly 
nông nghiệp.

Về xã hội, hình thành tầng lớp chủ cơ 
sở sản xuất năng động, đưa cơ sở sản xuất 
phát triển thành công ty, doanh nghiệp, tạo 
tiền đề để hình thành xã nghề, vùng nghề, 
khu công nghiệp làng nghề hoặc cụm, điểm 



165

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

công nghiệp. Họ thuộc tầng lớp “tinh hoa 
làng xã“ về kinh tế trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa ở các làng nghề đã phải trả giá về 
môi trường (với tình trạng ô nhiễm nguồn 
nước, không khí và tiếng ồn ngày càng trầm 
trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản 
xuất của làng nghề, đã vượt khỏi tầm kiểm 
soát và khả năng khắc phục của làng nghề. 

Làng buôn bán: 

Trước tháng 10/1954, trên vùng Bắc 
Bộ tồn tại các làng buôn bán, trong đó có 
nhiều làng buôn bán đường dài (buôn trâu 
bò, lâm thổ sản, sơn….từ miền núi về; hoặc 
buôn các mặt hàng từ Bắc vào miền Trung, 
thậm chí cả miền Nam). Sau hòa bình lập lại, 
các làng buôn trên không duy trì được nghề, 
mà phải chuyển sang hình thức kinh doanh 
khác rồi không bị quản lý chặt, không phát 
triển được.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa làm cho nhiều làng buôn bán phục hồi 
hoặc xuất hiện mới, với sự khác biệt rất lớn 
về phạm vi buôn bán, sản phẩm và phương 
thức kinh doanh. Nhờ ưu thế của các phương 
tiện thông tin hiện đại và phương tiện vận 
chuyển, người buôn có khi chỉ ngồi tại nhà 
vẫn chỉ đạo việc nhập hàng từ các nơi và 
xuất hàng đi nơi khác, sang cả nước ngoài. 
Không chỉ nam giới mà cả nữ giới cũng tham 
gia đội quân “buôn bán đường dài”. Trong số 
các làng buôn bán đường dài, có nhiều làng 
buôn sản phẩm là “đồng nát”, có “đồng nát 
quý tộc” (đồ gỗ cao cấp) như xã Hải Minh 
(huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định); hay tóc (xã 
Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), 
hoặc làng ôtô cũ (làng Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc). Lại có làng, tiêu biểu là làng 
Quan Độ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), 
làng Thổ Tang (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc)…, hàng “đồng nát” là các phế phẩm 
của quốc phòng (các bộ phận của máy bay, 
tên lửa, cả vỏ đạn, đầu đạn …), gây ô nhiễm 
môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cao (thực 
tế đã thường xảy ra cháy nổ gây thiệt hại 
nặng nề ở một số địa phương, điển hình là 
xã Văn Môn đầu năm 2018). 

3. Dự báo xu hướng biến đổi của 
làng xã với tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là cuộc cách mạng có tác động mạnh 
mẽ nhất, toàn diện nhất đến các làng xã so 
với các chính sách của vương triều phong 
kiến cũng như của chính thể dân chủ cộng 
hòa từ sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. Với trọng tâm là các chính 
sách kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đã làm đảo lộn các khía cạnh xã hội và văn 
hóa làng xã, từ đó lại tác động trở lại tới sự 
phát triển của nông thôn, ảnh hưởng tới 
các đô thị, tới tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với tất cả những mặt tích cực, 
những như hạn chế, bất cập và cả tiêu cực 
của chúng. 

Do những nguyên nhân chủ quan và 
khách quan, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa chưa hoàn thành được mục 
tiêu theo chương trình, thời hạn đề ra, mà 
còn tiếp diễn trong một thời gian dài nữa. 
Xu hướng đô thị hóa theo phương thức 
chuyển xã thành phường và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa theo phương thức thu hồi 
ruộng đất để xây dựng các khu công nghiệp 
và khu đô thị tiếp tục diễn ra với những kinh 
nghiệm đã qua, từ cả việc ban hành chủ 
trương, chính sách của nhà nước và sự ứng 
phó của người dân. 

Với đà công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trên đây tiếp diễn, các làng xã sẽ chuyển 
biến theo các hướng sau và đó cũng là 
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những vấn đề đặt ra cho Đảng, Nhà nước, 
cấp ủy và chính quyền các cấp cần lưu tâm 
giải quyết:

- Nhiều làng sẽ trở thành phố, thành đô 
thị, tuy nhiên phải làm sao khắc phục được 
tình trạng “phố chẳng ra phố, làng không 
còn làng”, hay là những “đô thị làng - phố” 
nhếch nhác, lộn xộn; đặc biệt là không hình 
thành được lối sống đô thị cho cộng đồng 
cư dân. Nói chung, phải có sự chuẩn bị chu 
đáo cho quá trình chuyển làng thành phố, 
chuyển xã thành phường, không thể áp đặt 
bằng một văn bản hành chính, hay là sự “đô 
thị hóa cưỡng bức”.  

- Nhiều làng xã ở trong trạng thái 
“lưỡng phân, xen cài”: không còn nông 
nghiệp, song vẫn có đông “nông dân” sống 
trong các làng cũ, lại có các khu đô thị - 
chung cư cao tầng. Vậy vai trò quản lý của 
hệ thống chính trị cấp xã, nhất là của chính 
quyền ở đây là gì? Mối quan hệ giữa chính 
quyền cấp xã sở tại với các khu chung cư 
hình thành trên đất của xã ra sao? Phương 
thức quản lý nào là phù hợp?

- Các làng không trực diện công 
nghiệp hóa, đô thị hóa, kinh tế sẽ tiếp tục 
chuyển biến theo hướng giảm nông nghiệp, 
tăng tỷ trong phi nông nghiệp; số làng làm 
nông nghiệp sẽ theo hướng chuyên canh, 
các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Một lực 
lượng lớn lao động chuyển ra thành phố 
làm việc, tạo khoảng trống về văn hóa, giáo 
dục ở nông thôn, song lại tăng sức ép nhà ở, 
giao thong, môi trường cho đô thị.
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1. Giới thiệu

Nam Bộ, gồm Tây Nam Bộ và Đông 
Nam Bộ, là địa bàn trọng điểm sản xuất và 
xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Tây Nam 
Bộ (TNB) đứng đầu cả nước về sản lượng lúa 
gạo, thủy sản và cây ăn trái, trong khi Đông 
Nam Bộ (ĐNB) chiếm ưu thế về các loại cây 
công nghiệp như cao su, điều, tiêu. Với bờ 
biển dài và thềm lục địa rộng lớn, Nam Bộ 
(NB) đồng thời là ngư trường đánh bắt hải 
sản và nuôi tôm quan trọng nhất của cả 
nước. Trong thập niên qua, nông thôn NB 
đã trải qua quá trình biến đổi sâu sắc trên 
nhiều lĩnh vực, cả tích cực và tiêu cực dưới 
tác động của nhiều yếu tố, đồng thời cũng 

đứng trước nhiều cơ hội và thách thức 
trong bối cảnh mới. Chương trình xây dựng 
nông thôn mới, quá trình hội nhập sâu rộng 
vào thị trường thế giới, biến đổi khí hậu và 
nguồn nước sông Mekong, các chính sách 
vĩ mô và các động thái dân số là những yếu 
tố quan trọng không chỉ đối với nông dân, 
nông nghiệp, nông thôn NB trong thời gian 
qua mà cả trong thời gian tới. 

Ngoài ra, do các yếu tố đặc thù, nông 
thôn TNB và nông thôn ĐNB cũng có những 
khác biệt đáng kể. Nông dân, nông nghiệp, 
nông thôn TNB chịu tác động kép nghiêm 
trọng của nước biển dâng và suy giảm 
nguồn nước sông Mekong. Xu hướng di cư 

BIẾN ĐỔI LÀNG XÃ NÔNG THÔN NAM BỘ TRONG 
QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
PGS.TS LÊ THANH SANG
Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
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từ TNB đến ĐNB trên qui mô lớn dẫn đến 
tình trạng giảm dân số nông thôn và đẩy 
nhanh quá trình già hóa dân số nông thôn 
TNB, trong khi nông thôn ĐNB ít chịu tác 
động của các yếu tố này. Nền đất yếu, thấp, 
nhiều kênh rạch, khó khăn trong việc phát 
triển cơ sở hạ tầng cũng làm cho nông thôn 
TNB bất lợi hơn nhiều so với nông thôn 
ĐNB. Mạng lưới đô thị ở TNB được phân bố 
khá đều nhưng hầu hết là các đô thị nhỏ, ít 
có tác động lan tỏa đến khu vực nông thôn, 
trong khi mạng lưới đô thị ở ĐNB có nguồn 
lực lớn hơn nhiều, đặc biệt là Thành phố Hồ 
Chí Minh (TPHCM), có tác động rất mạnh 
đến sự phát triển của khu vực nông thôn 
chung quanh nó. Sự phát triển của nông 
thôn phụ thuộc không chỉ vào nội lực mà 
còn vào mối quan hệ kết nối trước hết với 
các đô thị của vùng và với TP. HCM.

Bài viết trình bày các vấn đề cơ bản liên 
quan đến nông dân, nông nghiệp và nông 
thôn NB, trong đó tập trung vào (1) việc làm, 
thu nhập, và các nguồn lực của nông dân – 
chủ thể chính của phát triển nông thôn; (2) 
các phương thức tổ chức sản xuất và chuỗi 
giá trị của nền kinh tế nông nghiệp; và (3) 
sự phát triển bao trùm của nông thôn trên 
các lĩnh vực trong tương quan với thành thị. 
Trong khuôn khổ của một tham luận hướng 
đến chính sách, bài viết tập trung nêu bật 
những luận điểm quan trọng về biến đổi xã 
hội nông thôn NB rút ra từ các phát hiện của 
nhiều đề tài, chương trình nghiên cứu lớn, 
mà tác giả và các nhà nghiên cứu của Viện 
Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, thuộc Viện 

1 Có thể xem tài liệu gốc về các đề tài nghiên cứu được nêu trong tài liệu tham khảo bao gồm cả số liệu điều tra khảo 
sát, báo cáo đề tài và các sản phẩm khác được lưu trữ tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học 
xã hội Việt Nam.

Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực 
hiện trong thập niên qua và thảo luận các 
vấn đề phát triển nông thôn NB trong thời 
gian tới, hạn chế trình bày chi tiết các kết 
quả cụ thể1 như trong các báo cáo nghiên 
cứu. Cần nhấn mạnh rằng các vấn đề của 
nông thôn TNB thể hiện tập trung nhất ở 
các thách thức và giải pháp đối với nông 
dân, nông nghiệp và nông thôn tại các địa 
bàn nông nghiệp trọng điểm của nước ta 
trong thời gian tới.

2. Biến đổi làng xã nông thôn nam 
bộ trong 10 năm qua

2.1. Giảm dân số và già hóa dân số 
nông thôn TNB, tăng dân số nông thôn 
ĐNB chủ yếu do di cư

Có sự biến đổi lớn về dân số và cơ cấu 
dân số nông thôn NB, chủ yếu do di cư từ 
TNB đến ĐNB, làm cho dân số nông thôn 
TNB đang giảm dần về số lượng tuyệt đối 
và đẩy nhanh quá trình già hóa dân số từ 15 
năm trở lại đâym trong khi làm tăng dân số 
ĐNB, gồm cả khu vực nông thôn.

Tỷ trọng người di cư từ nông thôn 
TNB đến ĐNB ngày càng tăng lên, trong khi 
tỷ trọng người di cư từ các vùng khác đến 
ĐNB giảm xuống. Kết quả điều tra dân số 
giữa kỳ 2014 cho thấy người di cư từ TNB 
đến ĐNB chiếm hơn 50% tổng số người di 
cư đến ĐNB, trong đó đến TPHCM chiếm 
khoảng một nửa và một nửa còn lại đến các 
tỉnh khác. Khoảng ba phần tư số di cư liên 
tỉnh từ TNB là đến ĐNB, gần một phần tư 
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số còn lại là đến các tỉnh khác trong vùng 
TNB, số người đến các vùng khác chiếm tỷ 
lệ rất nhỏ. Mặc dù phần lớn người di cư từ 
nông thôn TNB đến khu vực đô thị và các 
khu công nghiệp, một số đáng kể đến khu 
vực nông thôn ở Đồng Nai, Bình Phước, Tây 
Ninh… kể cả định cư lâu dài tại đây. Lao 
động người Khmer TNB di cư lên ĐNB đã 
tăng rất nhanh trong thập niên vừa qua.

Do di cư tập trung chủ yếu vào những 
người trẻ tuổi, quá trình này đang đẩy 
nhanh xu hướng giảm dân số và già hóa dân 
số ở nông thôn TNB. Hơn nữa, di cư mang 
tính chọn lọc không chỉ ở khía cạnh tuổi mà 
những người ít nguồn lực nhất nhiều khả 
năng bị bỏ lại nông thôn nhiều hơn. Cùng 
với thu nhập ở nông thôn thấp hơn, quá 
trình già hóa dân số sẽ đồng thời thúc đẩy 
quá trình nghèo hóa dân số nông thôn. Quá 
trình già hóa và nghèo hóa này cũng làm 
cho lợi tức dân số giảm trong khi đặt ra các 
thách thức lớn về an sinh xã hội, chăm sóc 
sức khỏe lão khoa, và phương thức tổ chức 
cuộc sống không chỉ cho người cao tuổi, 
mà cả xã hội nông thôn.

2.2. Trạm y tế và trường phổ thông 
được cải thiện rõ rệt về cơ sở vật chất, 
trang thiết bị và nhân lực nhưng chất 
lượng khám chữa bệnh và giáo dục đào 
tạo còn hạn chế chủ yếu là do chất lượng 
nguồn nhân lực còn hạn chế. Đào tạo nghề 
chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực

Như một trong những thành tựu của 
chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ 
thống chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào 

tạo nông thôn đã được quan tâm đầu tư và 
có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
chất lượng nguồn nhân lực chưa được nâng 
cao tương xứng với cơ sở vật chất và trang 
thiết bị nên chưa phát huy hiệu quả cao 
trên hai lĩnh vực quan trọng này. Trạm y tế 
dù được đầu tư khang trang và có một số 
máy móc chuyên dụng nhưng nhiều trạm 
y tế không có bác sĩ, rất ít người đến khám 
chữa bệnh tại trạm y tế. Chính sách thông 
tuyến từ 2016 đã mở rộng sự phân hóa giữa 
các cơ sở y tế, theo đó hầu hết các trạm y tế 
nông thôn có ít người đến khám chữa bệnh 
bằng bảo hiểm y tế hơn do thiếu bác sĩ và 
chất lượng khám chữa bệnh kém hơn. 

Chất lượng đào tạo nghề cũng rất 
thấp, nặng về hình thức, thiếu thực hành, 
thực học và không gắn với thị trường việc 
làm. Nhiều cán bộ y tế và giáo dục đào tạo 
tại vùng dân tộc thiểu số không biết tiếng 
dân tộc thiểu số. Mặc dù có nhiều chính sách 
ưu tiên dành cho học sinh dân tộc thiểu số 
nhưng tính hiệu quả chưa cao mà một trong 
những rào cản lớn nhất chính là ngôn ngữ. 
Càng học lên cao, việc tiếp nhận kiến thức 
thông qua ngôn ngữ tiếng Việt càng khó đã 
dẫn đến tình trạng bỏ học rất cao của học 
sinh dân tộc thiểu số. Tỷ lệ nghèo cao trong 
các cộng đồng dân tộc thiểu số cao hơn 
nhiều so với cộng đồng người Kinh, người 
Hoa trong vùng. Tình trạng thất học cao, di 
cư, và nghèo khổ làm tăng thêm tình trạng 
bất bình đẳng.

2.3. Cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ 
dân sinh được cải thiện rõ rệt nhưng còn 
hạn chế trong việc phục vụ sản xuất kinh 
doanh
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Sự cải thiện về cơ sở hạ tầng được 
người dân đánh giá là thành tựu lớn nhất 
của Chương trình xây dựng nông thôn 
mới. Các tuyến đường bộ, đường thủy, cầu 
nông thôn; hệ thống cung cấp điện; hệ 
thống cung cấp nước sạch đến tận hộ dân 
và nhiều lĩnh vực khác được xây mới hoặc 
nâng cấp đã cải thiện một cách cơ bản chất 
lượng cung cấp dịch vụ công và chất lượng 
sống của cư dân nông thôn. Chất lượng nhà 
ở cũng được cải thiện rõ rệt nhờ các chính 
sách hỗ trợ về vốn và đất nền tại các cụm, 
tuyến dân cư. 

Tuy nhiên, sự cải thiện này mới đáp 
ứng mục tiêu trong giai đoạn đầu của 
chương trình xây dựng nông thôn mới là 
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người 
dân nông thôn, chưa đáp ứng yêu cầu sản 
xuất kinh doanh trong nông nghiệp và 
nông thôn theo hướng hiện đại. Cầu đường 
hẹp và yếu, kênh mương cạn và bị chia cắt 
nên chỉ có các phương tiện vận tải nhỏ 
đến được tận nơi sản xuất, làm giảm giá 
bán và tăng chi phí vận tải, trung chuyển 
nguyên liệu, hàng hóa nông sản, giảm tính 
cạnh tranh. Nhiều tuyến đường bộ trong 
vùng chưa đáp ứng các phương tiện vận tải 
bằng container. Công suất vận chuyển giữa 
cầu và đường chưa tương thích. Hệ thống 
đường bộ nông thôn chỉ mới đáp ứng nhu 
cầu giao thông và vận tải nhẹ. Giao thông 
thuỷ chưa phát huy lợi thế vì thiếu các cảng 
được trang bị phù hợp về phương tiện bốc 
dỡ, kho bãi, đặc biệt là cảng dành cho tàu 
tải trọng lớn để giảm bớt sự phụ thuộc vào 
TPHCM. Hơn nữa, chưa có sự kết nối thuận 

lợi giữa các mạng lưới giao thông đường 
bộ với giao thông đường thuỷ tạo thành 
những trung tâm kết nối giúp giảm chi phí 
vận chuyển – một trong những yếu tố đang 
làm giảm lợi thế cạnh tranh của vùng.

Có thể thấy tác động lan tỏa rất rõ rệt 
đối với sự phát triển kinh tế nông thôn tại 
những nơi mà giao thông nông thôn được 
kết nối thông suốt với thành thị như một số 
huyện của Long An giáp TPHCM. Trước đây, 
lao động di cư từ các huyện này phải thuê 
nhà để ở trong thời gian làm công nhân tại 
TPHCM, nhưng trong khoảng 5 năm trở lại 
đây nhiều người đã đi lại hàng ngày bằng 
xe đưa đón công nhân hoặc bằng xe máy 
để đi về trong ngày, hoặc chuyển về các 
doanh nghiệp mới thành lập gần nhà nhờ 
các tuyến giao thông đường bộ ở nông 
thôn được nâng cấp, mở rộng, và kết nối 
một cách đồng bộ. Dân cư địa phương và 
một số di cư trở về đã xây dựng các cơ sở 
sản xuất kinh doanh nhỏ thu hút lao động 
tại chỗ nhờ giao thông thuận lợi hơn trước. 
Sức mua của cư dân nông thôn đã tăng 
lên rõ rệt và thúc đẩy kinh tế tại chỗ nhờ 
khoản thu nhập của công nhân từ thành thị 
đã chuyển thành tiêu dùng ở nông thôn. 
Phương thức “ly nông bất ly hương” đã tạo 
ra lợi ích kép là tăng nguồn thu được tạo ra 
từ thành thị và tăng tiêu dùng nông thôn từ 
nguồn thu này. Phương thức này cũng tăng 
tính cố kết cộng đồng nông thôn, không 
làm đứt đoạn các mối quan hệ vợ chồng, 
con cái trong gia đình. Các tác động tích 
cực trên chứng tỏ sự đúng đắn trong việc 
đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đáp ứng 
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cao hơn các yêu cầu về sản xuất kinh doanh 
nông thôn.

2.4. Liên kết vùng chưa đạt được kết 
quả như kỳ vọng do nguồn lực của các chủ 
thể yếu, các thể chế liên kết vùng còn hạn 
chế và nền nông nghiệp chỉ mới tập trung 
chủ yếu vào công đoạn sản xuất của chuỗi 
giá trị

Cho đến nay, việc xây dựng hợp tác 
xã nông nghiệp và cánh đồng lớn chỉ mới 
hình thành các mô hình thí điểm nhưng 
không thể nhân rộng. Nguyên nhân quan 
trọng nhất là do  nguồn lực rất hạn chế của 
chủ thể chính là nông hộ, trong đó qui mô 
đất sản xuất quá nhỏ bé và phân tán trong 
điều kiện cơ sở hạ tầng sản xuất không 
thuận lợi để xúc tiến các phương thức hợp 
tác sản xuất trên qui mô lớn. Đa số các chủ 
thể này có nguồn lực hạn chế không chỉ 
về đất đai mà cả các tài sản sản xuất khác, 
vốn liếng, kinh nghiệm và tâm thế sản xuất 
kinh doanh. Tình trạng manh mún này cũng 
không tạo động lực để thu hút sự đầu tư 
của doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài 
vào khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hơn 
nữa, nguồn lực của đa số doanh nghiệp 
và đô thị cũng hạn chế, nhất là ở TNB, khó 
đóng vai trò là người dẫn dắt và hỗ trợ. Nền 
kinh tế nông nghiệp trong thời gian qua 
chỉ mới thành công chủ yếu trong các công 
đoạn sản xuất, có năng suất và sản lượng 
cao, nhưng chất lượng còn thấp và chỉ là 
một khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất 
trong chuỗi giá trị. Sự thiếu năng lực trong 
các công đoạn trước và sau sản xuất là một 

hạn chế lớn của ngành nông nghiệp và làm 
hạn chế tiềm năng liên kết vùng. Tuy nhiên, 
điểm nghẽn chính là chưa thúc đẩy thành 
công quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và cơ cấu việc làm nông thôn để giảm số 
lượng nông hộ, tích tụ ruộng đất và tăng 
nguồn lực của chủ thể chính này.

Trong liên kết phát triển, vai trò của 
Nhà nước rất quan trọng, nhưng năng lực 
qui hoạch và thực hiện qui hoạch, quản lý 
qui hoạch và tuân thủ qui hoạch, sự phối 
hợp giữa các ngành, các khu vực… của các 
địa phương trong vùng còn hạn chế. Nguồn 
ngân sách hạn chế và hiệu quả đầu tư công 
chưa cao làm cho nhiều địa phương không 
thể hiện đúng với vị thế cần có của mình. 
Cụ thể, Cần Thơ được xác định là thành phố 
trung tâm của vùng, được qui hoạch rất 
nhiều chức năng quan trọng, nhưng mang 
tính kỳ vọng nhiều hơn là dựa trên cơ sở 
thực tế và Cần Thơ chưa đáp ứng các điều 
kiện vật chất cần thiết, nhất là nguồn vốn 
để phát triển. 

Mặc dù các chính sách hiện nay rất 
khuyến khích liên kết vùng, cách qui hoạch, 
đầu tư và quản lý qui hoạch, đầu tư hiện nay 
quá tập trung vào cấp tỉnh, chưa đặt đúng 
mức tầm quan trọng của qui hoạch vùng, 
dẫn đến tình trạng chỉ quan tâm đến lợi ích 
cục bộ, trước mắt của địa phương mình, 
ngành mình, không tuân thủ qui hoạch 
vùng và lợi ích tối cao của vùng nhưng thiếu 
biện pháp chế tài hữu hiệu. Cách đánh giá 
phổ biến dựa trên “một giải pháp cho tất cả” 
được áp đặt thống nhất từ trên xuống: tỷ lệ 
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tăng trưởng GRDP, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, và 
áp lực nguồn thu ngân sách đã tạo ra động 
cơ và tính chính đáng để các địa phương 
theo đuổi mục tiêu này, làm triệt tiêu các 
động lực phát triển ở phạm vi toàn vùng. 
Hơn nữa, chính sách hiện nay chưa tạo ra 
động lực đáng kể để thành phần kinh tế 
tư bản (doanh nghiệp) đầu tư vào các lĩnh 
vực kinh doanh nông nghiệp để tạo ra các 
chủ thể liên kết có nguồn lực lớn hơn trong 
lĩnh vực này. Lý do quan trọng nhất chính 
là các cơ sở hạ tầng nông thôn còn rất yếu 
kém, không thuận lợi cho các nhà đầu tư. 
Mặc dù Chương trình xây dựng nông thôn 
mới đã cải thiện đáng kể các cơ sở hạ tầng 
nông thôn, đặc biệt là đường bộ và thuỷ lợi, 
nhưng chỉ mới đáp ứng phần nhỏ mục tiêu 
vận tải hàng hoá, chưa tính đến điều kiện 
cần thiết khác để doanh nghiệp có thể hoạt 
động hiệu quả. Hơn nữa, đầu tư vào nông 
nghiệp còn liên quan đến một loại tư liệu 
sản xuất đặc biệt là đất đai tập trung với 
qui mô đủ lớn, trong khi thị trường đất đai 
ở nông thôn hầu như đã được khai thác và 
phân bố nhỏ lẻ, phân tán trong các hộ nông 
dân, với rất ít giao dịch trong thời gian qua. 

Cơ sở hạ tầng là điều kiện then chốt 
để thúc đẩy các hoạt động liên kết, và như 
đã phân tích ở trên, mặc dù được cải thiện 
rõ rệt, chất lượng của cơ sở hạ tầng vẫn 
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng, 
đặc biệt là tính kết nối và tính đồng bộ giữa 
các lĩnh vực cơ sở hạ tầng. 

Chuyên môn hoá chức năng là điều 
kiện cơ bản nhất để hình thành quá trình 
trao đổi, hợp tác, và liên kết giữa các chủ 

thể trong và ngoài vùng, giữa nông thôn 
với thành thị. Xét trên nhiều phương diện, 
mức độ chuyên môn hoá chức năng thấp 
ở cả các lĩnh vực phát triển và các không 
gian phát triển là nhân tố quan trọng nhất 
đang hạn chế liên kết phát triển vùng. Về 
nguồn lực và lợi thế cạnh tranh, các chủ thể 
có nhiều nguồn lực, đặc biệt là các nguồn 
lực độc nhất, khó bắt chước, khó thay thế, 
sẽ tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh và do vậy 
có nhu cầu và khả năng xây dựng các hoạt 
động liên kết. Tuy nhiên, các nguồn lực 
vật chất, nhân lực và tổ chức của các chủ 
thể liên kết chính là doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh, và hộ sản xuất nông 
nghiệp đều rất hạn chế. Nguồn lực nhỏ bé 
của các chủ thể liên kết là nhân tố cơ bản 
đang hạn chế nhu cầu và khả năng liên kết 
phát triển vùng và không tạo ra các liên kết 
mang tính bền vững.

2.5. Thu nhập nông thôn được cải 
thiện rõ rệt nhưng ít việc làm tại chỗ và cư 
dân nông thôn bị nghèo tương đối so với 
cư dân thành thị

Thu nhập của nông dân nói riêng và cư 
dân nông thôn nói chung đã được cải thiện 
rõ rệt, tương ứng với tăng trưởng kinh tế 
của đất nước trong thời gian qua. Điều này 
đã giúp người dân nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần, đầu tư vào sản xuất kinh 
doanh và đầu tư vào việc học hành của con 
cái. Tỷ lệ di cư để đi học tại các thành phố 
ở nông thôn TNB đã tăng lên rất nhanh và 
chiếm trên 20% tổng số di cư. Tỷ lệ này cao 
hơn ở ĐNB. Tuy nhiên, việc làm trong nông 
nghiệp và ở nông thôn không tăng tương 
ứng so với mức tăng dân số và lao động. 
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Canh tác 1 ha đất ruộng vụ đông xuân năm 
2016 tại vùng sản xuất lúa tập trung ở TNB 
chỉ cần 20 ngày công do thủy lợi tự động, 
máy móc và chất hóa học sử dụng phổ biến 
trong các công đoạn canh tác, chăm sóc, và 
thu hoạch. Lao động nông nghiệp đã giảm 
nhanh trong khi lao động phi nông nghiệp 
ở nông thôn rất hạn chế. Giá cả nông sản 
thấp so với giá cả sản phẩm công nghiệp, 
dịch vụ và qui mô sản xuất nhỏ bé làm cho 
thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thấp 
tương ứng. Thu nhập của cư dân nông thôn 
phụ thuộc rất nhiều vào lao động di cư, dù 
cao hơn nông thôn nhưng là mức thu thấp 
nhất ở thành thị. Trong khi đó, hầu hết số 
thu nhập từ lao động di cư được sử dụng 
tại thành thị để duy trì cuộc sống của họ, số 
tiền gởi về quê chỉ chiếm một tỷ lệ thấp. Do 
vậy, nông dân và nông thôn đang nghèo đi 
trong mối tương quan với thị dân và thành 
thị và rõ rệt nhất là tình cảnh của nông dân 
và nông thôn TNB. Trong khi đó, đầu tư 
công và các nguồn lực của xã hội nói chung 
đang hướng đến thành thị nhiều hơn là 
nông thôn.

2.6. Ô nhiễm môi trường nông thôn 
đang tăng lên trong khi đời sống văn hóa 
hướng đến cộng đồng nông thôn đang 
giảm đi

Ô nhiễm môi trường ở nông thôn 
đang tăng lên nhanh chóng do chất thải 
trong sản xuất và trong tiêu dùng. Trong 
khi đó, các giải pháp bảo vệ môi trường và 
nhận thức bảo vệ môi trường của các chủ 
thể ở nông thôn chưa đáp ứng với yêu cầu 
phát triển bền vững đang đòi hỏi các tiếp 
cận mới và giải pháp hữu hiệu hơn.

Đời sống văn hóa tinh thần ở nông 
thôn khá nghèo nàn dù phương tiện giải trí 
cá nhân tăng lên đang tạo ra khuynh hướng 
hưởng thụ văn hóa cá nhân, giảm tính kết 
nối cộng đồng. Hầu hết các thiết chế văn 
hóa cơ sở như Nhà văn hóa, Trung tâm thể 
thao xã ấp rất ít khi hoạt động, dù được xây 
dựng theo tiêu chí nông thôn mới. Các kết 
nối mang tính cộng đồng phổ biến bị điều 
kiện hóa bởi sự lạm dụng bia rượu và các 
chất kích thích. Đây là một xu hướng tiêu 
cực cần có sự thay đổi.

3. Định hướng và giải pháp phát 
triển trong 10 năm tới

3.1. Bối cảnh mới và các vấn đề đặt ra

Xu hướng di cư từ nông thôn TNB đến 
ĐNB sẽ tiếp tục diễn ra, làm rõ nét hơn các 
đặc điểm già hóa và nghèo hóa, dù qui mô 
có thể giảm bớt do dân số trẻ ít dần và giảm 
đầu tư các ngành thu hút nhiều lao động 
tại các thành phố lớn. Xu hướng di cư trở 
về nông thôn TNB chiếm khoảng 50% số 
người đã từng di cư, nhưng biến động dân 
cư có thể diễn ra theo hai hướng ngược 
nhau: (1) Tỷ trọng dân số từ TNB di cư đến 
TPHCM và các thành phố khác để đi học 
hiện chiếm khoảng 1/4 trong tổng số người 
di cư. Những người này có xu hướng ở lại 
để tìm việc làm và có cơ hội để làm việc 
ổn định nhiều hơn là trở về quê; (2) Nhiều 
người lao động ở độ tuổi sau 40 có thể 
không tìm được việc làm do sự thay thế bởi 
robot trong các ngành thâm dụng lao động 
bắt đầu trở về quê, đặt ra thách thức rất lớn 
về việc làm, thu nhập, chăm sóc sức khỏe và 
an sinh xã hội nông thôn. 
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Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, rủi ro 
từ nguồn nước sông Mekong và sự sụt lún 
đang tăng nhanh do khai thác nước ngầm 
quá mức và giảm phù sa từ thượng nguồn 
đang tác động ngày càng tiêu cực đến nơi 
cư trú, sinh kế, sản xuất nông nghiệp và sự 
phát triển của nông thôn TNB, đặc biệt là 
tại các vùng ven biển và bán đảo Cà Mau. 
Trong những năm gần đây, hầu như không 
có lũ lớn và thậm chí không có lũ ở TNB. Xu 
hướng này đặt ra nhiều thách thức trong 
giảm nhẹ và thích ứng, trong đó nguồn 
nước sông Mekong có thể trở thành một 
yếu tố an ninh phi truyền thống rất khó để 
đối phó và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng 
đối với nông nghiệp TNB trong thời gian tới.

Nền nông nghiệp NB nói chung và 
đặc biệt là TNB vẫn thể hiện là một nền 
nông nghiệp sản xuất hàng hóa nhỏ lẻ, 
phân tán, dựa vào hàng triệu nông hộ có 
năng lực hạn chế, chú trọng về lượng, tập 
trung chủ yếu vào các công đoạn sản xuất 
và đối mặt với nhiều thách lớn để trở thành 
nền nông nghiệp sản xuất lớn, tập trung, 
áp dụng công nghệ cao và hướng đến chất 
lượng. Thách thức lớn nhất chính là giảm tỷ 
lệ nông hộ để tăng qui mô đất sản xuất đến 
mức có thể hợp tác để tổ chức phương thức 
sản xuất lớn, hợp tác với nhau và hợp tác 
với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, nhằm 
tăng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập của 
nông dân, tạo ra quá trình chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn 
với phí tổn xã hội thấp nhất. Thách thức này 
cũng liên quan mật thiết đến thay đổi nhận 
thức và tư duy về chể chế về đất đai.

Liên kết nội vùng, liên vùng và vai 

trò của “nhạc trưởng” trong qui hoạch, 
đặc biệt là trong phân bổ các nguồn lực 
và kiểm soát việc sử dụng nguồn lực ở cấp 
độ vùng vẫn là một vấn đề chưa được giải 
quyết. Các thể chế quản trị vùng hiện nay 
vẫn chưa thật sự hiệu quả trên thực tế do 
“nhạc trưởng” này không có quyền lực thật 
sự. Hơn nữa, cơ chế “xin cho”, cách đánh 
giá “từ trên xuống” và dựa trên tăng trưởng 
GRDP, các áp lực về tăng trưởng dẫn đến 
tình trạng phá vỡ lợi ích vùng vì lợi ích cục 
bộ là một hệ quả tất yếu của các chính 
sách, cơ chế mang tầm vĩ mô ở cấp quốc 
gia. Vấn đề này đặt ra nhiều thách thức đòi 
hỏi phải vượt qua để phát triển.

Nông thôn NB đang trong quá trình 
chịu tác động rất mạnh của các yếu tố bên 
ngoài và tâm thế cá thể, mạnh ai nấy làm, ít 
hợp tác với nhau và ít quan tâm đến cộng 
đồng như một tập thể thống nhất, gắn kết 
với nhau và gắn liền sự thịnh vượng của 
mình với sự thịnh vượng của cả cộng đồng. 
Tình trạng ứng xử không lành mạnh, thiếu 
tình làng nghĩa xóm đang xảy ra ngày càng 
phổ biến. Đây chính là vấn đề của xây dựng 
nông thôn mới, xây dựng văn hóa mới lớn 
nhất hiện nay.

3.2. Các định hướng lớn

a) Cần xây dựng chiến lược phát triển 
nông thôn không chỉ là nơi cung cấp các sản 
phẩm nông nghiệp và lực lượng lao động rẻ, 
mà phải là một thị trường tiêu thụ rộng lớn, 
tiềm năng

Định hướng này định vị lại các ưu tiên 
đầu tư và làm cân bằng các mối quan hệ cơ 
bản giữa nông thôn và thành thị, giữa nông 
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nghiệp và phi nông nghiệp. Định hướng 
này cũng tạo ra sự thay đổi nhận thức về các 
chính sách phát triển và quản lý phát triển, 
các lĩnh vực đầu tư và chủ thể tiếp nhận đầu 
tư. Nếu đầu tư cho nông dân, nông nghiệp, 
nông thôn thì đây cũng là thị trường tiêu 
thụ rất lớn đối với chính sản phẩm nông 
nghiệp, và đặc biệt là các sản phẩm công 
nghiệp, dịch vụ. Bất bình đẳng giữa nông 
thôn và thành thị đang ngày càng tăng lên 
không chỉ ở tương quan thu nhập. Thiếu 
việc làm, tăng rủi ro sinh kế, di cư nông 
thôn - thành thị trên qui mô lớn phản ảnh 
các nhân tố “đẩy” trong nông nghiệp và 
nông thôn hiện nay. Cần tăng sức mua cho 
nông dân, xem nông thôn là một thị trường 
lớn cần thúc đẩy thay vì chuyển các nguồn 
lực phát triển cho thành thị trên cơ sở khai 
thác sức lao động nông thôn và sản phẩm 
nông nghiệp thô giá rẻ.

Có thể thấy rõ nhất thực trạng này 
ở vùng trọng điểm nông nghiệp TNB. Xu 
hướng này sẽ tiếp tục được mở rộng trong 
thời gian tới. Do vậy, định hướng lại các 
chính sách phát triển là cần thiết và cấp 
bách.

b) Yếu tố tiên quyết trong chính sách xây 
dựng nông thôn mới là phải đặt nông dân ở 
vị trí trung tâm trên thực tế, vì nâng cao thu 
nhập, phát triển nguồn lực, giải quyết các vấn 
đề của chính họ là nhân tố quyết định sự phát 
triển bền vững nông nghiệp và nông thôn

Gắn liền với việc nâng cao thu nhập, 
một vấn đề cơ bản khác là phải phát triển 
các nguồn lực của nông dân còn đang rất 
yếu kém và phân tán hiện nay, mà quan 
trọng nhất là ruộng đất và chất lượng 

nguồn nhân lực. Dù nông dân NB có qui mô 
đất sản xuất lớn hơn và tập trung hơn so với 
nông dân đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, 
về cơ bản vẫn là nền sản xuất tiểu nông với 
đại đa số không đáp ứng yêu cầu tổ chức 
sản xuất qui mô lớn, hiện đại, chất lượng 
cao và đồng bộ. Cần phải tăng qui mô sản 
xuất trung bình của nông hộ trên cơ sở thúc 
đẩy quá trình tích tụ và tập trung ruộng đất, 
giảm số nông hộ đến một mức thích hợp 
cho việc phát triển các hợp tác xã và hợp 
tác với doanh nghiệp. Quá trình tích tụ và 
tập trung ruộng đất có giới hạn sẽ chọn lọc 
ra những nông hộ không chỉ có một qui mô 
đất sản xuất đủ lớn mà còn có nguồn lực 
tài chính, năng lực quản lý, và các kỹ năng 
cần thiết khác cho việc hình thành các mô 
hình kinh doanh nông nghiệp hiệu quả. 
Để tránh các tổn thương xã hội trong quá 
trình chuyển đổi, cần đảm bảo tính đồng 
bộ trong quá trình tạo việc làm bền vững 
và đảm bảo thu nhập cho những hộ không 
còn đất nông nghiệp. Chất lượng nguồn 
nhân lực ở nông thôn thấp, đặc biệt là ở 
TNB, là trở ngại cho quá trình chuyển đổi 
và đòi hỏi phải có các bước đi và hình thức 
thích hợp.  

Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn xây 
dựng nông thôn mới trong 10 năm vừa qua 
cũng cho thấy, chỉ khi nào giải quyết đúng 
các vấn đề của nông dân, với sự tham gia 
thực chất của họ, thì mới tạo ra được những 
thành tựu, và nhận được sự ủng hộ của 
người dân.

c) Cần giảm tỷ trọng lao động nông 
nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi 
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và nuôi trồng thủy sản, chuyển từ số lượng 
sang chất lượng thay và thích ứng với biến 
đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm nguồn lực tự 
nhiên, tổ chức sản xuất theo qui mô lớn, liên 
kết vùng, tập trung và phát triển nền nông 
nghiệp theo chuỗi giá trị

Quá trình giảm tỷ trọng lao động 
nông nghiệp trong thời gian qua còn chậm 
do thị trường đất nông nghiệp hầu như 
không có nhiều thay đổi. Nếu tỷ trọng lao 
động nông nghiệp cao như hiện nay thì 
không thể phát triển nền nông nghiệp 
hiện đại, tăng năng suất lao động và tăng 
thu nhập của nông dân. Cần chuyển đổi tư 
duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế 
nông nghiệp. Hơn nữa, đa dạng hóa sản 
phẩm nông nghiệp theo hướng thích nghi 
với biến đổi khí hậu và theo chuỗi giá trị sẽ 
giúp nền nông nghiệp phát triển bền vững, 
tăng tính cạnh tranh, tạo ra giá trị gia tăng 
cao, tạo ra nhiều việc làm mới và nâng cao 
thu nhập của nông dân và cư dân nông 
thôn nói chung thông qua tác động lan tỏa.

Cần chuyển định hướng đầu tư cơ sở 
hạ tầng từ chiều rộng sang chiều sâu, từ chủ 
yếu là phục vụ dân sinh trong giai đoạn đầu 
sang phục vụ phát triển các nguồn lực của 
nông dân và phục vụ sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp, nông thôn.

Cần phải có cơ chế điều phối vùng 
thật sự có quyền lực trong qui hoạch, phân 
bố các nguồn lực và kiểm soát việc thực 
hiện trên phạm vi toàn vùng. Đầu tư nhiều 
hơn cho các thị trấn, thị xã, thành phố cấp 
tỉnh để tăng cường các chức năng kinh tế, 
hỗ trợ cho sự phát triển lan tỏa và kết nối 

giữa nông thôn với các thành phố lớn.

Định hướng xây dựng nông thôn NB 
trở thành chợ nông sản và các sản phẩm 
chế biến nông sản nhiệt đới cho thế giới 
và khu vực, vận hành theo chuỗi giá trị gắn 
với du lịch nông nghiệp bên cạnh việc bảo 
tồn và phát huy các nguồn lực sinh thái, văn 
hóa, bảo vệ đa dạng sinh học của vùng.

Cần xây dựng các cộng đồng nông 
thôn có tính cố kết, giảm trừ sự thờ ơ, thiếu 
quan tâm, gắn bó của người dân nông thôn 
đối với sự phát triển chung của cộng đồng.

3.3. Giải pháp

a) Cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 
nông thôn NB nhưng ưu tiên trước nhất cho 
TNB

Cần tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 
nông thôn NB nhưng ưu tiên trước nhất 
cho TNB vì đây là địa bàn trọng điểm nông 
nghiệp nhưng bị bất lợi hơn nhiều so với 
các vùng khác. Trong đó, cần (1) tập trung 
xây dựng tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ 
và (2) nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 
và cầu nông thôn huyết mạch để đảm bảo 
tính đồng bộ về năng lực vận tải hàng hóa.

TNB là vùng trọng điểm nông nghiệp, 
nhưng giá bán nông sản tại chỗ thấp và chi 
phí vận tải hàng hóa cao do cơ sở hạ tầng 
yếu kém, lại phụ thuộc quá lớn vào vận tải 
đường bộ. Đường sắt là phương tiện vận 
chuyển qui mô lớn và giá rẻ nên cần đầu tư 
cho vùng trọng điểm sản xuất lúa, thủy sản 
và cây ăn trái này, trước hết là đoạn TPHCM-
Cần Thơ và sau đó nối dài đến Cà Mau. Việc 
đầu tư này sẽ tăng tính cạnh tranh của sản 
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phẩm nông nghiệp tại vùng trọng điểm 
nông nghiệp lớn nhất cả nước, tăng vai trò 
trung tâm kết nối và trung chuyển hàng 
hóa của Cần Thơ. 

Cho đến nay, giao thông nông thôn 
đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dân sinh, 
nhờ Chương trình nông thôn mới, nhưng 
chưa đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, cả 
về đường bộ và đường thủy. Do vậy, cần 
mở rộng và nâng cấp các tuyến đường, 
cầu nông thôn và nạo vét các tuyến đường 
thủy, kết nối đồng bộ với các trục giao 
thông chính và dịch vụ logistic tại các địa 
bàn trọng điểm. Điều này giúp phát huy 
hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của 
nông dân và thu hút sự tham gia của doanh 
nghiệp vào phát triển nông nghiệp, nông 
thôn.

b) Cần xây dựng chính sách tạo việc làm 
nông thôn tại các địa bàn trọng điểm nông 
nghiệp

Chính sách này cần dựa trên chiến 
lược phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp và các ngành công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp chứ không phải là các ngành 
công nghiệp gia công sản phẩm công 
nghiệp.

Hiện nay, nền nông nghiệp chỉ tập 
trung chủ yếu vào công đoạn sản xuất, tạo 
ra giá trị gia tăng thấp, trong khi chưa làm 
chủ được các công đoạn đầu nguồn như 
lai tạo giống, sản xuất phân bón, thuốc 
bảo vệ vật nuôi, cây trồng,… và các công 
đoạn cuối nguồn như bảo quản, chế biến, 
xây dựng thương hiệu, quản bá và phân 
phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối 

cùng,… có giá trị gia tăng cao. Đây là dư 
địa rất lớn để tạo nhiều việc làm và tăng thu 
nhập cho cư dân nông thôn. Chính sách tạo 
việc làm nông thôn với định hướng ưu tiên 
nhằm tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

c) Về y tế, cần ưu tiên đầu tư chương 
trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe lão khoa 
và đào tạo bác sĩ cho các trạm y tế nông thôn 
để ứng phó kịp thời với xu hướng già hóa dân 
số bắt đầu diễn ra, trước hết ở nông thôn TNB

Với một cơ cấu dân số nông thôn ngày 
càng già nhanh và nghèo do không có tích 
lũy, họ ngày càng ít sống cùng với con cái 
và hầu hết không có bảo hiểm xã hội, họ sẽ 
phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống chăm 
sóc sức khỏe của Nhà nước khi bị các bệnh 
mãn tính gắn với tuổi già. Trong khi đó, 
ngành lão khoa ở nước ta nói chung và đặc 
biệt là ở các cơ sở y tế tuyến dưới còn nhiều 
hạn chế. Các trạm y tế nông thôn dù được 
đầu tư cơ sở vật chất khang trang, nhưng 
nguồn nhân lực nhất là bác sĩ ở vùng sâu, 
vùng dân tộc thiểu số còn rất thiếu, chưa 
đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe dân số 
nông thôn trong bối cảnh tỷ trọng dân số 
là người cao tuổi đang tăng lên rất nhanh. 

d) Về giáo dục đào tạo, cần ưu tiên đầu 
tư chương trình quốc gia về đào tạo nghề 
hiệu quả.

Đào tạo nghề là khâu yếu nhất hiện 
nay, trong khi chất lượng nguồn nhân lực 
nông thôn thấp. Cần điều chỉnh qui mô đầu 
tư cho giáo dục phổ thông phù hợp với xu 
hướng giảm mức sinh nói chung, nhưng 
qui mô và cơ cấu dân số trẻ rất khác nhau 
giữa vùng nhập cư và xuất cư.
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Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố 
quan trọng nhất phản ảnh năng lực cạnh 
tranh trong thế kỷ 21 nhưng chất lượng 
nguồn nhân lực nông thôn NB, đặc biệt 
ở TNB còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu 
chuyển đổi mô hình kinh tế từ chiều rộng 
sang chiều sâu. Nguyên nhân cơ bản nhất là 
hệ thống đào tạo nghề nói chung và ở nông 
thôn nói riêng vừa thiếu vừa yếu, nặng về 
hình thức, thiếu thực hành, nội dung đào 
tạo và chất lượng đào tạo chưa đáp ứng yêu 
cầu thị trường. 

Hợp tác quốc tế trong các dự án đầu 
tư giáo dục và đào tạo nghề là giải pháp 
có tính khả thi và hiệu quả nhất vì có thể 
khắc phục những yếu kém cố hữu về giáo 
dục, đào tạo nghề trong nước nhờ khai thác 
được nguồn chất xám và phương thức đào 
tạo tiên tiến của nước ngoài.

Đầu tư cho giáo dục phổ thông cần 
dựa trên xu hướng tăng dân số trong độ 
tuổi đi học thực tế chứ không dựa trên dân 
số thường trú vì di cư ngày càng trở thành 
nhân tố quan trọng nhất quyết định qui mô 
và cơ cấu dân số của một địa phương. 

Bảo vệ môi trường, phục hồi đa dạng 
sinh học, giảm các chất thải vào môi trường, 
đưa tiêu chí “xanh” trong sản xuất và đời 
sống, xem đây là một tiêu chí quan trọng 
trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cộng đồng “tự quản” không 
chỉ cùng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau không 
chỉ trong cuộc sống mà cả trong sản xuất, 
bảo vệ môi trường, để mỗi gia đình đều 
tham gia xây dựng cộng đồng bền vững. 
Đây là tiền đề vững chắc để hình thành tinh 

thần hợp tác bền vững, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, và hướng đến việc xây dựng 
các mô hình hợp tác xã, các mô hình du lịch 
cộng đồng. Những cán bộ, công chức, viên 
chức làm việc tại các cộng đồng dân tộc 
thiểu số sử dụng thành thạo tiếng dân tộc 
thiểu số.
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Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất áp dụng luật 
pháp và hương ước làng trong quản lý xã hội 
nông thôn mới” có mục tiêu nghiên cứu là: Làm 
rõ cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng luật pháp 
và hương ước trong quản lý xã hội nông thôn 
mới; Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng 
luật pháp và hương ước trong quản lý xã hội 
nông thôn mới; Đề xuất giải pháp áp dụng luật 
pháp và hương ước trong quản lý xã hội nông 
thôn mới. 

Trong phạm vi tham luận này, tôi đưa ra 
những nhận xét được rút từ kết quả điều tra xã 
hội học về thực tiễn áp dụng pháp luật và vận 
dụng hương ước trong quản lý xã hội nông thôn 
hiện nay và đề xuất quan điểm, định hướng và 
giải pháp hài hòa hóa giữa pháp luật và hương 
ước trong quản trị nông thôn. 

1. Kết quả điều tra xã hội học về 
thực tiễn áp dụng pháp luật và vận dụng 
hương ước trong quản lý xã hội nông thôn 
hiện nay  

Các tài liệu điều tra xã hội học cho 
thấy một bức tranh khá đa dạng về thực 
tiễn áp dụng pháp luật và vận dụng hương 
ước trong xã hội nông thôn hiện nay. Bức 
tranh thực tiễn này được nhìn từ hai góc độ: 
từ phía người dân và từ phía chính quyền 
địa phương. 

Từ phía người dân, có thể thấy rằng, sự 
khác biệt về các đặc điểm nhân khẩu học, đặc 
điểm xã hội của người dân cũng như khá biệt 
vùng miền là những yếu tố dẫn tới sự khác 
biệt về mức độ người dân ở vùng nông thôn 
tham gia bàn bạc và giám sát về những vấn 

HÀI HÒA HÓA GIỮA PHÁP LUẬT VÀ HƯƠNG ƯỚC 
TRONG QUẢN TRỊ XÃ HỘI NÔNG THÔN

PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ 
Học viện Khoa học xã hội Việt Nam



180

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

đề ở địa phương hiện nay. Trên bình diện 
chung, chủ trương “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm tra” chưa được thực hiện một 
cách đầy đủ ở vùng nông thôn.

Nếu như vào những năm 2000, nhiều 
hương ước được cho là xây dựng tự phát, 
mỗi nơi một kiểu, chứa đựng các điều khoản 
không đúng tinh thần pháp luật, không 
thuộc thẩm quyền, can thiệp quá sâu vào đời 
sống cá nhân, thậm chí vi phạm các chuẩn 
mực đạo đức…, các cơ quan quản lý nhà 
nước đã có những văn bản chỉ đạo hướng 
dẫn và giám sát việc ban hành hương ước thì 
hiện nay, hương ước hay quy ước thôn, buôn 
ở các địa phương lại thường được soạn theo 
mẫu và ban hành mang tính hình thức. Sự 
khác biệt giữa các cụm dân cư chưa được thể 
hiện trong suốt quá trình xây dựng, ban hành 
và thực thi hương ước. Mặc dù dưới cái nhìn 
của người dân, sự tồn tại của hương ước thể 
hiện nguyện vọng của người dân về việc thực 
hiện, bảo vệ các lợi ích chính đáng, nhưng 
vấn đề hiệu lực thực tế của hương ước trong 
điều tiết xã hội tại cộng đồng hiện nay cần 
được xem xét thấu đáo hơn trong bối cảnh 
hầu hết làng, khối phố, cụm dân cư… được 
báo cáo là đã xây dựng hương ước và triển 
khai thực hiện.

Vấn đề thiết lập các điều kiện thuận 
lợi để người dân tiếp cận, sử dụng pháp luật 
nhằm thực thi quyền, nghĩa vụ của mình 
cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp 
pháp, tham gia quản lý nhà nước, quản lý 
xã hội cần chú ý tới sự khác biệt vùng miền 
cũng như các đặc điểm về xã hội, văn hóa 
của người dân. Vai trò của hòa giải cấp cơ sở 
và tiếng nói của những người có uy tín trong 
cộng đồng hiện đang thể hiện như yếu tố tích 
cực trong tương quan mối quan hệ pháp luật 
và hương ước. Việc tạo ra những cơ hội để 
có thêm sự tương tác, bổ trợ giữa hệ thống 

pháp luật và hương ước nên được chú ý. Tuy 
nhiên, hương ước phải được hình thành như 
là sản phẩm của chính cộng đồng cư dân, từ 
nhu cầu quản lý xã hội nhưng cũng là nhu 
cầu của người dân trên tinh thần tự nguyện, 
thỏa thuận của người dân và gắn liền với đặc 
điểm của từng thôn làng. Những nỗ lực của 
Nhà nước thông qua việc “chính thức hoá” 
hương ước hay luật tục bằng cách mô hình 
xây dựng hương ước, qui ước là không thể 
phủ nhận. Thực tế, hương ước, quy ước đang 
được chính quyền và người dân địa phương 
xem như một công cụ tham gia vào quá trình 
quản trị cộng đồng. Vì vậy, hương ước, quy 
ước bên cạnh việc nên được cập nhật với tình 
hình thực tế tại cộng đồng thì cần nhận diện 
như là cơ chế đích thực, con người cụ thể từ 
cộng đồng đóng vai trò chủ chốt để duy trì 
tập tục, quản trị cộng đồng cũng như hòa 
giải các vướng mắc. 

Các vấn đề như là sự khác biệt trong việc 
giải quyết các tranh chấp giữa các nhóm xã 
hội, đặc biệt nhóm người nghèo và dễ bị tổn 
thương trong việc tìm đến pháp luật để bảo 
vệ quyền của mình cần được chú trọng nhiều 
hơn. Việc thấu hiểu mối tương tác giữa các 
chuẩn mực xã hội trong phạm vi một cộng 
đồng và nhấn mạnh pháp luật là một trong 
nhiều chuẩn mực xã hội tác động tới mô hình 
hành vi ứng xử của con người cần được xem 
xét như những điểm trọng tâm trong quá 
trình áp dụng luật pháp trong quản lý xã hội 
ở nông thôn hiện nay.

Nhìn từ phía chính quyền, các cuộc 
điều tra của đề tài cho thấy, chính quyền 
địa phương các tỉnh phần lớn thực hiện tốt 
vai trò quản lý và điều hành bằng pháp luật. 
Vấn đề công khai, minh bạch và công bằng 
là những chỉ số quan trọng trong đánh giá 
vai trò thực thi pháp luật của chính quyền 
địa phương. Có sự khác biệt giữa các khu 
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vực trong việc đánh giá về quá trình thực thi 
pháp luật, tuy nhiên điều cần quan tâm đó 
là việc thực thi luật pháp của chính quyền 
địa phương dường như chưa đảm bảo độ 
bao phủ tới tất cả các nhóm cư dân trong xã 
hội nông thôn. Điều này bao gồm lý do chủ 
quan từ phía chính quyền địa phương và lý 
do khách quan từ chính ý thức về sự tham gia 
của cư dân trong quá trình này. 

Quá trình tham gia, giám sát của người 
dân trong các hoạt động kinh tế- xã hội tại 
địa phương cũng như trong cách thức quản 
lý của địa phương chính là thể hiện quyền 
làm chủ của họ theo phương châm “dân biết, 
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm đảm 
bảo một nền dân chủ cơ sở thực sự. Về cơ 
bản vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở thực chất là đảm bảo cơ chế giải trình với 
người dân nhằm thu hẹp khoảng cách giữa 
chính quyền với người dân. Sự cởi mở, công 
khai, minh bạch của chính quyền địa phương 
sẽ giúp thu ngắn khoảng cách giữa nhà nước 
với nhân dân. Đó là sự tác động hai chiều: 
một mặt là sự chuẩn bị các công cụ cần thiết 
cho nhà nước thực hiện tốt quá trình công 
khai, minh bạch trong quản lý, mặt khác đó là 
thiết lập các cơ chế để tiếp nhận và giải quyết 
các thông tin giám sát của người dân. Đây là 
bước quan trọng nhằm hướng đến việc đảm 
bảo một dịch vụ tốt nhất đối với người dân 
thông qua việc điểu chỉnh các công cụ, cách 
thức hoạt động của bộ máy. 

Vai trò của các tổ chức chính trị- xã hội 
đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên 
truyền, thực hiện pháp luật cũng như tham 
gia giám sát các hoạt động tại địa phương. 
Với tư cách là một trong những thành viên 
không thể thiếu của ban hòa giải, các tổ chức 
này cùng với cán bộ tư pháp và lãnh đạo thôn 
đóng vai trò quan trong trọng việc giải quyết 
các xích mích, khiếu nại chủ yếu. Thường là 

những thành viên của ban hòa giải này hoàn 
thành nhiệm vụ của mình khi mà cư dân 
nông thôn Việt Nam vẫn quen với cách cư xử 
theo lối duy tình hơn duy lý. 

Thực tiễn xây dựng nông thôn mới ở 
nước ta chứng tỏ rằng, nếu chỉ coi pháp luật 
là công cụ duy nhất để điều hành xã hội, để 
điều chỉnh các quan hệ xã hội thì hiệu quả 
của công tác quản lý xã hội nói chung và xây 
dựng nông thôn mới nói riêng không thể đạt 
kết quả cao. Việc xóa bỏ hương ước, loại nó 
ra ngoài quá trình quản lý xã hội ở nông thôn 
đã tạo ra một khoảng trống trong đời sống 
cộng đồng làng xã. Trong khi pháp luật nước 
ta chưa được xây dựng hoàn chỉnh, công tác 
tuyên truyền phổ biến pháp luật còn hạn 
chế, ý thức pháp luật của nhân dân chưa cao 
thì những mặt tích cực của hương ước vẫn 
cần được phát huy. Đó sẽ là phương thức trợ 
giúp chính quyền địa phương quản lý xã hội 
trên cơ sở nền tảng là sự tuân thủ luật pháp. 

Trong xã hội truyền thống, người nông 
dân sống trong các đơn vị tụ cư cơ bản là làng. 
Dựa trên nền kinh tế nông nghiệp lúa nước là 
chủ đạo, với cơ sở xã hội là hệ thống các thiết 
chế giải quyết các mối quan hệ, các phong 
tục tập quán về các khía cạnh đời sống hình 
thành; đến giữa thế kỷ XV được văn bản hóa 
thành hương ước. Suốt quá trình phát triển 
của các cộng đồng làng, phong tục và hương 
ước là công cụ chính yếu để quản lý đời sống 
cộng đồng.

Công cuộc xây dựng xã hội mới nói 
chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng 
ở nước ta được tiến hành từ lâu. Đây là quá 
trình chúng ta phải xây dựng, cải tạo một xã 
hội nông thôn truyền thống còn nhiều tàn 
dư cũ, có sức sống lâu bền, thể chế truyền 
thống vẫn còn tác dụng, tiêu biểu nhất là 
các phong tục, hương ước là những công cụ 
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điều chỉnh xã hội và quản lý xã hội. Phong tục, 
hương ước vừa là một khía cạnh của văn hóa 
tinh thần, vừa có giá trị quản lý. Bên cạnh các 
yếu tố tích cực, nhiều yếu tố của phong tục, 
hương ước nói riêng, của làng xã nói chung 
đã trở thành lực cản cho sự phát triển. 

Công cuộc Đổi mới tạo ra những bước 
thay đổi toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc cho 
nông thôn. Đảng Cộng sản Việt Nam càng 
nhận thức rõ hơn vai trò quan trọng của pháp 
luật và việc quản lý xã hội bằng pháp luật, từ 
đó hình thành quan điểm về nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa thể hiện trong văn 
kiện các đại hội Đảng toàn quốc (từ Đại hội 
lần thứ VII) và các hội nghị trung ương, trong 
các hoạt động thực tiễn về xây dựng pháp 
luật, hoàn thiện bộ máy nhà nước các cấp, 
nhất là ở xã - cấp hành chính cuối cùng, sát 
dân nhất. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước 
ta cũng thấy được những hạt nhân hợp lý và 
những nhân tố tích cực của văn hóa truyền 
thống, nhất là của phong tục và hương ước, 
nên đã kịp thời chỉ đạo việc lập lại hương 
ước ở các làng quê và nhân rộng thành các 
phong trào “Xây dựng làng văn hóa”, “Xây 
dựng đời sống văn hóa trong các cộng đồng 
dân cư”, có tác dụng tích cực trong việc xây 
dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông 
thôn mới trong giai đoạn hiện nay khác hẳn 
với các giai đoạn trước đây. Nông thôn trước 
công cuộc Đổi mới chưa có sự chuyển biến 
mạnh về kinh tế, vẫn dựa vào nông nghiệp 
là chính, phần lớn cư dân sống ở nông thôn, 
nên quản lý xã hội vẫn dựa vào các chỉ thị, 
phong tục là chính. Ngày nay, nông thôn 
đang phát triển theo hướng công nghiệp 
hóa. Vì thế, quản lý xã hội phải dựa vào pháp 
luật là chủ đạo; bên cạnh việc nỗ lực đưa 
pháp luật vào nông thôn, còn phải dân chủ 
hóa xã hội nông thôn, phải lưu ý đến việc giải 

quyết vấn đề quản lý xã hội nông thôn còn 
đậm đặc nhiều yếu tố của truyền thống, một 
xã hội đang vận động, chưa phát triển, cái 
mới đã có nhưng chưa được khẳng định rõ 
nét, cái cũ chưa mất.

2. Quan điểm, định hướng và giải pháp 
hài hòa hóa giữa pháp luật và hương ước 
trong quản trị xã hội nông thôn hiện nay  

2.1. Quan điểm

Công cuộc Đổi mới với trọng tâm là 
chuyển nền kinh tế từ cơ chế quan liêu bao 
cấp sang cơ chế thị trường đặt ra nhiều vấn 
đề về quản lý xã hội. Đây cũng là quá trình 
Đảng ta đổi mới nhận thức về vai trò quản 
lý của Nhà nước, về vị trí quan trọng của 
pháp luật và tầm quan trọng của việc quản 
lý xã hội bằng pháp luật, trên cơ sở đó, hình 
thành tư tưởng về xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, các văn 
kiện Đảng còn nhấn mạnh tới yêu cầu phát 
huy các thể chế tự quản trong quản lý xã hội 
nông thôn. Quy chế dân chủ cơ sở và các 
cuộc vận động toàn dân xây dựng khu dân 
cư văn hóa mới, biên soạn các hương ước 
làng là các nội dung cụ thể của việc phát huy 
vai trò tự quản nói trên.

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và vấn 
đề quản lý xã hội

Trong các văn kiện của Đảng từ khi 
Đổi mới (1986) đến nay, bên cạnh tư tưởng 
chỉ đạo về xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa, còn có các nội dung đề cập 
bộ máy chính quyền địa phương và công tác 
quản lý xã hội. Các văn kiện còn đặt ra việc 
đề cao quyền chủ động và trách nhiệm của 
địa phương; đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo 
thống nhất của Nhà nước trung ương, xây 
dựng chính quyền xã, phường vững mạnh. 
Chính sách và pháp luật của nhà nước là yếu 
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tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện 
đại đoàn kết toàn dân và sinh hoạt dân chủ 
trong xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, 
mở rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở, tạo điều 
kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, 
thảo luận và quyết định những vấn đề quan 
trọng. Những nội dung trên là quan điểm chỉ 
đạo cho việc xác lập các nguyên tắc từ đó đề 
xuất định hướng và các giải pháp áp dụng 
luật pháp và vận dụng hương ước làng trong 
phát triển nông thôn và xây dựng NTM.

Xây dựng các cơ chế tự quản là quan điểm 
chỉ đạo cần quán triệt trong công tác quản trị 
xã hội nông thôn

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ năm (khóa VII, tháng 6 
năm 1993) khẳng định: “Khuyến khích xây 
dựng và thực hiện các hương ước, các quy 
chế và nếp sống văn minh ở thôn xã”. Tiếp đó, 
Văn kiện Đại hội VIII của Đảng cũng khẳng 
định lại vai trò của hương ước mới trong việc 
xây dựng nếp sống tự quản, xây dựng đời 
sống văn hóa trong các đơn vị dân cư (làng, 
ấp, bản, buôn), góp phần vào việc thực hiện 
cơ chế làm chủ của nhân dân, đổi mới hệ 
thống chính trị ở nước ta.

 Ngày 19 tháng 6 năm 1998, Thủ tướng 
Chính phủ ra Chỉ thị 24 CT-Ttg về việc xây 
dựng và thực hiện hương ước ở cơ sở. Nghị 
quyết chuyên đề (Hội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương khóa IX, đầu năm 
2003) nhấn mạnh tới việc “Xây dựng các cộng 
đồng dân cư tự quản ở các thôn, làng, bản, ấp, 
tổ dân phố, hoạt động trên cơ sở hương ước 
không trái pháp luật. Chú trọng bồi dưỡng 
và hướng dẫn những người có uy tín trong 
cộng đồng tham gia đóng góp cho phong 
trào chung. Phát huy những mặt tốt của các 
hình thức cộng đồng truyền thống như làng, 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khóa IX, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, tr. 23.

bản, dòng họ, gia đình, đồng thời, kịp thời 
uốn nắn những biểu hiện cục bộ, lệch lạc”1. 

Từ phong trào xây dựng quy ước làng 
phát triển thành phong trào “Xây dựng làng 
văn hóa” và phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng 
dân cư”.

 2.2. Định hướng

- Quán triệt quan điểm xây dựng nhà 
nước pháp quyền

Sự tồn tại hiện nay của các thể chế tự 
quản (tập quán pháp, luật tục, hương ước) 
trong nông thôn là khách quan, mặt khác, 
việc vận dụng các thể chế này luôn phải đặt 
trong định hướng tiến tới xây dựng một nền 
hành chính thống nhất trên cơ sở các nguyên 
tắc của nhà nước pháp quyền.

Một người nông dân ở đồng bằng 
sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, Tây 
Nguyên, Tây Bắc là “người làng”, thành viên 
của một làng (bản, ấp) cụ thể, trong đó tồn 
tại nhiều dấu vết của nền văn hóa truyền 
thống, các quan hệ xã hội và các thiết chế tự 
quản. Cái đích quan trọng của quản lý xã hội 
nông thôn là biến chuyển “người nông dân 
làng xã” của chúng ta thành một “công dân” 
của một xã hội dựa trên các nguyên tắc của 
nhà nước pháp quyền. Xét tới cùng, bản chất 
của quá hình hiện đại hóa xã hội Việt Nam nói 
chung và xã hội nông thôn là như thế. 

- Trên cơ sở tôn trọng tính khách quan 
và nét đặc thù về văn hóa xã hội của từng địa 
phương, cần tìm ra những cơ chế phù hợp 
nhằm hài hòa hóa giữa pháp luật và hương 
ước trong quản trị  xã hội nông thôn 

Cần thấy được những yếu tố tác động 
đến quản lý xã hội, đặc biệt đang trở nên hết 
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sức cấp thiết và gay gắt đối với các thể chế 
hành chính ở khu vực nông thôn. Các nguyên 
lý quản lý xã hội nói chung phải được vận 
dụng trong điều kiện cụ thể của Việt Nam, 
một xã hội nông nghiệp đang tiến hành công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa. Yêu cầu này phải 
được quán triệt thành các nỗ lực về mặt khoa 
học nhằm nhận thức tính đặc thù của xã hội 
nông thôn Việt Nam; trên cơ sở đó vận dụng 
các thể chế quản lý xã hội hiệu quả, cụ thể 
ở đây là vận dụng luật pháp và các thể chế 
quản lý xã hội nông thôn.

- Xây dựng văn hóa tôn trọng pháp luật 
cần phải coi là một trong những điểm then 
chốt, nhất là tại địa bàn nông thôn

Ý thức tôn trọng pháp luật của người 
dân được hình thành dựa trên một trong 
những yếu tố cơ bản, đó là nhận thức, trình 
độ hiểu biết pháp luật của người dân. Tuy 
nhiên, nhận thức, trình độ hiểu biết pháp 
luật của mỗi con người lại không giống nhau. 
Người dân ở khu vực đô thị, nơi có trình độ 
kinh tế-xã hội phát triển thường có sự hiểu 
biết, nhận thức pháp luật cao hơn so với 
người dân sống ở khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. Kinh tế phát triển tác động trực 
tiếp đến việc nâng cao mức sống của người 
dân ở đô thị và họ có điều kiện thuận lợi để 
tiếp cận, nắm bắt thông tin về pháp luật. 
Trong khi đó, nông dân, nhất là tại các vùng 
sâu, vùng xa lại có những hạn chế về mặt văn 
hóa tôn trọng pháp luật. Các thống kê cho 
thấy hiện tượng vi phạm luật pháp đang diễn 
ra khá trầm trọng tại xã hội nông thôn do 
những hạn chế về thông tin, về trình độ học 
vấn và tính khác biệt văn hóa, xã hội. 

Do vậy, vấn đề xây dựng văn hóa, ý thức 
tôn trọng pháp luật của người dân là một 
trong những nội dung quan trọng cần được 

2 Nghị quyết 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân

quan tâm thực hiện.  

- Thực hiện pháp luật luật và vận dụng 
hương ước trong xây dựng một xã hội nông 
thôn mới là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống 
chính trị

Nghị quyết của Đảng nhấn mạnh tới 
nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị là phải 
“Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây 
dựng các hương ước, phát huy truyền thống 
tốt đẹp, tương thân tương ái, tình làng nghĩa 
xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống 
mới ở nông thôn2.

Đây là một vấn đề quan trọng, liên quan 
tới bản chất của quá trình công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa hiện nay ở nước ta. Theo tinh 
thần và nội dung trên, có thể hiểu được rằng, 
công dân Việt Nam thuộc mọi dân tộc, thành 
phần xã hội đều có quyền tham gia vào việc 
tổ chức đời sống cộng đồng bằng cách cùng 
nhau xây dựng và thực hiện các quy ước về 
các sinh hoạt cộng cộng phù hợp với pháp 
luật. 

2.3. Các giải pháp hài hòa hóa giữa 
pháp luật và hương ước trong quản trị xã 
hội nông thôn

2.3.1. Nâng cao sức mạnh của hệ thống 
chính trị

Phát huy vai trò gương mẫu của cán 
bộ, viên chức  bộ máy công quyền trong việc 
thực thi pháp luật

Người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ 
chức, doanh nghiệp; mỗi cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức nhà nước phải nêu cao 
vai trò gương mẫu, tự giác tuân thủ và chấp 
hành pháp luật nhằm tạo sự lan tỏa, có ý 
nghĩa giáo dục đối với người dân. 
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Chú ý chất lượng của đội ngũ cán bộ cả 
về đạo đức và điều kiện sống

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về 
đạo đức, phẩm chấtcho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức Nhà nước tại cơ sở. Không 
ngừng cải thiện đời sống vật chất cho cán 
bộ chính quyền địa phương thông qua việc 
giải quyết chế độ lương, phụ cấp và điều kiện 
làm việc là một trong những điểm then chốt 
để nâng cao chất lượng công tác của bộ máy 
công quyền, đặc biệt trong vai trò kiểm soát 
thi hành pháp luật.

2.3.2. Về hoạt động xây dựng pháp luật 
và hoạt động giám sát

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật. Cần tiến hành rà soát và bổ sung thường 
xuyên hệ thống chính sách, pháp luật nhằm 
xóa bỏ những kẽ hở, lỗ hổng dễ bị lợi dụng để 
vi phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung hệ thống 
các chế tài xử lý nghiêm minh các hành vi vi 
phạm pháp luật nhằm giáo dục, răn đe đối 
với người dân. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 
việc thi hành pháp luật của các cơ quan nhà 
nước, của công chức, viên chức nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân khác nhằm phát hiện và 
xử lý nghiêm minh, kịp thời, dứt điểm và triệt 
để những hành vi vi phạm pháp luật. Có cơ 
chế khen thưởng đối với cá nhân điển hình 
chấp hành tốt pháp luật Cần có cơ chế khen 
thưởng, động viên kịp thời những tổ chức, cá 
nhân chấp hành tốt pháp luật; tăng cường 
tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên 
tiến người tốt việc tốt trong thực hiện pháp 
luật.

2.3.3. Tăng cường các thiết chế hỗ trợ tiếp 
cận pháp luật 

Nguồn nhân lực làm công tác tuyên 
truyền phổ biến pháp luật

Các địa phương cần thường xuyên tiến 
hành rà soát, tổ chức đào tạo, bồi cho đội ngũ 
cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật (TTPBPL); mở các lớp tập huấn 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp 
luật, cung cấp tài liệu và các kiến thức pháp 
luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ các sở, 
ban, ngành của các địa phương làm công tác 
TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng 
bào dân tộc thiểu số. 

Tiến hành định kỳ các khóa tập huấn 
đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp 
luật

Cần tiến hành định kỳ các khóa tập 
huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến 
pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên tại cơ sở; thông qua các hội nghị, 
hội thảo, các lớp tập huấn nghiệp vụ mà tổ 
chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật 
chuyên ngành và kỹ năng tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác TTPBPL cho người dân nông thôn.

2.3.4. Các giải pháp cụ thể vận dụng 
hương ước trong quản trị xã hội nông thôn

a) Nhóm giải pháp liên quan tới các cơ 
quan quản lý

- Cần cụ thể hóa các quy định của nhà 
nước về hương ước. Cần cụ thể hóa hơn nữa 
các quy định của Chính phủ, các bộ có liên 
quan về vấn đề này để khắc phục những chỗ 
còn chưa rõ ràng, chưa cụ thể dẫn đến gây 
hiểu nhầm và vận dụng sai. 

- Tránh những điểm thiếu nhất quán 
trong các văn bản pháp lý liên quan tới phê 
duyệt hương ước. Thủ tục phê duyệt hương 
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ước còn có những bất cập về nguyên tắc 
giữa các cấp ban hành chính sách. Ví dụ có sự 
thiếu nhất quán trong các văn bản: tại Nghị 
định 29/CP của Chính phủ quy định hương 
ước do Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề 
nghị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê 
duyệt, nhưng tại Thông tư liên tịch số 03/
TTLT lại quy định hương ước do Ủy ban nhân 
dân cấp xã đề nghị? 

- Đơn giản hóa thủ tục phê duyệt. Cần 
xem xét đơn giản hóa thủ tục thông qua và 
phê duyệt hương ước, quy ước. Nên bỏ bớt 
quy trình phải có sự thảo luận của Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân đối với hương 
ước vì hương ước là của thôn, làng. Hội nghị 
thông qua hương ước chỉ cần quá nửa số cử 
tri hoặc đại diện chủ hộ là đủ, nhất là khi sửa 
đổi, bổ sung.

- Khắc phục trình trạng các ngành chức 
năng chậm chễ trong việc hướng dẫn cơ sở. 
Nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà 
nước trong việc thẩm định, phê duyệt hương 
ước. Khắc phục tình trạng các ngành chức 
năng chậm chạp trong việc hướng dẫn cơ sở 
về vấn đề này.

b) Nhóm giải pháp về soạn thảo hương 
ước

- Xác định rõ “chủ thể”hương ước. Cần 
xác định rõ vai trò của cộng đồng làng (thôn, 
bản, buôn) trong việc biên soạn hương ước, 
phân biệt với vai trò chính quyền cấp xã, thực 
chất ở đây là việc xác lập rõ “chủ thể” của 
hương ước.

- Phát huy “vai trò chủ thể” của nông 
dân trong soạn thảo và thực hiện hương ước. 
Việc xác định chủ thể biên soạn hương ước là 
cộng đồng làng có nghĩa là cần huy động sự 
tham gia của toàn bộ cộng đồng dân cư, với 

sự hướng dẫn bằng văn bản các thủ tục từ 
phía chính quyền. Phát huy “vai trò chủ thể” 
của nông dân trong biên soạn hương ước, 
đặc biệt sự tham gia của các nhân vật “có uy 
tín” trong cộng đồng.

- Xác định rõ tên gọi và đối tượng điều 
chỉnh của các bản hương ước. Nội dung các 
hương ước hay bị lẫn lộn với quy chế thực 
hiện dân chủ ở cơ sở. Quy chế thực hiện dân 
chủ ở xã do Chính phủ ban hành cho chính 
quyền cấp xã thực hiện, bảo đảm quyền làm 
chủ của nhân dân. Đây là văn bản mà cơ quan 
quản lý nhà nước địa phương có trách nhiệm 
thi hành. Tránh tình trạng còn lẫn lộn hiện 
nay trong quá trình soạn thảo văn bản hương 
ước, trùng về tên gọi và đối tượng điều chỉnh 
với Quy chế thực hiện dân chủ ở xã.

- Tránh tình trạng lăp lại nội dung của 
các văn bản chính sách nhà nước. Nội dung 
nhiều ương ước mới còn sơ sài, lặp lại pháp 
luật và chủ trương chính sách của Nhà nước 
một cách khô khan, thiếu cụ thể, chưa sát 
thực với điều kiện và đặc điểm của từng làng. 
Do vậy, tính thiết thực và tính khả thi rất thấp. 
Đây cũng là một xu hướng cần tránh trong 
công tác biên soạn hương ước tại các làng xã 
hiện nay.

Việc biên soạn rập khuôn theo các nội 
dung pháp lý không chỉ khiến bản hương ước 
lầm lẫn về chức năng của nó, mà còn khiến 
không thể vận dụng trong công tác quản lý 
của làng xã. Là vì công dụng của hương ước 
là tạo ra giá trị về đạo đức, bổ sung cho tuân 
thủ pháp luật, có điểm dừng trong việc giải 
quyết mâu thuẫn.

- Hương ước nói chung là bản điều lệ 
tự quản của làng, thôn, ấp, bản, không nên 
chỉ nặng về quy định hành vi và chế tài. Cần 
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có quy định cả về tổ chức các thiết chế tự 
quản để dân cư tham gia quản lý nhà nước, 
quản lý xã hội ở cơ sở. Nâng dần vai trò của 
hương ước để có thể trở thành một văn bản 
tự quản của cấp chính quyền mới có thể sẽ 
được nghiên cứu lập ra theo mô hình chính 
quyền tự quản trong tương lai.

- Tránh việc lặp lại theo một nguyên 
mẫu một cách thiếu bản sắc trong công tác 
biên soạn hương ước của các làng (thôn, bản, 
buôn). Việc biên soạn hương ước theo mẫu 
tại các địa phương do chính quyền cơ sở cung 
cấp, một mặt có thể tạo nên sự thống nhất và 
quy củ, mặt khác, rất có thể lại dẫn tới tình 
trạng nội dung và hình thức kết cấu, lời văn 
diễn đạt giống nhau. Những nét riêng mang 
tính “bản sắc” riêng của từng làng vốn là 
thuộc tính đầu tiên của hương ước lại rất mờ 
nhạt. Điều này làm cho các bản hương ước 
rất ít giá trị áp dụng thực tế tại địa phương.

c) Nhóm giải pháp về thực hiện hương 
ước

- Vận dụng phù hợp cho các đối tượng 
điều chỉnh của hương ước. Hiện nay trong 
nông thôn phát sinh nhiều hiện tượng cần xử 
lý (tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong gia 
đình, trong quan hệ hôn nhân…). Cần xác 
định những sự kiện phù hợp với tính chất của 
hương ước (với tư cách là “bộ luật” tự quản 
của cộng đồng dân cư) để vận dụng trong 
việc xử lý các hành vi vi phạm. 

Ví dụ ở Tây Nguyên, vai trò của cộng 
đồng làng (thông qua luật tục và các nhân 
vật có uy tín) rất quan trọng và có hiệu quả 
trong việc quản lý đất rừng, bảo vệ rừng.

- Hương ước cần có thiết chế và cơ chế 
vận hành, tác nghiệp. Cần quy định các cơ 

chế vận hành và thực hiện hương ước để có 
thể phối kết hợp giữa các thể chế quản lý xã 
hội , giữa chính quyền và các tổ chức tự quản. 
Đặc biệt, cần chú ý tới các thiết chế hòa giải, 
có tác dụng vừa áp dụng luật pháp vừa vận 
dụng hương ước, đảm bảo xử lý theo tinh 
thần “vừa có lý vừa có tình”, thích hợp với tính 
chất của xã hội nông thôn hiện nay.

- Tránh việc quy định trong bản hương 
ước các hình thức phí, lệ phí, xử phạt một 
cách tùy tiện, bừa bãi. Về nội dung hương 
ước cần tránh việc biên soạn các điều khoản 
không đúng với tinh thần của pháp luật, can 
thiệp quá sâu vào đời sống cá nhân, đi ngược 
lại cả những phong tục truyền thống từ lâu 
đời. 

- Có các biện pháp nâng cao trình độ 
của cán bộ cấp thôn, xã. Có thể thấy các sai 
sót của các bản hương ước, quy ước là do yếu 
kém về nhận thức của cán bộ nói chung và 
cán bộ được phân công làm việc đó. Nâng 
cao trình độ của cán bộ cấp thôn xã là giải 
pháp để khắc phục các sai phạm.

Cộng đồng dân cư ở nông thôn hiện 
nay đã và đang có những biến động lớn. Từ 
cộng đồng còn mang nhiều dấu ấn tùy tiện, 
pháp luật chưa thật sự được tuân thủ sang 
cộng đồng công dân- cộng đồng sống và 
hoạt động theo pháp luật. 

Do đặc điểm về địa hình, về truyền 
thống văn hóa, tập quán nên các cộng đồng 
có những nhu cầu về hương ước không hẳn là 
giống nhau. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần hài 
hòa hóa giữa pháp luật và hương ước trong 
quản trị xã hội nông thôn. Với tham luận này, 
chúng tôi muốn góp một phần vào việc trao 
đổi về chủ đề lí thú này.
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XÂY DỰNG VÀ GIỮ GÌN CẢNH, 
MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

PHẦN 4



1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Xây dựng NTM (NTM) tổng thể, toàn 
diện và đầy đủ về cả lượng và chất là mục 
tiêu lâu dài trong chương trình MTQG 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm 
khoảng cách về điều kiện sống của người 
dân nông thôn trên toàn quốc. 

Xây dựng NTM thực chất là thực thi 
chủ trương phát triển “nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn” mà Nghị quyết số 26-NQ/
TW ngày 05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X 
đã nêu rõ. Đảng và Chính phủ đã ban hành 

1 An Overview of Agricultural Pollution in Vietnam: Summary Report. The World Bank’s Agriculture and Environment 
and Natural Resources Global Practices. World Bank Regional Agricultural Pollution Study. World Bank Group, 2017.

rất nhiều chủ trương, chính sách để thực thi 
nghị quyết này. Trong đó, trực tiếp với vấn 
đề môi trường nông nghiệp, nông thôn có 
75 văn bản quy phạm pháp luật gồm các bộ 
luật; nghị định, quyết định, thông tư (WB, 
20171). 

Chương trình MTQG xây dựng NTM 
được ban hành và thực hiện trên toàn quốc 
từ năm 2010 đến nay trong bối cảnh thuận 
lợi về chủ trương, chính sách và sự tăng 
trưởng kinh tế chung của cả nước; song 
cũng có nhiều thách thức, bất ổn do biến 
đổi khí hậu (BĐKH), các rủi ro về thiên tai, 

CẢNH QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG:
HỆ QUẢ VÀ ĐỘNG LỰC TRONG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI
GS.TS TRẦN ĐỨC VIÊN*, TS TRẦN BÌNH ĐÀ**

* Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam
** Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
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dịch bệnh, thị trường diễn ra bất thường. 
Chương trình xây dựng NTM sau thời gian 
triển khai đã huy động tổng lực sự tham gia 
của các cấp chính quyền, đoàn thể, và nhân 
dân. Trên toàn quốc có gần 700 huyện, gần 
9.000 xã của 63 tỉnh thành tham gia và đến 
nay, cả nước đã có 4.458 xã (50,01%) được 
công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó, cả 
nước có 4 địa phương đạt 100% số xã đạt 
chuẩn NTM là tỉnh Đồng Nai, Nam Định, 
Bình Dương và thành phố Đà Nẵng. Riêng 
tỉnh Đồng Nai, trong 133/133 xã đạt chuẩn 
NTM có 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 9/9 
đơn vị cấp huyện (2 thành phố, 7 huyện) 
đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận 
đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM. Dù Việt Nam đã đạt được những thành 
công, nhưng xây dựng NTM cũng còn phải 
tiếp tục lâu dài để luôn nâng cao chất lượng 
cuộc sống thực của người dân ở nông thôn 
Việt Nam. 

Một trong những thách thức rất lớn 
đối với xây dựng NTM là “Tiêu chí 17 - Môi 
trường và an toàn thực phẩm”. Thực tế cho 
thấy, cảnh quan và môi trường nông thôn 
là nơi ở, nơi sản xuất và là nơi lưu trữ văn 
hóa bản sắc dân tộc và truyền cảm hứng, 
động lực phát triển nông thôn. Tuy nhiên, 
cảnh quan và môi trường nông thôn đang 
trở nên rất mong manh trước các áp lực của 
mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội. 

Mặc dù ai cũng biết rằng, gốc rễ sự 
sống của con người chỉ có ba thứ, gồm: ôxy 
(thiếu ôxy trong không khí con người chỉ 
sống được 3 phút); nước uống (thiếu nước 
uống con người sống được 3 ngày); và thức 
ăn (thiếu thức ăn con người có thể cầm cự 
tới 30 ngày). Ba thứ này gắn bó rất mật thiết 

với “cảnh quan và môi trường nông thôn” – 
nếu duy trì tốt tạo nguồn sinh kế, đảm bảo 
sức khỏe tốt – đó mới chính là “chất lượng 
thực” về cuộc sống. Các điều kiện vật chất 
khác như điện, đường, trường, trạm, nhà 
ở… là các điều kiện bổ trợ, giúp tăng thêm 
các yếu tố về “lượng” đối với cuộc sống của 
con người.

Với rất nhiều lý do khách quan và chủ 
quan trong tiến trình phát triển kinh tế, xã 
hội của đất nước, cảnh quan, tài nguyên và 
môi trường tự nhiên đã bị suy giảm nghiêm 
trọng – là một trong những yếu tố ảnh 
hưởng mạnh tới xây dựng NTM để nâng cao 
và đảm bảo chất lượng cuộc sống thực của 
người dân.

Sự phá hủy hoặc làm suy giảm cảnh 
quan, môi trường như: mất rừng, thoái hóa 
đất và nước; phá vỡ cảnh quan tự nhiên/ 
bản địa/ truyền thống; tăng quy mô sản suất 
nông nghiệp hàng hóa thiếu quy hoạch;… 
đã làm giảm các cơ hội cho phát triển các 
nguồn sinh kế ổn định lâu dài của người 
dân nông thôn; làm mất cân bằng sinh thái, 
suy giảm đa dạng sinh học dẫn tới sự gia 
tăng các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và thị 
trường; đồng thời làm gia tăng các loại bệnh 
lan y, làm suy giảm sức khỏe cộng đồng và 
các thế hệ tương lai. Cái giá phải trả khi bỏ 
qua việc duy trì và đảm bảo cảnh quan, môi 
trường tốt là rất lớn, không chỉ trong ngắn 
hạn với các thế hệ hiện tại mà còn kéo dài 
nhiều năm sau và ảnh hưởng nặng nề đến 
nhiều thế hệ tương lai. Tính riêng ô nhiễm 
không khí từ số liệu của 41 quốc gia (gồm 
06 quốc gia có nền kinh tế mới nổi là Brazil, 
Nga, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Nam 
Phi; và 35 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp 
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tác và Phát triển Kinh tế - OECD) trong giai 
đoạn 2000 – 2015 cho thấy, cái giá phải trả 
là 3,2 triệu người chết và tốn kém 5,1 nghìn 
tỷ USD2. Ngoài ra, một số kết quả nghiên 
cứu cũng cho thấy, giá trị sinh thái (phi thị 
trường) của các hệ sinh thái cảnh quan nông 
nghiệp đóng góp từ 48% đến 81% tổng giá 
trị kinh tế của hệ sinh thái đó3.

Do vậy, cảnh quan và môi trường trong 
xây dựng NTM mới là vấn đề cốt lõi cần được 
quan tâm hơn nữa, vì nó là yếu tố điều khiển 
chất lượng thật sự của cuộc con người nói 
chung, người dân nông thôn nói riêng.

2. THỰC TRẠNG CẢNH QUAN, MÔI 
TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI (2010 – 2019) 

Cảnh quan, môi trường trong xây 
dựng NTM được đánh giá thông qua 08 chỉ 
tiêu thuộc “tiêu chí số 17 - Môi trường và an 
toàn thực phẩm4”. Trong 10 năm, chương 
trình xây dựng nông mới đã đạt được những 
kết quả nhất định đồng thời cũng đang đối 
mặt với những thách thức lớn đối với vấn đề 
cảnh quan và môi trường nông thôn. 

- Nước sạch: chương trình mục tiêu 
xây dựng NTM đã thực hiện lồng ghép với 

2  Roy, R. and N. Braathen (2017), “The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from 
the BRIICS and the OECD Countries”, OECD Environment Working Papers, No. 124, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/d1b2b844-en.
3 Porter, J., R. Costanza, et al. (2009). “The Value of Producing Food, Energy, and Ecosystem Services within an 
AgroEcosystem.” A Journal of the Human Environment 38(4): 186-193.
4 Quyết định 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tiêu chí 17 - Môi 
trường và an toàn thực phẩm, gồm 08 chỉ tiêu: (17.1) Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy 
định; (17.2) Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 
(17.3) Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; (17.4) Mai táng phù hợp với quy định và theo quy 
hoạch; (17.5) Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, 
xử lý theo quy định; (17.6) Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; (17.7) 
Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; (17.8) Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.
5 Tổng cục thống kê (2017). Niên giám thống kê 2016. Nhà xuất bản Thống kê.

các chương trình khác, đặc biệt là chương 
trình 135, do vậy đã đạt được những kết quả 
nổi bật trong vấn đề nước sạch sinh hoạt 
ở các vùng nông thôn, cụ thể là tỉ lệ hộ có 
nguồn nước hợp vệ sinh ở nông thôn trên 
toàn quốc đạt 90,8%; trong đó có 2 vùng đạt 
dưới 90% là vùng Trung du và miền núi phía 
bắc (đạt 81,3%) và Tây Nguyên (đạt 87,5%) 
(Tổng cục thống kê, 20175) (xem hình dưới). 

- Nhà bếp, nhà vệ sinh sạch: các địa 
phương đã huy động sự tham gia của các 
đoàn thể xã hội trong phong trào “5 không, 
3 sạch” để xây dựng nếp sống gia đình văn 
hóa đã góp phần tích cực trong giữ gìn vệ 
sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Đặc 
biệt, vấn đề nhà xí hợp vệ sinh đã được cải 
thiện đáng kể so với năm 2010. Trên cả nước, 
đã có 77% số hộ có nhà xí hợp vệ sinh (so 
với năm 2010 là 67,1%); trong đó 03 vùng 
vẫn có tỉ lệ chưa cao, gồm: Trung du và miền 
núi phía Bắc (67,6%), ĐBSCL (67,3%) và Tây 
Nguyên (63,3%).  
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Ngoài ra, đường làng, ngõ xóm ở 
nhiều địa phương như Nam Định, Hà Tĩnh, 
Lâm Đồng, Đồng Nai đã được trồng hoa, tạo 
cảnh quan đẹp.

Bên cạnh các kết quả đạt được đối với 
tiêu chí 17 mà đặc biệt là hơn 4 nghìn xã đã 
đạt chuẩn NTM, thì cảnh quan và môi trường 
nông thôn đang nổi cộm rất nhiều vấn đề. 
Tiêu chí 17 cũng là tiêu chí thách thức đối 
với rất nhiều địa phương trên toàn quốc (Ví 
dụ như vùng Tây Nguyên). Các vấn đề nổi 
cộm về môi trường nông thôn như: rác thải 
sinh hoạt; nước thải sinh hoạt và chăn nuôi; 
bao bì hóa chất BVTV; các loại ô nhiễm từ 
làng nghề, các hoạt động tiểu thủ công 
nghiệp và cụm công nghiệp tại các vùng 
nông thôn,… cần được xử lý, giải quyết mới 
có thể nâng cao chất lượng cuộc sống thực 
sự ở nông thôn.

Vấn đề cảnh quan và môi trường nông 
thôn bị điều khiển và chịu ảnh hưởng của 
nhiều yếu tố, như: cơ chế - chính sách; tăng 
dân số; nhận thức của người dân, chính 
quyền địa phương và các thiết chế làng/xã; 
phát triển sản xuất nông nghiệp, làng nghề, 
tiểu thủ công nghiệp nóng; công nghiệp 
hóa; quy hoạch thiếu đồng bộ hoặc hạn chế 
về tầm nhìn,… 

- Dân số và mật độ dân cư gia tăng liên 

6 Tổng cục thống kê, 2017. Kết quả tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên toàn quốc năm 2016.

tục trong nhiều năm mà các cơ sở hạ tầng về 
xử lý các vấn đề môi trường cơ bản ở nông 
thôn không thay đổi, hoặc thay đổi không 
kịp, hoặc thiếu quy hoạch, hoặc thiếu kiểm 
soát một cách đồng bộ trong quy hoạch 
dẫn tới sự gia tăng rác thải và nước thải sinh 
hoạt. Trong khi đó, các địa phương gần như 
không có biện pháp xử lý triệt để ngay từ 
sớm. Hiện trạng nổi cộm hiện nay về rác và 
nước thải sinh hoạt là: 

- Biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt chủ 
yếu hiện nay ở hầu hết các vùng nông thôn 
là chôn lấp và đốt tự do, tuy nhiên các khu 
dân cư sống xen kẽ nên các khu chôn lấp 
thường có quy mô nhỏ hẹp, đã và đang quá 
tải so với lượng thải. 

- Nước thải sinh hoạt cũng gia tăng và 
hầu như không được xử lý trước khi thải ra 
mương, rãnh, ao, hồ tại các vùng nông thôn. 

Số liệu minh chứng rõ ràng là: trên 
toàn quốc, xã có hệ thống thoát nước thải 
sinh hoạt chung đạt 34,75%, và xã có tổ 
chức thu gom rác thải sinh hoạt đạt 62,42%. 
Trong đó, ĐBSH, ĐNB và ĐBSCL tổ chức tốt 
công tác thu gom nước thải và rác thải sinh 
hoạt (Tổng cục thống kê, 20176) (Ảnh 1). 

Như vậy, vấn đề này không chỉ ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân 
tại mỗi địa phương, mà còn ảnh hưởng đến 
đất và sản xuất an toàn của các vùng trồng 
trọt theo các tiêu chuẩn GAPs và hữu cơ.

- Nhận thức và ý thức của người dân 
và chính quyền địa phương trong sản xuất 
nông nghiệp tập trung, quy mô hàng hóa và 
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làng nghề về vấn đề môi trường còn nhiều 
hạn chế. Các thiết chế làng/ xã không phát 
triển và điều chỉnh kịp thời với tốc độ “chóng 
mặt”. Cụ thể như:

+ Nhiều hộ gia đình vẫn tổ chức chăn 
nuôi ngay trong khu vực dân cư (trong đó có 
cả khu chăn nuôi tập trung), xả chung nước 
thải chăn nuôi theo hệ thống nước thải sinh 
hoạt mà không được xử lý. Nơi chứa nguồn 
nước thải chăn nuôi chủ yếu cũng là các 
mương, rãnh, ao, hồ, sông quanh khu vực 
dân cư. Sức chứa/ sưc chịu tải của các hệ 
thống mương, rãnh, ao hồ, sông hiện có 

đều đã vượt ngưỡng, góp phần phá vỡ tính 
cân bằng của các hệ sinh thái tự nhiên, tạo 
điều kiện thuận lợi cho bệnh dịch tồn lưu, 
bùng phát và phát tán nhanh chóng mà khó 
khoanh vùng. Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay 
là một ví dụ: khi dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, 
do ý thức của người chăn nuôi hạn chế, do 
đất đai manh mún, chật chội nên việc xử lý, 
chôn lấp ngay tại trang trại, tại vườn nhà 
cũng quá ngưỡng, dẫn tới người ta vứt bỏ 
xác lợn chết xuống các dòng chảy. Nước thải 
từ các trang trại, HGĐ có lợn bị dịch cũng 
chảy ra các dòng chảy, do đó dịch phát tán 
khó kiểm soát (Hình 2).   

+ Ô nhiễm môi trường cũng thể hiện 
rõ ràng trong trồng trọt theo hướng hàng 
hóa, tập trung. Nông dân Việt Nam có mức 

sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học 
BVTV rất cao so với khu vực (với phân hóa 
học là 361 kg/ha và hóa chất BVTV là 8,3 

Hình 2: Lê Văn Phan (Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Hình 1
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kg/ha – so với ASEAN là 2,1 kg/ha7). Kết quả 
tổng điều tra năm 2016 cho thấy, số xã có 
điểm thu gom riêng bao bì hóa chất BVTV 
trung bình chung trên toàn quốc là 18,7%; 
trong đó: ĐBSH là 26,72%;Trung du và miền 
núi phía Bắc là 11,39%; Bắc Trung bộ và 
DHMT là 21,92%; Tây Nguyên là 6,33%; ĐNB 
là 26,88%; và ĐBSCL là 16,55% (Ảnh 3)8.   

+ Chất thải, đặc biệt là nước thải từ các 
làng nghề cũng tồn tại các vấn đề tương 
tự mặc dù có làng nghề đã phát triển qua 
hàng trăm năm, nhưng đến nay do quy mô 
sản xuất gia tăng, trong khi đó hạ tầng về xử 
lý chất thải vẫn cơ bản như hàng mấy chục 

7  Nguyen, TTN., Roehrig, F., Grosjean, G., Tran, DN., Vu, TM. 2017. Climate Smart Agriculture in Vietnam. CSA Country 
Profiles for Asia Series. International Center for Tropical Agriculture (CIAT); The Food and Agriculture Organization. 
Hanoi, Vietnam. 28 p. 
8  Tổng cục thống kê, 2017. Kết quả tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản trên toàn quốc năm 2016.

năm trước với sức chứa có hạn (xem ảnh 
nước thải từ làng nghề dệt).

- Đô thị hóa, công nghiệp hóa gắn 
với việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 
thiếu đồng bộ, thiếu tổng thể đã góp phần 
phá vỡ các cảnh quan tự nhiên, các cảnh 
quan bản địa/truyền thống; làm suy giảm 
các chức năng sinh thái của vùng nông 
thôn; gia tăng ô nhiễm không khí, tiếng ồn 
và nước thải công nghiệp tại chỗ ở các vùng 
nông thôn; vận chuyển các loại ô nhiễm mỗi 
trường từ các khu công nghiệp lớn, các đô 

Hình 3: Thùy Linh – Báo Nhân đạo

Hình 4: Vietnamplus
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thị lớn về các vùng nông thôn qua các dòng 
chảy tự nhiên, qua hệ thống thủy lợi.

+ Đô thị hóa, công nghiệp hóa đã phá 
vỡ cảnh quan, mất cân bằng sinh thái làm 
suy giảm các chức năng sinh thái vùng nông 
thôn.

+ Đô thị hóa, công nghiệp hóa đã và 
đang phá vỡ các cảnh quan tự nhiên/ truyền 
thống có giá trị: cắt đất, xẻ đồi – xẻ núi, xâm 
lấn hoặc san lấp các hồ tự nhiên để phân lô 
xây các khu đô thị, các khu dân cư phá vỡ 
các cảnh quan tự nhiên. Đô thị hóa, dịch vụ 
hóa nhanh chóng thiếu kiểm soát đã góp 
phần phá vỡ các cảnh quan bản địa, truyền 
thống ở các vùng nông thôn. 

+ Phát triển các cụm công nghiệp xen 
kẽ các vùng nông thôn kết hợp với những 
hạn chế trong quản lý, kiểm soát đã làm gia 
tăng ô nhiễm không khí (bụi, mùi), tiếng 
ồn, nước thải công nghiệp trực tiếp cho các 
vùng nông thôn liền kề và vào hệ thống 
thủy lợi tưới tiêu cho trồng trọt.  

+ Các nguồn ô nhiễm, đặc biệt là ô 
nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước lan 
tràn từ các đô thị lớn, các khu công nghiệp 
lớn về các vùng nông thôn; từ địa phương 
này sang địa phương khác qua các dòng 
chảy tự nhiên, qua hệ thống thủy lợi. Ví 
dụ: Nước thải ô nhiễm chảy từ Hà Nội sang 
Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên qua cá hệ 
thống sông Nhuệ, sông Đáy, sông Bắc Hưng 
Hải… Từ TP HCM, Bình Dương sang các địa 
phương khác qua hệ thống kênh Nhiêu Lộc 

- Thị Nghè và sông Sài Gòn. 

- Quy hoạch thiếu đồng bộ:

+ Thiếu các hạng mục tổng thể về 
cảnh quan, các hệ thống xả thải, xử lý chất 
thải các loại (tư duy manh mún).

+ Quy hoạch không đáp ứng kịp với sự 
gia tăng của các vấn đề và sự phát triển của 
nông thôn.

Hình  5: Công nghiệp xả thải vào hệ thống thủy lợi - Báo 

Thái Bình
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+ Quy hoạch thiếu tính toán và thiết 
kế để quản lý rủi ro. Ví dụ: trong các hoàn 
cảnh cần cho “thoát hiểm” khi rủi ro xảy ra 
(dịch tả lợn Châu Phi không biết chôn ở đâu 
cho đảm bảo).

+ Vấn đề môi trường và cảnh quan 
trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội và quy hoạch NTM còn chưa được 
tính toán phù hợp. Đô thị hóa, công nghiệp 
hóa đã biến các khu dân cư nông thôn thành 
vùng thiếu cây xanh – nơi ở và bầu không 
khí nông thôn ngày càng bị thu hẹp.

- Các tác động khác đến vấn đề cảnh 
quan và môi trường nông thôn:

+ Cảnh quan và môi trường vừa phải 
“oằn mình” chống lại các tác động từ BĐKH 
và thiên tai (như xâm nhập mặn, ngập lụt, 
hạn hán, cháy rừng, sạt lở đất…), đồng thời 
chịu đựng các tác động của “nhân tai” có thể 
từ nội tại của vùng (như phá rừng, khai thác 
tài nguyên tự nhiên bừa bãi,…) và cũng có 
thể từ bên ngoài mang đến (như tác động 
của các đập thủy điện trên thượng nguồn 
sông Mekong (phía Trung Quốc) đã tác 
động rất lớn đến vùng ĐB sông Cửu Long9.  

+ Các rào cản kỹ thuật trong thương 
mại nông sản, đặc biệt là nông sản xuất khẩu. 
Môi trường phục vụ sản xuất nông nghiệp 
có nguy cơ hoặc đang bị ô nhiễm (đất, nước, 
không khí ô nhiễm) không chỉ ảnh hưởng 
trực tiếp đến năng suất và chất lượng sản 

9 Bảo Uyên, Thành Nguyễn và Đức Hoàng (2019) Hạ nguồn Mekong trong cơn khát vô tận của Bắc Kinh. https://
vnexpress.net/longform/ha-nguon-mekong-trong-con-khat-vo-tan-cua-bac-kinh-3945579.html
10  VCCI (2017) Hiệp định EVFTA và một số vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU. http://www.
trungtamwto.vn/chuyen-de/10137-hiep-dinh-evfta-va-mot-so-van-de-dat-ra-doi-voi-xuat-khau-cua-viet-nam-vao-
thi-truong-eu

phẩm mà là căn cứ để các thị trường nhập 
khẩu ép giá hoặc ngừng nhập do không 
đáp ứng tiêu chuẩn trong các hiệp định ký 
kết thương mại về bảo vệ môi trường. Đến 
nay, Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong 
vấn đề thực hiện các nghĩa vụ về môi trường 
trong khuôn khổ các ràng buộc và điều 
chỉnh thương mại với EU. Đồng thời, nguồn 
lực dành cho hoạt động bảo vệ môi trường 
còn hạn chế, ý thức và năng lực của cán bộ 
quản lý cũng như người dân chưa cao ảnh 
hưởng đến việc thực thi một cách nghiêm 
túc các nghĩa vụ liên quan đến môi trường. 
Thực trạng này đặt ra những thách thức 
không nhỏ cho Việt Nam do những yêu cầu 
từ phía EU đối với DN xuất khẩu Việt Nam 
trong thực hiện các trách nhiệm về bảo vệ 
môi trường10. Mặc dù vậy, đây là cơ hội, là 
động lực cho các mặt hàng của Việt Nam, 
đặc biệt là nông sản vào được thị trường EU 
với mức thuế ưu đãi là rất lớn khi đảm bảo 
yếu tố bảo vệ môi trường. 

+ Các cơ chế, chính sách ưu đãi cho 
phép nhập hoặc thiếu kiểm soát trong nhập 
khẩu các công nghệ thiếu thân thiện với môi 
trường góp phần lớn trong vấn đề ô nhiễm 
môi trường chung cả ở đô thị và nông thôn. 
Ví dụ: bài học về công nghệ nhiệt điện (Thái 
Bình, Vĩnh Tân…); công nghệ sản xuất xi 
măng nhập từ Trung Quốc,…

+ Khoa học công nghệ nội địa trong 
xử lý vấn đề cảnh quan và môi trường mặc 
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dù đã có những thành công nhất định, song 
vẫn chưa đáp ứng kịp với những vấn đề môi 
trường phát sinh.

+ Báo cáo của Ngân hàng thế giới 
cũng chỉ ra rằng, Việt Nam còn nhiều hạn 
chế trong công tác quản lý cảnh quan và 
môi trường nông nghiệp và nông thôn11.

3. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Hà Lan và nhiều nước EU đã chú trọng 
phát triển các vùng nông thôn có những 
đặc trưng về văn hóa và cảnh quan thành 
những nơi có chất lượng cuộc sống tốt nhất, 
từ đó tạo ra nguồn sinh kế tài chính từ các 
hoạt động thăm quan, du lịch, nghỉ dưỡng.

- Nhật Bản đã trải qua nhiều biến cố 
(tai biến) môi trường cả do khách quan và 
chủ quan, đã từng phải trả giá rất đắt cho 
các vấn đề môi trường đó, vì vậy cả chính 
phủ và người dân đã khắc phục và duy trì 
các cảnh quan môi trường ở nông thôn rất 
tốt, đảm bảo “cá Koi vẫn bơi lội nhởn nhơ” 
trong các dòng nước thải ở các kênh mương.

- Trung Quốc tập trung mọi nguồn lực 
để trở thành “công xưởng của thế giới” và 
đang phải trả giá đắt cho vấn đề môi trường 
cả ở đô thị và nông thôn. Kết quả là, các 
dịch vụ và thương mại liên quan đến vấn đề 
không khí sạch, nước sạch, thực phẩm sạch 
ngày càng gia tăng (Ví dụ: người dân Trung 
Quốc nhập không khí sạch từ Úc và Canada 
với giá 30 USD/bình 1 lít).

11 Emilie Cassou, Steven M. Jaffee, and Jiang Ru (2017) The Challenge of Agricultural Pollution Evidence from China, 
Vietnam, and the Philippines. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 1818 H Street 
NW, Washington, DC 20433.

- Việt Nam cũng có nhiều bài học kinh 
nghiệm liên quan đến vấn đề môi trường 
nông thôn, gây ra rất nhiều các cuộc “xung 
đột” với người dân nông thôn. Ví dụ: nhân 
dân tuần hành phản đối Fomosa xả thải 
xuống biển; dân cư tụ tập, phong tỏa, phản 
đối nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xả thải gây 
ô nhiễm bụi; dân cư phong tỏa bãi rác Nam 
Sơn - Sóc Sơn - Hà Nội, gây đình chệ việc thu 
gom gây ứ rác đầy đường nội thành Hà Nội 
nhiều ngày từ trong tháng 1/2019. 

Nhìn chung, các quốc gia đã phát 
triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 
thành công đều chuyển dần từ các mục 
tiêu kinh tế, coi nhẹ môi trường sang bảo 
vệ môi trường, phát triển cảnh quan nông 
thôn. Đến nay, phát triển môi trường trở 
thành ngành kinh doanh có lợi, bảo vệ môi 
trường không những trở thành tiêu chuẩn 
sống chất lượng cao của người dân, mà còn 
là tiêu chuẩn trong thương mại quốc tế. Do 
đó, các chức năng của nông nghiệp, nông 
thôn về môi trường, văn hóa như cảnh quan 
xanh, nông nghiệp thư giãn, nông nghiệp 
bảo tồn, du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, 
nông nghiệp, văn hóa bản địa được chú 
trọng và đẩy mạnh trở thành ngành kinh tế 
đem lại thu nhập cao cho người dân vùng 
nông thôn. Sự phát triển của cảnh quan và 
môi trường nông thôn là cơ sở để giữ lại và 
thu hút sự quay trở lại của làn sóng di cư đến 
các khu vực thành thị.



199

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

4. ĐỀ XUẤT VÀ THẢO LUẬN

Với những vấn đề nêu trên về cảnh 
quan và môi trường nông thôn, công tác 
xây dựng NTM trong 10 năm qua tập trung 
quá nhiều vào việc phát triển cơ ở hạ tầng 
như điện, đường, trường, trạm mà còn coi 
nhẹ vấn đề cảnh quan, môi trường – yếu tố 
cốt lõi của chất lượng sự sống. Do vậy, xây 
dựng NTM trong giai  đoạn tiếp theo phải 
lấy “cảnh quan, môi trường” làm nền tảng với 
thông điệp: “Bảo vệ cảnh quan, môi trường 
và tài nguyên tự nhiên để xây dựng NTM”.

- Bảo vệ cảnh quan và tài nguyên thiên 
nhiên (làng/bản truyền thống; đất; nước; 
rừng) như thế nào để thúc đẩy các loại hình 
kinh tế/ sinh kế mới cho người dân nông 
thôn (phát triển du lịch sinh thái, nông 
nghiệp, nông thôn).

- Thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn 
trong nông nghiệp: biến chất thải ở nông 
thôn thành sản phẩm có giá trị kinh tế.

- Tăng cường, bổ sung thêm các tiêu 
chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài 
nguyên tự nhiên trong các tiêu chí xây dựng 
NTM.

- Quản lý rác thải, nước thải và xử lý 
ô nhiễm môi trường nông nghiệp và nông 
thôn.

- Huy động sự tham gia của cộng 
đồng, đặc biệt là sự tham gia của các doanh 
nghiệp vào việc bảo vệ cảnh quan và môi 
trường nông thôn thông qua thúc đẩy phát 
triển lĩnh vực kinh tế môi trường.

Tóm lại, Chương trình MTQG xây dựng 
NTM đã thổi làn gió mới tạo để cả nước nhìn 
lại vùng nông thôn sau quá trình “phát triển 
nóng”. Nhiều kết quả đã đạt được, nhưng 
cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được cải 
thiện, nâng cao. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong thời gian qua, Chương trình 
MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) 
đựợc triển khai rộng khắp trên toàn quốc và 
đã đạt những kết quả khả quan. Bức tranh 
nông thôn có nhiều thay đổi, nhất là kết cấu 
hạ tầng nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành 
tiêu chí về nông thôn mới thông qua Quyết 
định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 
tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 
2020. Theo quyết định này tổng cộng có 19 
tiêu chí được chia thành 5 nhóm, trong đó 
nhóm IV - Văn hóa xã hội và môi trường có 
tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực 

phẩm quy định cụ thể về tỷ lệ số hộ/ cơ sở 
phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường. 
Đây là cơ sở để xét công nhận đạt tiêu chí 
về môi trường trong công nhận xã NTM. Các 
kết quả cho thấy tiêu chí môi trường là một 
trong các tiêu chí quan trọng để đạt được 
tiêu chuẩn NTM, tuy nhiên hiện nay chưa 
có mô hình nào thực sự hiệu quả để đảm 
bảo giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp 
cho khu vực nông thôn nhất là các vùng có 
hạ tầng kém, vùng xa và các vùng còn gặp 
nhiều khó khăn. Do vậy cần thiết phải có các 
nghiên cứu xây dựng các mô hình và giải 
pháp phù hợp nhằm BVMT và duy trì phát 
triển bền vững các khu vực nông thôn với 
các đặc trưng của vùng, miền.

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG NÔNG THÔN TRONG NHỮNG NĂM 
QUA, KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH 
HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI
GS.TS ĐẶNG KIM CHI
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
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Từ những năm 2003 - 2004, nhận thức 
được áp lực tác động đến môi trường từ các 
hoạt động phát triển kinh tế - xã hội khu 
vực nông thôn, lĩnh vực bảo vệ môi trường 
(BVMT) nông thôn đã được quan tâm, đầu tư 
nghiên cứu khoa học - công nghệ, mang lại 
những giá trị quan trọng có ý nghĩa không 
chỉ về nhận thức xã hội, sự thay đổi về tư 
duy quản lý, mà còn là những định hướng 
sâu sắc trong đầu tư nghiên cứu và chuyển 
giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong quản 
lý môi trường, xử lý chất thải nông thôn.

Bên cạnh các đề tài thuộc chương 
trình NTM liên quan đến vấn đề bảo vệ môi 
trường nông thôn, từ nhiều năm nay tại 
các chương trình khoa học công nghệ khác 
thuộc chương trình khoa học trọng điểm 
quốc gia, các đề tài khoa học thuộc các bộ 
ngành kinh tế, các viện nghiên cứu có liên 
quan với đối tượng là môi trường nông thôn 
đã được đăng kí, đề xuất và triển khai thực 
hiện. Kết quả của những đề tài này trong 
nhiều năm qua thực sự đã có ý nghĩa trong 
các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn 
nhằm phòng ngừa hạn chế các tác động xấu, 
tiêu cực, có hại đối với môi trường nông thôn 
trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

2. MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH

Đánh giá một cách tổng quát đối với 
các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực môi trường nông thôn trong những 
năm gần đây, có thể thấy tập trung vào các 
nhóm lĩnh vực sau:

2.1. Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện 
trạng sản xuất và vấn đề ô nhiễm môi 
trường tại các vùng nông thôn khác nhau 
làm cơ sở dự báo xu hướng môi trường tại 

khu vực và cơ sở thực tiễn đề xuất các giải 
pháp phòng ngừa ô nhiễm và cải thiện môi 
trường

Đây là nhóm đề tài được phát triển khá 
nhiều trong giai đoạn đầu nghiên cứu về 
môi trường nông thôn của những chương 
trình Khoa học công nghệ. Nhiều đề tài đã 
tập trung vào các đối tượng khác nhau, các 
ngành nghề sản xuất đa dạng của nông 
thôn Việt Nam như nghề trồng trọt, chăn 
nuôi, giết mổ, các làng nghề thủ công…, các 
vùng miền địa phương khác nhau từ nông 
thôn đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, 
nông thôn ven biển, nông thôn ở lưu vực 
sông...

a) Ô nhiễm môi trường nông thôn tại 
các vùng miền khác nhau do hoạt động sản 
xuất nông nghiệp và khu vực dân cư tập trung 

Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm 
môi trường tại các vùng nông thôn đồng 
bằng Bắc Bộ, nông thôn ven biển Nam Trung 
Bộ và vùng nông thôn một số tỉnh thuộc 
đồng bằng sông Cửu Long do các đề tài 
cấp tỉnh, cấp bộ, cấp viện thực hiện đã cho 
thấy được hiện trạng môi trường nông thôn 
trong quá trình phát triển sản xuất nông 
nghiệp tại các địa phương, những tác động 
xấu tới chất lượng môi trường nông thôn 
do việc phát sinh các loại chất thải từ hoạt 
động sản xuất và sinh hoạt không được xử 
lý triệt để. Thêm vào đó là các tác động của 
ô nhiễm môi trường tới sức khỏe của người 
dân sống trong khu vực, dự báo diễn biến 
của các vấn đề môi trường trong những năm 
sắp tới và khả năng đáp ứng phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của khu 
vực… Các nghiên cứu thuộc lĩnh vực này đã 
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tạo nên một bức tranh hiện thực, cảnh báo 
sự suy giảm chất lượng môi trường nông 
thôn thuộc các vùng khác nhau để thấy sự 
cần thiết phải có các biện pháp cấp bách về 
chính sách, biện pháp quản lý và giải pháp 
công nghệ kĩ thuật nhằm phòng ngừa các 
tác động tiêu cực, suy giảm chất lượng sống 
tại nông thôn.

b) Ô nhiễm môi trường nông thôn do 
các hoạt dọng chăn nuôi, giết mổ, hoạt động 
nuôi trồng thủy sản

Điều tra đánh giá hiện trạng phát 
sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường tại 
các trang trại chăn nuôi lợn (KC08.04/11-
15),  điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm 
môi trường từ các nguồn thải hỗn hợp rắn 
lỏng, từ các lò giết ổ tập trung (KC08.31/11-
15) đã được thực hiện, bước đầu đánh giá 
hiện trạng sản xuất và ô nhiễm môi trường 
của các cơ sở chăn nuôi lợn, cơ sở giết mổ 
tập trung, đặc biệt là ô nhiễm môi trường 
do nước thải, chất thải rắn chăn nuôi, giết 
mổ phát sinh không được xử lý đã gây tác 
động xấu tới chất lượng nguồn tiếp nhận là 
các ao hồ, sông ngòi, chất lượng môi trường 
không khí do mùi xú uế phát sinh … Từ hiện 
trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động 
chăn nuôi giết mổ, nhiều đề tài đã phân tích 
tìm hiểu nguyên nhân từ quy hoạch các cơ 
sở chăn nuôi giết mổ trong khu dân cư chưa 
hợp lý, một số chính sách và giải pháp quản 
lý còn chưa phù hợp , thiếu các công nghệ 
xử lý chất thải chăn nuôi có hiệu quả, khả thi 
và hơn nữa là ý thức BVMT của các chủ trang 
trại, chủ các cơ sở giết mổ… còn rất kém, 
không tự giác đầu tư cho các hoạt động xử 
lý chất thải.

Điều tra đánh giá hiện trạng môi 
trường nước tại các vùng nuôi trồng thủy 
sản tại các tỉnh ven biển Băc Bộ và vùng nuôi 
cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long, thuộc 
đề tài KC0826/11-15, đã đánh giá được thực 
trạng chất lượng nước tại các khu vực nuôi 
tôm ven biển Bắc Bộ và nuôi cá tra tại đồng 
bằng sông Cửu Long, làm rõ những bất cập, 
hạn chế dẫn tới phát triển thủy sản thiếu 
bền vững trong những năm qua.

c) Ô nhiễm môi trường nông thôn do các 
loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động dân 
sinh, từ các phụ phẩm nông nghiệp

Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm 
môi trường do các loại chất thải rắn phát 
sinh tại các làng xã nông thôn, đặc biệt 
chú ý tới chất thải rắn sinh hoạt từ các thôn 
xóm, chất thải rắn phát sinh từ các phụ 
phẩm nông nghiệp như bao bì phân bón 
hóa học, thuốc BVTV... Hiện nay, chất thải 
rắn sinh hoạt nông thôn với thành phần 
ngày càng phức tạp đã không được thu 
gom và xử lý đúng yêu cầu, các loại chất 
thải do phụ phẩm nông nghiệp vứt bỏ 
không thu gom xử lý trên các cánh đồng… 
Tại nhiều xã nông thôn tuy đã có thu gom 
chất thải rắn các loại nhưng khu vực tập 
kết chất thải rắn lại là nguồn gây ô nhiễm 
môi trường do mùi hôi, nước rác thấm chảy 
xuống kênh mương thủy lợi … Một số nơi 
sử dựng các lò đốt CTR công suất nhỏ đặt 
tại các khu vực thiếu các hỗ trợ kĩ thuật như 
năng lượng, nước, hạn chế về trình độ công 
nhân vận hành nên không đạt yêu cầu xử lý, 
từ đó khu xử lý rác lại trở thành nguồn gây ô 
nhiễm môi trường.
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Việc thu gom và áp dụng các công 
nghệ phù hợp hiệu quả để xử lý các loại 
chất thải này là rất cần thiết nhưng hiện còn 
nhiều hạn chế do ý thức và trách nhiệm của 
người dân. Việc quy hoạch các bãi rác nhỏ 
tại từng xã chưa phù hợp lại không được 
kiểm soát, các yêu cầu cấp bách về vệ sinh 
môi trường chưa được thực thi có hiệu quả 
vì thiếu sự giám sát của đơn vị quản lý môi 
trường các cấp từ thôn, xã, huyện, tỉnh … 
Nếu như các biện pháp quản lý tổng hợp 
môi trường tại các khu vực này không được 
thực thi nghiêm túc, dự báo trong tương lai 
nhiều vùng nông thôn sẽ tràn lan các loại 
chất thải rắn, chất thải phụ phẩm gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng.

d) Ô nhiễm môi trường nông thôn do 
hoạt động sản xuất tại các làng nghề 

Làng nghề là khu vực ở nông thôn 
có tồn tại các hoạt động sản xuất phi nông 
nghiệp hoặc có xen lẫn giữa sản xuất nông 
nghiệp và sản xuất hàng hóa thủ công phi 
nông nghiệp. Đây là một loại hình khu vực 
nông thôn rất đặc trưng ở Việt Nam. Hoạt 
động các làng nghề cũng là một nguồn gây 
ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn 
được nhiều đề tài nghiên cứu quan tâm và 
triển khai thực hiện.

Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất 
và phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi 
trường tại các làng nghề thuộc các tỉnh 
Đồng Bằng Bắc Bộ (như Bắc Ninh, Hưng Yên, 
Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam), Trung Bộ (như 
Bình Định, Huế), đồng bằng sông Cửu Long 
(như Đồng Tháp, Bến Tre, Vĩnh Long, An 
Giang…) thuộc các đề tài KC08.09/01-05, 
KC08.33/11-15 và một sô đề tài cấp tỉnh… 

đã cho thấy một bức tranh khá đầy đủ về 
vấn đề hiện trạng ô nhiễm môi trường tại 
các làng nghề Việt Nam. Đặc thù ô nhiễm 
của các làng nghề phụ thuộc nhiều vào 
loại hình sản phẩm của làng nghề (như chế 
biến lương thực thực phẩm, dệt nhuộm, thủ 
công mỹ nghệ, sản xuất vật liệu xây dựng, 
tái chế nhựa, tái chế giấy, tái chế kim loại). Ô 
nhiễm môi trường tại làng nghề nói chung 
đa dạng do khí thải, nước thải, chất thải rắn 
và cả ô nhiễm nhiệt, tiếng ồn, độ rung và ở 
nhiều làng nghề đã trở nên nghiêm trọng 
tại chính khu vực sản xuất, gây tác động 
trực tiếp đến sức khỏe người lao động và 
dân cư sống xen kẽ trong làng. Các dự báo 
diễn biến chất lượng môi trường làng nghề 
trong những năm tới đã cảnh báo mức độ 
nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường tại 
nhiều làng nghề có thể gây tổn thất đối với 
phát triển kinh tế tại khu vực, giảm sức hút 
đối với du lịch, tăng xung đột giữa các nhóm 
xã hội và cộng đồng, xung đột giữa hoạt 
động tiểu thủ công nghiệp và hoạt động 
nông nghiệp, xung đột trong quản lý môi 
trường nông thôn. Đã phân tích, đánh giá 
những tồn tại trong phát triển làng nghề tác 
động đến môi trường xuất phát từ đặc điểm 
làng nghề Việt Nam như quy mô sản xuất 
nhỏ, khu vực sản xuất chật hẹp xen kẽ trong 
khu dân cư, quan hệ sản xuất mang tính gia 
đình, dòng tộc, làng xã  kèm theo nếp nghĩ 
tiểu nông của chủ cơ sở sản xuất, chỉ quan 
tâm đến lợi nhuận, không nhận thức được 
tác hại lâu dài của ô nhiễm, công nghệ sản 
xuất lạc hậu, chắp vá, vốn đầu tư ít… Nhiều 
làng nghề Việt Nam chưa hoàn thiện hệ 
thống quản lý môi trường, thiếu các chính 
sách và giải pháp phát triển bền vững.
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Các nghiên cứu đã phát hiện ra các vấn 
đề môi trường đặc trưng hiện tại và những 
vấn đề bức xúc nhất hiện nay theo các vùng 
sinh thái đặc trưng của nông thôn Việt Nam 
và dự báo xu thế phát triển của chúng trong 
giai đoạn tới.  Một kết quả quan trọng khác 
là các đề tài đã đánh giá được tác động 
của một số chính sách phát triển kinh tế - 
xã hội đến tài nguyên và môi trường nông 
thôn. Trên cơ sở đó, đề xuất được tổ hợp các 
chính sách và giải pháp cụ thể để quản lý 
môi trường bền vững.

2.2. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
chính sách quản lý môi trường và phát triển 
bền vững các vùng nông thôn Việt Nam

Trên cơ sở các kết quả đánh giá, điều 
tra hiện trạng sản xuất và môi trường tại các 
vùng nông thôn, dự báo diễn biến các tác 
động xấu đối với môi trường nông thôn, 
một số đề tài hướng tới việc nghiên cứu giải 
pháp tổng hợp trong quản lý môi trường 
phù hợp với đặc thù của vùng nông thôn. 
Các nghiên cứu trên nhiều khu vực nông 
thôn đều hướng tới việc xây dựng các cơ 
chế chính sách chung phục vụ cho công tác 
quản lý môi trường nhằm phòng ngừa và 
giảm thiểu ô nhiễm phù hợp với điều kiện 
thực tế của từng địa phương, bao gồm các 
giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích 
sản xuất an toàn trong nông nghiệp, kiểm 
soát các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường 
kết hợp chính sách đào tạo tuyên truyền 
vận động dân cư cùng tham gia các hoạt 
động bảo vệ nông thôn, phổ biến các văn 
bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho các 
đối tượng trong khu vực địa phương được 
nghiên cứu, xa hơn nữa là đã đề xuất được 
các phương án quy hoạch các vùng nông 

thôn, làng nghề, khu vực chăn nuôi, trồng 
trọt đặc thù.

Các đề tài KHCN cấp nhà nước, cấp 
bộ và cấp tỉnh còn tập trung nghiên cứu 
đề xuất các giải pháp tăng cường hơn nữa 
và phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về môi trường (nhất là việc hình thành 
tại các vùng nông thôn một hệ thống tổ 
chức bộ máy quản lý môi trường để thực 
thi nhiệm vụ, cũng như việc đề xuất các giải 
pháp tăng cường hiệu quả công tác thanh 
tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm pháp luật về BVMT, triển khai thu phí 
nước thải trong khu dân cư. Ngoài ra còn có 
những đề tài đề xuất nội dung chương trình 
“ Bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng’’ với 
nội dung chính là việc thành lập tổ tự quản 
BVMT tại các vùng dân cư, làng xóm. Đề xuất 
các giải pháp về đầu tư tài chính (ngân sách 
, nguồn vốn, cơ chế huy động, đối tượng 
huy động, đối tượng chịu trách nhiệm …), 
các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt 
động về bảo vệ môi trường (ưu đãi, cho 
vay vốn đầu tư, miễn, giảm thuế cho các tổ 
chức, cá nhân hoạt động xử lý ô nhiễm, xây 
dựng và phát triển các mô hình QLMT dựa 
vào cộng đồng…).

Có thể thấy được các kết quả trên qua 
hàng loạt các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh quản 
lý, như đề tài “Tổng hợp xây dựng các mô 
hình thu gom xử lý chất thải tại các cấp 
huyện, cấp xã” (cấp bộ NN&PTNT,  2005-
2008, Vũ Thanh Hương) để đánh giá những 
bất cập trong chính sách tổ chức quản lý, 
cơ sở hạ tầng, năng lực của chính quyền địa 
phương trong hoạt động quản lý chất thải 
rắn và đề xuất giải pháp quản lý chất thải 
góp phần giảm ô nhiễm môi trường nông 
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thôn. Đề án tăng cường năng lực bảo vệ 
môi trường nông nghiệp, nông thôn giai 
đoạn 2010-2020 thông qua (nhiệm vụ môi 
trường 2009, Vũ Thanh Hương) đề tài cấp bộ 
NN&PTNT (2010-2012) nghiên cứu cơ chế 
chính sách quản lý chất thải góp phần bảo 
vệ môi trường nông thôn, kết quả của đề tài 
này đưa ra được các bất cập về cơ chế, chính 
sách quản lý chất thải nông thôn và các 
nguyên nhân dẫn đến tồn tại trong công 
tác quản lý chất thải nông thôn, cung cấp cơ 
sở khoa học đề xuất cơ chế chính sách phối 
hợp và trách nhiệm thực hiện nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý chất thải và cải thiện 
môi trường nông thôn. Dự án trình diễn mô 
hình quản lý và cải thiện vệ sinh môi trường 
dựa vào cộng đồng tại xã Nhi Mỹ và thị trấn 
Mỹ Tho tỉnh Đồng Tháp (đề tài cấp tỉnh, Lê 
Thanh Hải 2010) đã triển khai được mô hình 
hoạt động của tổ tự quản điển hình cho 
từng khu vực đặc thù, biện pháp duy trì tổ 
tự quản về bảo vệ môi trường... Nhiệm vụ 
môi trường cấp bộ NN&PTNT (2012-2013) 
“Đánh giá thực trạng các tổ chức dịch vụ 
môi trường, tham gia của cộng đồng trong 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn, 
đề xuất giải pháp xây dựng và nhân rộng các 
mô hình xã hội hóa công tác quản lý chất 
thải rắn sinh hoạt nông thôn đồng bằng 
sông Hồng” cũng như kết quả của đề tài cấp 
nhà nước “Nghiên cứu đánh giá thực trạng 
và giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường 
và xây dựng các mô hình mẫu về xử lý tổng 
hợp chất thải rắn nông thôn trong xây dựng 
nông thôn mới” đã đưa ra tài liệu hướng dẫn 
tổ chức quản lý chất thải rắn nông thôn (với 
5 loại CTR nông thôn là CTR sinh hoạt, chăn 
nuôi, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
phụ phẩm nông nghiệp).

Đối với môi trường làng nghề cũng 
đã có nhiều đề tài được quan tâm, nhằm 
đề xuất các cơ chế chính sách trong quản lý 
môi trường tại các làng nghề theo loại hình 
sản phẩm phi nông nghiệp khác nhau, điển 
hình có thể thấy kết quả từ đề tài KC 08-
09/05-10, KC08-33/10-15, KC08-? với tài liệu 
hương dẫn quản lý môi trường làng nghề 
thông qua các giải pháp về cơ chế chính sách 
tự quản, bảo vệ môi trường do hoạt động 
nghề, từ tuyên truyền giáo dục cho các đối 
tượng sống tại làng nghề, tham gia sản xuất 
nghề nhằm xây dựng ý thức và trách nhiệm 
trong bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe 
dân sinh. Các đề tài trên cũng hướng tới định 
hướng xây dựng một số chính sách đảm bảo 
phát triển làng nghề bền vững (chính sách 
hỗ trợ tài chính, chính sách thị trường, về 
cơ sở hạ tầng gắn với BVMT). Các giải pháp 
bảo vệ môi trường gắn với sự tham gia của 
cộng đồng và phát triển làng nghề có thể 
thấy một sô nghiên cứu điển hình như “Sổ 
tay hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển 
làng nghề có sự tham gia của cộng đồng” 
(B.D .Toái, NTT Quế 2005), “Môi trường làng 
nghề với việc phát triển du lịch bền vững” ( 
L.Hải 2006), “Đề xuất phương án giảm thiểu 
và xử lý ô nhiễm môi trường cho làng nghề 
Bình Định”. 

Với lĩnh vực chăn nuôi giết mổ, nghiên 
cứu áp dụng các giải pháp quản lý môi 
trường cho ngành chăn nuôi giết mổ và chế 
biến thức ăn gia súc gia cầm trên địa bàn 
tỉnh, đề xuất định hướng cho công tác quản 
lý nhà nước để nhân rộng các quy trình quản 
lý môi trường, đề xuất 3 sổ tay quản lý môi 
trường cho 3 ngành chăn nuôi, giết mổ và 
chế biến thức ăn gia súc cũng đã được một 
số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh thực 
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hiện, cũng như đề tài thuộc bộ NN&PTNN 
(2010-2012, Vũ Thanh Hương) “Nghiên cứu 
giải pháp huy động cộng đồng tham gia 
quản lý môi trường trong chăn nuôi gia súc, 
gia cầm”. 

2.3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp 
công nghệ phù hợp nhằm ngăn ngừa, giảm 
thiểu và xử lý triệt để chất thải gây ô nhiễm 
môi trường tại các vùng nông thôn đặc thù, 
phát triển các mô hình thực tế áp dụng các 
giải pháp quản lý môi trường và giải pháp 
công nghệ cho một số địa phương nông 
thôn đặc trưng

Đây cũng là lĩnh vực được rất nhiều đề 
tài nghiên cứu khoa học quan tâm và tập 
trung nghiên cứu. Để làm tốt công tác quản 
lý và bảo vệ môi trường và giảm thiểu chất 
thải gây ô nhiễm tại các vùng nông thôn đặc 
thù cần phải có các giải pháp cụ thể có tính 
khả thi cao.

Nghiên cứu giải pháp công nghệ nhằm 
phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải 
gây ô nhiễm tại các vùng nông thôn được 
tập trung vào đề xuất áp dụng các giải pháp 
sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, 
tiết kiệm tài nguyên nước… triển khai cân 
bằng vật chất và năng lượng cho quá trình 
sản xuất nông nghiệp có ưu tiên kết hợp 
chăn nuôi gia súc (là loại hình khá phổ biến 
ở nông thôn hiện nay, đánh giá tiềm năng 
áp dụng sản xuất sạch hơn và tiết kiệm 
năng lượng tại địa bàn khu vực nghiên cứu, 
đề xuất áp dụng). Có thể thấy được kết quả 
này qua các đề tài nghiên cứu  như KC08-
33/10-15 triển khai đồng thời các giải pháp 
thu hồi khí gas, tách chất thải để giảm tải 
lượng chất ô nhiễm, ứng dụng kỹ thuật sinh 

thái để xử lý chất thải có chi phí đầu tư và 
vận hành thấp áp dụng tại xã Tân Phú, Châu 
Thành, Đồng Tháp, KC08-09/01-05 với kết 
quả đề xuất áp dụng sản xuất sạch hơn 
cho 7 loại hình làng nghề điển hình, tài liệu 
hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho 
7 loại hình làng nghề với các sản phẩm khác 
nhau... và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học 
được thực hiện tại các tỉnh, các bộ chuyên 
ngành, các viện nghiên cứu. 

Các đề tài nghien cứu các giải pháp 
công nghệ nhằm xử lý các loại chất thải gây 
ô nhiễm môi trường tại các vùng nông thôn 
đặc thù... tập trung áp dụng công nghệ phù 
hợp và khả thi trong xử lý các dạng chất thải 
khí, rắn, lỏng phát sinh từ các hoạt động 
chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp, làng 
nghề và sản xuất kinh doanh tại vùng nông 
thôn đặc thù... Nhiều kết quả nghiên cứu đã 
được áp dụng thông qua minh họa bằng các 
mô hình công nghệ xử lý điển hình là minh 
chứng cho việc có thể áp dụng nhân rộng 
cho các vùng nông thôn tương tự... Đây là 
hướng nghiên cứu được nhiều nhà khoa 
học quan tâm và triển khai thực hiện dưới 
dạng các đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp 
tỉnh... và mang lại nhiều kết quả khả quan. 

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam để 
xử lý môi trường kết hợp với tận dụng chất 
thải của các trang trại chăn nuôi lợn (Trần 
Văn Tựa KC08-04/11/15 )... đã đưa ra được 
quy trình công nghệ và mô hình thử nghiệm 
xử lý nước thải chăn nuôi lợn kết hợp xử lý 
sinh học với bãi lọc trồng cây có hiệu quả và 
khả thi, đề tài đã được phát triển thành dự 
án SXTN KC08-DA01/16-20 đang triển khai 
thực hiện.
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 Nghiên cứu công nghệ tích hợp hóa 
lý - sinh học thích ứng hiệu quả, an toàn 
và bền vững với môi trường sinh thái để 
xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp tập trung 
của KC09-05/11-15 (Đặng Xuân Hiển) với 
kết quả là mô hình xử lý nước thải kết hợp 
hóa lý và sinh học theo mô đun (công suất 
30m3/ngày.đêm) phù hợp với quy mô các 
bãi chôn lấp CTR liên xã hay cấp huyện, hiệu 
quả đạt yêu cầu về môi trường có tính khả 
thi cao. Đề tài đã được phát triển thành dự 
án sản xuất thử nghiệm KC08-DA02/16-20 
đang triển khai thực hiện.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên 
tiến, phù hợp để xử lý môi trường nước nhằm 
sử dụng hợp lý tài nguyên cho các vùng nuôi 
trồng thủy sản tại các tỉnh ven biển Bắc Bộ 
và vùng nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu 
Long thuộc đề tài KC08.26/11-15 (Nguyễn 
Hồng Sơn) đã đề xuất được quy trình nuôi 
tôm bền vững tại Hải Hậu, Nam Định và mô 
hình mẫu nuôi cá tra tại Đồng Tháp.

Nghiên cứu phát triển công nghệ thân 
thiện môi trường trong xử lý rác thải sinh 
hoạt bằng phương pháp chôn lấp áp dụng 
với quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt 
Nam , thuộc đề tài KC08.27/11-15 Lều Thọ 
Bách với mô hình mẫu quy mô nhỏ thích 
hợp với quy mô bãi chôn lấp cấp huyện, cấp 
liên xã... kết hợp bãi lọc trồng cây nhân tạo, 
tạo cảnh quan môi trường, dễ lắp đặt vận 
hành, đơn giản trong bảo dưỡng.

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có thể 
thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý 
hiệu quả bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn 
lỏng từ các lò giết mổ tập trung, thuộc đề tài 

KC08.31/11-15 (Đỗ Tiến Anh) với mô hình hệ 
thống xử lý tích hợp tiên tiến quy mô 20-3-
m3/ngày tại thôn Bái Đô, huyện Phú Xuyên, 
Hà Nội, có triển vọng tốt để nhân rộng cho 
các lò mổ tương tự.

Nghiên cứu phát triển công nghệ và 
giải pháp quản lý môi trường ngăn ngừa 
xử lý ô nhiễm môi trường tại một sô làng 
nghề vùng đồng bằng sông Cửu Long 
thuộc KC08.33/11-15 (Lê Thanh Hải). Đề tài 
đã phát triển thành công các mô hình xử lý 
nước thải thạch dừa ở Bến Tre, mô hình xử 
lý nước thải nhuộm chiếu ở Đồng Tháp đều 
đạt kết quả tốt theo yêu cầu và có khả năng 
nhân rộng. 

Đề tài cấp nhà nước KC.07.07/06 - 10 
“Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết 
bị để xử lý chất thải trong các vùng làng 
nghề chế biến nông, thuỷ sản” (2011);  Đề tài 
“Nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thực vật 
trong xử lý nước thải, thí nghiệm lựa chọn 
một số loại thực vật bản địa trong xử lý nước 
thải nông thôn (2009)”; Dự án “Thử nghiệm 
mô hình xử lý nước thải, rác thải làng nghề 
chế biến bún tại xã Khắc Niệm, thành phố 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh” (2010);… Một số mô 
hình công nghệ xử lý nước thải đã được áp 
dụng như sơ đồ công nghệ ABR xử lý nước 
thải trong các vùng chế biến nông, thủy sản, 
sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 
bằng công nghệ bãi lọc trồng cây kết hợp 
hồ sinh học tái sử dụng cho nông nghiệp, xử 
lý nước thải khu dân cư ven đô tái sử dụng 
trong nông nghiệp bằng công nghệ yếm khí 
cải tiến ABR và hồ sinh học.

Một số các dự án sản xuất thử nghiệm 
cũng được triển khai từ kết quả của các đề 
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tài như “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ 
sản xuất thiết bị lọc nước sinh hoạt vùng 
nông thôn Việt Nam” sử dụng vật liệu lọc là 
ống sứ xốp (KC08.DA01/11-15, Trần Hưng) 
và hoàn thiện thiết bị lọc nước sinh hoạt 
tại vùng lũ bằng than hoạt tính sinh học 
sản xuất từ nguyên liệu trấu (KC08.DA2/11-
15, Phạm Quang Khải) đã hoàn thiện 2 sản 
phẩm là thiết bị lọc nước tuần hoàn và 
thiết bị lọc nước kiềm tính, thiết bị lọc nước 
bằng lõi than... nước sau lọc đều đạt QCVN 
hiện hành.

Các đề tài hiện đang tiếp tục triển 
khai như đề tài KC08.19/16-20 “Nghiên 
cứu xây dựng và triển khai một số mô hình 
giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với 
các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng 
nông thôn đồng bằng sông Cửu Long” và 
KC08.20/16-20 “Xây dựng mô hình quản lý 
tổng hợp, tuần hoàn và tái sử dụng chất 
thải của một số làng nghề tái chế lưu vực 
sông Nhuệ - Đáy”. 

2.4. Nghiên cứu xây dựng và phát 
triển các mô hình sinh thái, kinh tế xanh 
tại một số địa phương đặc trưng nhằm 
phát triển bền vững các vùng đặc thù của 
nông thôn làm cơ sở nhân rộng cho các nơi 
tương tự địa bàn nghiên cứu

Đây là hướng nghiên cứu được phát 
triển trong những năm gần đây, thay vì 
chỉ tập trung vào đánh giá hiện trạng môi 
trường, dự báo diễn biến chất lượng môi 
trường, nghiên cứu xây dựng chính sách và 
giải pháp khoa học công nghệ nhằm phòng 
ngừa và giảm thiểu ô nhiễm do các loại chất 
thải phát sinh tại các vùng nông thôn đặc 
thù… một số đề tài đã theo hướng nghiên 

cứu xây dựng các mô hình sinh thái xanh, 
hướng tới phát triển nông thôn bền vững. 

“Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn 
và đề xuất xây dựng mô hình kinh tế xanh 
cấp xã lưu vực sông Lam” mã số KC.08.11/16-
20, hiện đang trong quá trình thực hiện trên 
cơ sở xây dựng tiêu chí của mô hình kinh tế 
xanh quy mô cấp xã lưu vực sông Lam và 
đề xuất mô hình kinh tế xanh lưu vực sông, 
trình diễn mô hình kinh tế xanh đối với 3 xã 
vùng thượng nguồn, trung và hạ lưu khu 
vực sông Lam.

Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh kế 
bền vững gắn với tăng trưởng xanh cho 
cộng đồng dân cư nông thôn vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, KC08/16-20 (Lê Thanh 
Hải) với mục tiêu đề xuất và triển khai trình 
diễn được các mô hình sinh kế bền vững 
trên nền tảng của tăng trưởng xanh gắn với 
đặc điểm của hệ sinh thái môi trường nông 
thôn, nhằm gia tăng thu nhập, giữ gìn sức 
khỏe và vệ sinh môi trường, ứng phó với các 
điều kiện tự nhiên và thời tiết khác nhau, 
hướng tới phát triển bền vững cho cộng 
đồng dân cư nông thôn vùng đồng bằng 
sông Cửu Long. Xây dựng “Mô hình sinh 
thái sinh kế bền vững trên nền tảng canh 
tác nông nghiệp trồng lúa tại Thoại Sơn, An 
Giang, trên nền tảng trồng cây ăn quả tại 
Châu Thành, Đồng Tháp, trên nền tảng chăn 
nuôi tại Mỏ Cày, Nam Bến Tre, trên nền tảng 
nghề thủ công ở nông thôn tại ngoại ô Long 
Xuyên, An Giang.

Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế 
xanh cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ 
Việt Nam, KC08.09/16-20 (Lê Xuân Sinh) lựa 
chọn 3 xã đảo Việt Hải (Cát Bà - Cát Hải, Hải 
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Phòng, Nhơn Châu (Quy Nhơn) và Nam Du 
(Kiên Giang) hiện đang trong quá trình thực 
hiện nhưng đã hứa hẹn nhiều kết quả tốt 
đẹp như mô hình kinh tế xanh cho xã đảo 
Việt Hải của huyện đảo Cát Bà, với các biện 
pháp cụ thể khuyến khích phát triển du lịch 
cộng đồng bền vững gắn với giải pháp xanh 
(không sử dụng các loại đồ nhựa, phân loph 
rác và xử lý triệt để, sử dụng năng lượng 
mặt trời)…

Nghiên cứu giải pháp phát triển mô 
hình kinh tế xanh tại các làng nghề thuộc 
hạ lưu lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình 
thuộc đề tài KC08/16-20 với mục tiêu xác lập 
được luận cứ khoa học để xây dựng và phát 
triển mô hình kinh tế xanh tại một số làng 
nghề khu vực hạ lưu lưu vực sông Hồng và 
sông Thái Bình. Và xây dựng được 02 mô hình 
kinh tế xanh góp phần bảo vệ môi trường và 
phát triển bền vững ở các làng nghề. Cũng 
như đề xuất được giải pháp nhân rộng mô 
hình cho các vùng nông thôn tương tự.

3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH 
HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG THỜI GIAN 
TỚI

3.1. Đánh giá một cách tổng quát

Trong những năm vừa qua, lần đầu tiên 
các vấn đề liên quan đến môi trường nông 
thôn Việt Nam được nghiên cứu một cách 
tổng hợp, chi tiết trên một phần hay toàn bộ 
lãnh thổ Việt Nam theo các vùng sinh thái, 
địa hình và từ đó đưa ra được bức tranh tổng 
hợp về môi trường nông thôn/ môi trường 
làng nghề và trang trại chăn nuôi của Việt 
Nam trong mối quan hệ đa chiều một cách có 
hệ thống. Các đề tài đã phát hiện ra các vấn 
đề môi trường đặc trưng hiện tại và những 

vấn đề bức xúc nhất hiện nay theo các vùng 
sinh thái đặc trưng/ theo các loại làng nghề 
và dự báo xu thế phát triển của chúng trong 
giai đoạn tới.  Một kết quả quan trọng khác 
là các đề tài đã đánh giá được tác động của 
một số chính sách phát triển kinh tế - xã hội 
đến tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó, 
đề xuất được tổng hợp các chính sách và giải 
pháp cụ thể để quản lý môi trường bền vững 
cũng như các giải pháp công nghệ phòng 
ngừa giảm thiểu và xử lý chất thải phát sinh 
từ các hoạt động dân sinh, hoạt động sản 
xuất, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất các sản 
phẩm tiểu thủ công nghiệp tại các vùng 
nông thôn đặc thù.

Một số kết quả của các đề tài đã được 
đăng kí sở hữu trí tuệ, công bố trên các 
tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và 
ngoài nước, chuyển giao cho địa phương 
vùng nông thôn để triển khai áp dụng và 
nhân rộng cho các địa phương có đặc thù 
tương tự, góp phần cải thiện chất lượng môi 
trường, như đề tài KC08.33/11-15 đã chuyển 
giao và phổ biên nhân rộng mô hình xử lý 
nước thải thạch dừa ở Bến Tre, mô hình sinh 
thái bền vững VACBNXT đối với các hộ sản 
xuất tinh bột, kết hợp chăn nuôi tại Châu 
Thành, Đồng Tháp… Đề tài KC 08.26/11-15  
đã chuyển giao công nghệ xử lý môi trường 
nước, đề xuất được quy trình nuôi tôm bền 
vững tại Hải Hậu, Nam Định và vùng nuôi cá 
tra tại Đồng Tháp. Để góp phần thành công 
có thể thấy rõ là các đề tài đã nắm bắt được 
tính cấp thiết của đối tượng nghiên cứu, các 
giải pháp đề xuất đều có cơ sở khoa học và 
thực tiễn, các giải pháp đề xuất khi triển 
khai được sự ủng hộ của cộng đồng do phù 
hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi, 
có hiệu quả rõ rệt về bảo vệ môi trường kết 



210

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

hợp phát triển kinh tế.

3.2. Một số tồn tại cần được lưu ý rút 
kinh nghiệm 

Một số đề tài nghiên cứu đã cho thấy 
kết quả rất tốt và khả quan về mục tiêu cũng 
như nội dung thực hiện và sản phẩm theo 
yêu cầu của đề tài… Tuy nhiên hiệu quả áp 
dụng vào thực tế còn hạn chế, bản thân các 
nghiên cứu KHCN chưa hoàn thiện, chưa 
đáp ứng tính đơn giản, tiện dụng, phù hợp 
với trình độ văn hoá, kinh tế, kỹ thuật của 
đối tượng áp dụng. Nhiều kết quả tốt cho 
khu vực này nhưng không phù hợp áp dụng 
đối với khu vực khác, cần điều chỉnh hoàn 
thiện. Một số nghiên cứu khoa học mang 
tính chất thí điểm, đặc biệt chưa đúc rút, 
tận dụng được các thành quả trong nước và 
nước ngoài, dẫn đến lãng phí nguồn lực. 

Đối với các mô hình thử nghiệm kết 
quả nghiên cứu vào thực tế, tuy đã có kết 
quả minh chứng tốt đẹp nhưng khả năng 
duy trì sự bền vững của các mô hình áp 
dụng có kết quả tốt về mặt khoa học không 
cao, có khi còn dừng lại ngay sau khi đề tài 
kết thúc. Có thể xuất phát từ nhiều nguyên 
nhân, như do nhận thức từ các cấp lãnh đạo 
về công tác BVMT, áp lực của chính quyền 
chưa đủ mạnh nên các nghiên cứu KHCN 
bị bỏ qua; do một phần từ nhận thức cộng 
đồng và trách nhiệm xã hội của các đối 
tượng có phát sinh chất thải; hay hạn chế về 
khả năng đầu tư tài chính… nhất là đối với 
những vùng nông thôn xa xôi, kinh tế kém 
phát triển.

Một số đề tài nghiên cứu từ các nguồn 
quản lý khác nhau giữa các bộ, các tỉnh và 
đề tài cấp nhà nước còn chồng chéo, đôi 

khi có những phần trùng lặp mà lại chưa 
có sự phối hợp trong các hoạt động nghiên 
cứu, thừa kế kết quả của các đề tài đã thực 
hiện trước đó. Nguyên nhân có thể do hạn 
chế trong chia sẻ thông tin, chưa cập nhật 
thường xuyên các thành quả nghiên cứu 
khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMT 
nông nghiệp và phát triển nông thôn, dẫn 
đến lãng phí nguồn lực làm giảm hiệu quả 
đầu tư nghiên cứu, gây tốn kém về kinh phí 
nghiên cứu. 

3.3. Định hướng các nghiên cứu liên 
quan đến bảo vệ môi trường nông thôn 
trong những năm tới, cần tập trung vào 
các lĩnh vực sau  

Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi 
trường vùng nông thôn đặc thù, đặc biệt 
tập trung vào quy hoạch các làng nghề, các 
khu vực chăn nuôi, giết mổ (hoặc quy hoạch 
phát triển vùng nông nghiệp bền vững gắn 
với định hướng rõ nét về bảo tồn giá trị 
cảnh quan nông thôn và bảo vệ môi trường) 
nhằm bảo đảm phát triển bền vững, trong 
đó có cả quy hoạch hợp lý về không gian 
và tầm nhìn về thời gian đối với một vùng 
kinh tế - sinh thái rất đặc thù, có sự giao 
thoa giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch 
vụ, tiểu thủ công nghiệp và các hoạt động 
bảo tồn các giá trị sinh thái, văn hoá bản địa, 
truyền thống. Đối với một khu vực sản xuất 
nông nghiệp hay khu vực nông thôn đặc 
thù (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ 
sản, dân sinh, làng nghề…) cũng cần đặt ra 
bài toán quy hoạch phù hợp, tính toán cân 
bằng vật chất và triệt tiêu các tương tác bất 
lợi giữa các thành phần kinh tế - xã hội - môi 
trường có liên quan. 
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Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn 
nhằm hoàn thiện các chính sách và giải pháp 
quản lý tổng hợp môi trường nông thôn với 
sự tham gia tích cực của cộng đồng, trong 
đó đặc biệt lưu ý đến các chính sách về tài 
chính mang tính cộng đồng phù hợp nhằm 
gắn trách nhiệm người sản xuất (tạo ra áp 
lực đối với môi trường) và các đối tượng thụ 
hưởng các thành phần môi trường. Cần đặc 
biệt lưu ý các chính sách hỗ trợ tài chính 
khác biệt giữa khu vực đô thị và khu vực 
nông thôn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về 
mức độ quan tâm đầu tư trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường nông thôn. Cần xác định khu 
vực nông thôn là khu vực cung cấp đầu vào 
an toàn và tiếp nhận chất thải đầu ra, cân 
bằng vật chất cho khu vực đô thị, vì vậy, cần 
có chính sách điều tiết phù hợp. 

Nghiên cứu hoàn thiện các công nghệ 
xử lý chất thải theo hướng chi phí thấp, đơn 
giản trong vận hành, thân thiện với văn hoá 
và cảnh quan, đặc biệt chú trọng các nghiên 
cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong 
tuần hoàn và tái sử dụng tái chế, là nguyên 
liệu cho các ngành sản xuất phù hợp với 
điều kiện nông thôn Việt Nam.

Nghiên cứu hoàn thiện các mô hình 
sản xuất sạch hơn, thân thiện môi trường, 
thay đổi về nguyên liệu và quy trình sản 
xuất nhằm tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
giảm dần và tiến tới không phát thải nhằm 
đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn tại 
các vùng nông thôn đặc thù. 

Nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế 
xanh tại các vùng nông thôn đặc thù phù 
hợp với điều kiện địa phương làm cơ sở 
nhân rộng, đây là định hướng có tính lâu 

dài, bền vững nhất cho các vùng nông thôn 
Việt Nam.

4. KẾT LUẬN

Vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn 
trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội 
theo hướng bền vững ngày càng được quan 
tâm và định hướng cho các nhà khoa học 
tập trung vào nghiên cứu cơ sở khoa học 
và thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp 
khoa học công nghệ phục vụ bảo vệ môi 
trường nông thôn. Cần xác định rõ vai trò 
của hệ sinh thái nông nghiệp và nông thôn 
trong giai đoạn trước mắt và lâu dài, không 
chỉ coi khu vực nông thôn là nơi sinh sống 
làm lao động của người nông dân để tạo ra 
lương thực thực phẩm cho xã hội, mà cần 
xác định đúng và đầy đủ vai trò của hệ sinh 
thái nông nghiệp, nông thôn, trong đó cần 
làm rõ chức năng cần bằng dinh dưỡng, cân 
bằng sinh thái, cung cấp đầu vào cho xã hội, 
tiếp nhận và chuyển hóa các chất dư thừa 
hoặc thải ra/tạo ra (bao gồm cả các dạng 
rắn, lỏng, khí) của khu vực đô thị, lại là nơi 
bảo tồn các giá trị truyền thống (gồm cả 
chính trị, văn hóa, kinh tế, môi trường)…để 
có những tính toán khoa học, hợp lý, nhằm 
định hình một chiến lược quản lý khu vực 
nông thôn mang tính tổng hợp, toàn diện. 
Kết quả nghiên cứu của các đề tài nhằm 
bảo vệ môi trường nông thôn chỉ thực sự 
có hiệu quả khi được áp dụng thành công 
trong thực tiễn với sự phối hợp chặt chẽ và 
hợp lý giữa các nhà quản lý, nhà khoa học 
và những nguời dân sinh sống tại khu vực 
nông thôn Việt Nam. Đây cũng là nguồn sức 
mạnh đưa nông thôn Việt Nam phát triển 
bền vững.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Giống như cảnh quan đô thị, cảnh 
quan nông thôn cũng có các yếu tố thiên 
nhiên và nhân tạo tham gia hình thành, 
nhưng mức độ nhân tạo ít hơn. Tuy nhiên 
hiện nay với tốc độ đô thị hoá, công nghiệp 
hóa ngày càng nhanh chóng thì khoảng 
cách giữa điểm dân cư nông thôn với đô thị 
và khu công nghiệp càng bị thu hẹp, làm 
ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, văn 
hoá truyền thống nông thôn. Do đó, việc tổ 
chức và bảo vệ cảnh quan nông thôn cũng 
cần được quan tâm như cảnh quan đô thị.

Trong những năm qua, cùng với sự 
phát triển mạnh mẽ của đất nước, bộ mặt 
nông thôn đã có nhiều đổi mới. Chương 

trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây 
dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai 
đã đem lại những thay đổi đáng kể về đời 
sống, hạ tầng kỹ thuật cũng như cảnh quan 
môi trường nhiều vùng nông thôn.  Bên 
cạnh những chuyển biến tích cực, hiện 
tượng làng xóm bị đô thị hóa cứng nhắc 
theo kiểu đô thị lớn, miền núi bị đồng bằng 
hóa, cảnh quan văn hoá truyền thống bị 
mai một, cảnh quan thiên nhiên bị phá 
vỡ... đang diễn ra ngày một phổ biến tạo 
nên những ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực 
nông thôn.

Hiện nay, nhiều chuyên gia đã và 
đang quan tâm đến vấn đề môi trường 
nông thôn, còn kiến trúc cảnh quan nông 
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thôn vẫn chưa được quan tâm đúng mức. 
Những nghiên cứu về gìn giữ bản sắc cảnh 
quan nông thôn hiệu quả trong bối cảnh 
xây dựng nông thôn mới còn ít được đề 
cập. Ngay từ khâu lập quy hoạch, yếu tố kế 
thừa nét đẹp của làng quê đã ít được quan 
tâm. Một số chuyên gia đã đề xuất nên đưa 
kiến trúc, cảnh quan trở thành tiêu chí trong 
xây dựng NTM, để nêu bật tầm quan trọng 
của vấn đề bảo tồn kiến trúc, cảnh quan 
truyền thống, gìn giữ nét đẹp của làng quê. 
Thế nhưng, thực tế cho thấy, yếu tố không 
gian sống của người dân chưa được quan 
tâm đúng mức, dẫn đến những thay đổi 
ngoài mong muốn.

2. ĐẶC TRƯNG CỦA CẢNH QUAN 
NÔNG THÔN - CÁC LOẠI HÌNH CẢNH 
QUAN NÔNG THÔN

Hiện nay, cảnh quan nông thôn có thể 
được phân ra thành các loại hình như sau 
(Hàn Tất Ngạn, 2014):

- Cảnh quan thiên nhiên nông thôn: 
rừng tự nhiên, sông ngòi, ao hồ, các khu 
vực còn nguyên giá trị tự nhiên... 

- Cảnh quan khu xây dựng (còn gọi là 
nhóm tạo khối) - đem lại các giá trị văn hoá:

+ Khu dân cư nông thôn - khu vực 
làng xóm 

+ Khu các công trình công cộng, văn 
hoá, tâm linh, không gian trống

- Cảnh quan văn hóa được nhìn nhận 
hình thành do tác động tổng hợp của các 
yếu tố tự nhiên và văn hóa, được xác định 
là một hình thức tổ chức đất đai nhằm thích 
ứng với những thay đổi của xã hội. Cảnh 
quan văn hóa là cảnh quan bền vững, cung 
cấp nhiều dịch vụ có lợi cho cả xã hội loài 
người và tự nhiên, được con người mong 

1 Đỗ Cẩm Thơ (2017). Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng miền núi phía Bắc. 
http://langmoi.vn/phat-trien-san-pham-du-lich-dac-thu-vung-mien-nui-phia-bac/

muốn xây dựng và phát triển.

- Cảnh quan khu sản xuất:

+ Khu vực sản xuất nông nghiệp

+ Khu vực sản xuất lâm nghiệp

+ Khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản

Các loại hình cảnh quan nông thôn 
gắn với đặc thù bản sắc của từng vùng 
miền. Nghiên cứu minh hoạ 3 vùng chủ yếu 
để thấy được những bản sắc cảnh quan đặc 
thù:

* Vùng núi phía Bắc: đặc trưng bởi địa 
hình đồi núi, những thửa ruộng bậc thang, 
rừng, nhà ở truyền thống, phong tục tập 
quán truyền thống của ĐBDTTS vùng núi 
phía Bắc

Địa hình và khí hậu độc đáo, thiên 
nhiên thuần khiết hoang sơ, núi non trùng 
trùng điệp điệp đã tạo ra những cảnh quan 
tuyệt đẹp và hệ sinh thái hết sức phong 
phú cho vùng miền núi phía Bắc. Bên cạnh 
đó là sự đa dạng và hấp dẫn của cuộc sống 
đầy sắc màu truyền thống của các dân tộc 
thiểu số. Đó chính là những yếu tố tạo nên 
tính đặc thù của cảnh quan vùng miền 
núi phía Bắc so với các vùng khác trên cả 
nước.1

* Vùng đồng bằng sông Hồng: đặc 
trưng bởi những cánh đồng lúa, di tích lịch 
sử tâm linh phong phú, cảnh quan mang 
dấu ấn của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 
đô thị hoá. 

Trong số các di tích Việt Nam thì vùng 
đồng bằng sông Hồng chiếm hơn 90% 
về số lượng. Số lượng các danh hiệu thế 
giới do UNESCO xếp hạng cũng đứng đầu 
với quần thể danh thắng Tràng An, vịnh Hạ 
Long, Hoàng thành Thăng Long, Bia tiến sĩ 
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Văn Miếu Thăng Long, ca trù, dân ca quan 
họ,  khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát 
Bà,  khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông 
Hồng...2

* Vùng Tây Nguyên: Đặc trưng bởi địa 
hình cao nguyên, rừng Tây Nguyên, tính đa 
dạng sinh học, cảnh quan các khu sản xuất 
nông nghiệp với các cây trồng đặc trưng, 
nhà ở và công trình công cộng truyền 
thống, phong tục tập quán truyền thống 
của ĐBDTTS Tây Nguyên.

Tây Nguyên là vùng có địa hình cao 
nguyên đặc trưng, tạo lên bề mặt của vùng. 
Với đặc điểm thổ nhưỡng đất đỏ bazan ở 
độ cao khoảng 500 m đến 600 m so với mặt 
biển, Tây Nguyên rất phù hợp với những 
cây công nghiệp như cà phê, ca cao, hồ tiêu, 
dâu tằm.  Tây nguyên là một trong những 
vùng có tính đa dạng sinh học rất cao của 
Việt Nam. Rừng Tây Nguyên rất giàu về trữ 
lượng, đa dạng về chủng loại, phong phú về 
hệ động vật hoang dã. Tây Nguyên có nhiều 
dân tộc  trong 54 dân tộc Việt, tuy nhiên có 
5 dân tộc bản địa  sống lâu đời hàng chục 
thế kỷ: Bana, Gia Rai, Ê dê, M’nong, Cơ Ho, 
Mạ với nét văn hoá truyền thống không thể 
trộn lẫn.3

3. CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢN SẮC 
CẢNH QUAN NÔNG THÔN

3.1. Quá trình công nghiệp hoá, đô 
thị hoá

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, tính đến hết năm 2018, cả nước có 326 
KCN được thành lập trên tổng diện tích xấp 
xỉ 93 nghìn ha, trong đó có 250 KCN đã đi 

2 Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc. https://vi.wikipedia.org/wiki/Vùng_đồng_bằng_sông_Hồng_
và_duyên_hải_Đông_Bắc
3 Phạm Xuân Khuyến. Văn hoá vùng Tây Nguyên. http://www.vanhoaviet.info/vanhoavungtaynguyen.htm
4 Trần Hoàng Hoàng (2018). Giữ gìn cảnh quan kiến trúc nông thôn. https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-
song-van-hoa/giu-gin-canh-quan-kien-truc-nong-thon-557903
5 Phạm Thị Trầm, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh. (2018). Cảnh quan di sản văn hóa trong vùng đô thị hóa: “Những 
thách thức đương đại cho tính bền vững của đô thị Hà Nội”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội

vào hoạt động (Bộ KH&ĐT, 2018). Với sự 
phát triển công nghiệp mạnh mẽ, khoảng 
không gian mở đang ngày càng bị thu hẹp 
dành đất cho sản xuất, nhà ở, xây dựng khu 
công nghiệp và đô thị hóa.

Theo số liệu nghiên cứu của Đại học 
Quốc gia Hà Nội, tính đến hết tháng 5-2018, 
Việt Nam có 813 đô thị các loại, bao gồm 
cả các đô thị đặc biệt là khu kinh tế, khu 
công nghiệp… Đô thị đã đóng vai trò đặc 
biệt quan trọng trong quá trình phát triển 
kinh tế-xã hội. Hằng năm, các đô thị đóng 
góp tới 70% GDP của cả nước. Như vậy, xu 
thế đô thị hóa là tất yếu ở một quốc gia 
đang phát triển như Việt Nam, vấn đề là 
đô thị hóa có gắn với phát triển bền vững 
hay không? Chính sự gia tăng không gian 
đô thị, mật độ dân cư, tập trung hoạt động 
thương mại dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực.4

Tác động của quá trình đô thị hóa 
tới cảnh quan nông thôn được biểu hiện 
ở nhiều biến đổi tích cực. Cảnh quan nông 
thôn đã có nhiều đổi thay và phát triển hệ 
thống điện, đường, trường, trạm phục vụ 
tốt cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, 
quá trình này đồng thời kèm theo các hoạt 
động làm suy giảm giá trị tự nhiên và văn 
hóa của cảnh quan.5 Môi trường sinh thái 
nông thôn ở Việt Nam đang có nhiều tín 
hiệu đáng báo động liên quan đến thay đổi 
canh quan và ô nhiễm môi trường.

Thực tế hiện nay, nhiều huyện đang 
phấn đấu trở thành thị xã, quận để thu 
hút thêm đầu tư, tăng trưởng kinh tế. Xét 
về bản chất, công nghiệp hóa, đô thị hóa 
nhằm mục đích nâng cao đời sống, tăng sự 
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tiện nghi và thoải mái cho người dân. Đô 
thị hóa mà vẫn không mất đi bản sắc cảnh 
quan kiến trúc, không bị xáo trộn nếp sống 
thì công cuộc hiện đại hóa mới thực sự 
thành công.

3.2. Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện Chương 
trình MTQG xây dựng NTM, cảnh quan nông 
thôn đã có những thay đổi tích cực:

- Hệ thống cơ sở hạ tầng và cảnh quan 
nông thôn được cải thiện rõ rệt qua quá 
trình thực hiện nhóm tiêu chí (tiêu chí số 2 
– 7) – Cơ sở hạ tầng và tiêu chí số 17 – Môi 
trường nông thôn.

- Về thực hiện tiêu chí số 9 – nhà ở dân 
cư, người dân đã chủ động đầu tư sửa chữa 
nhà cửa   bảo đảm theo tiêu chí “3 cứng”, 
hàng rào, ngõ xóm được chỉnh trang, tạo 
cảnh quan nông thôn sạch đẹp.

Tuy nhiên, trong bộ 19 tiêu chí NTM, 
có một số tiêu chí chưa thực sự phù hợp với 
một số vùng miền, ảnh hưởng đến bản sắc 
cảnh quan nông thôn, điển hình là nông 
thôn miền núi, vùng ĐBDTTS:

- Tiêu chí NTM số 9 là phải có “75% 
số hộ có nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây 
dựng” chưa phù hợp với nhiều bản làng của 
ĐBDTTS vốn có phong tục dựng nhà sàn, 
nhà gỗ và vật liệu địa phương.6

- Việc “xây dựng nghĩa trang theo 
quy hoạch” – tiêu chí NTM số 17 là chuyện 
không dễ để thực hiện. Bởi lẽ, ở nhiều bản 
vùng sâu, vùng xa, thường sống không tập 
trung, thậm chí mỗi quả đồi chỉ có 1 - 2 hộ 
sinh sống. Lúc sống là vậy, lúc chết, mỗi hộ 
cũng tự tìm kiếm nơi chôn cất phù hợp với 
điều kiện gia đình. Nếu có xây nghĩa trang 

6 Điều tra đánh giá NTM tại Đắk Lắk (18-24/3/2019)
7 Điều tra đánh giá NTM tại Đắk Lắk (18-24/3/2019)

cũng không ai chịu mang người nhà đến đó 
chôn.7

3.3. Khai thác du lịch nông thôn

Song song với quá trình xây dựng 
NTM, nhiều hoạt động du lịch gắn với nông 
nghiệp, nông thôn đã xuất hiện tại nhiều 
địa phương. Có thể liệt kê nhiều loại hình 
du lịch nông thôn đang phát triển mạnh 
hiện nay. Điển hình là các mô hình du lịch 
trang trại đồng quê, miệt vườn, trải nghiệm 
làm nông, du lịch sinh thái... Cùng với đó, 
sự liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành 
và các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch 
nông nghiệp cũng ngày càng phát triển, 
tạo ra nhiều tour du lịch độc đáo, hấp dẫn 
du khách.

Tuy nhiên, việc phát triển du lịch nông 
nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều tồn tại, 
hạn chế, còn “manh mún” và chưa có chiều 
sâu, thiếu bền vững. Bên cạnh đó, khai 
thác du lịch nông thôn nếu không có định 
hướng đúng đắn có thể ảnh hưởng tiêu 
cực tới cảnh quan thiên nhiên và văn hoá 
truyền thống của người dân bản địa.

- Gia tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên, 
phá vỡ cảnh quan thiên nhiên

- Ảnh hưởng đến bản sắc văn hoá 
truyền thống

- Tác động tiêu cực đến môi trường 
sinh thái nông thôn.

3.4. Suy thoái đa dạng sinh học

Trong sinh thái cảnh quan, sự đa dạng 
sinh học tại một khu vực cảnh quan thiên 
nhiên luôn là biểu hiện của sức sống tại địa 
điểm đó, khả năng phát triển bền vững cao 
hơn những địa điểm có cảnh quan đơn chức 
năng. Việc không có kế hoạch sử dụng thiên 
nhiên nhất quán trong các vùng có tiềm lực 



216

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

công nghiệp cao, mật độ dân cư dày đặc, 
đất canh tác màu mỡ và giàu tài nguyên 
thiên nhiên đã gây ra mâu thuẫn trong vấn 
đề bảo vệ cảnh quan và môi trường (Hàn 
Tất Ngạn, 2014).

Hiện nay, tình trạng phá rừng đầu 
nguồn, trong đó có cả những khu vực vườn 
quốc gia, khu bảo tồn, để lấy gỗ và xây các 
công trình của nhà máy thủy điện, đã làm 
mất rất nhiều diện tích rừng, mất đi tính 
đa dạng sinh học trong khu vực, trong khi 
việc trồng bù rừng lại không được thực hiện 
đầy đủ, vì hầu hết các công trình đã không 
bố trí được hoặc bố trí không đủ quỹ đất 
trồng rừng, nhằm bù lại diện tích rừng đã 
mất (Nam P H và Học T Q, 2013). Mất rừng 
không chỉ làm tăng cao nguy cơ hạn hán, 
thiếu nước, xói mòn, sạt lở, lũ quét, phá vỡ 
cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học..., 
mà còn phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và 
huỷ hoại môi trường.

3.5. Ô nhiễm môi trường

Nếu trước đây nông thôn được coi là 
khu vực lý tưởng để nghỉ dưỡng bởi không 
gian xanh, sạch, đẹp thì ngày nay môi 
trường cảnh quan một số vùng nông thôn 
đã bị ảnh hưởng bởi rác thải và bốc mùi khó 
chịu từ các trang trại chăn nuôi gia súc, gia 
cầm. Lượng rác thải sinh hoạt, rác thải phát 
sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 
tràn ngập từ khu vực ao làng, sông ngòi 
đến đường xá, đồng ruộng, từ các khu chợ 
làng đến bãi đất trống. Môi trường ô nhiễm 
không những làm xấu đi hình ảnh của vùng 
nông thôn, mà còn để lại những hệ luỵ lâu 
dài. Khi ô nhiễm môi trường nông thôn trở 
thành vấn đề nhức nhối thì những xung đột 
phát sinh giữa nhóm gây ô nhiễm và cộng 
đồng bị ô nhiễm tại các khu vực làng nghề, 
các cơ sở sản xuất công nghiệp, những 
xung đột liên quan đến công tác quy hoạch 
bãi rác tập trung lại càng trở lên phổ biến 

Hình 1: Quá trình phát triển đang xâm lấn sự đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên. 
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Hình 2, 3: Đồi trọc ở Gia Lai do khai thác rừng mạnh 5 năm gần đây.
Nguồn: Điều tra đất tại Gia Lai (9-15/6/2019)

và trở thành những điển hình về xung đột 
môi trường tại khu vực nông thôn.8

4. NHỮNG THAY ĐỔI TRONG BẢN 
SẮC CẢNH QUAN NÔNG THÔN

4.1. Cảnh quan thiên nhiên

Quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá 
hiện nay gây tác động lớn đến cảnh quan 
thiên nhiên, đặc biệt là hệ sinh thái bản địa 
bị tác động, sự suy giảm đa dạng sinh học 
và gây ra gián đoạn về cảnh quan, tự nhiên 
và môi trường sinh thái. 

8 TTCNTT Tài nguyên và Môi trường (2015). Tác động của ô nhiễm môi trường nông thôn. http://tnmtvinhphuc.gov.vn/
index.php/vi/news/Moi-truong/Tac-dong-cua-o-nhiem-moi-truong-nong-thon-4311/

Khai thác quá mức tài nguyên thiên 
nhiên làm tổn hại đến cảnh quan, cân bằng 
sinh thái và khả năng kiểm soát lũ của rừng. 
Hệ lụy từ khai thác rừng quá mức cũng đã 
hiện rõ. Vùng cao hiện nay là những nơi 
phải hứng chịu những cơn thịnh nộ từ thiên 
nhiên và biến đổi khí hậu.

Tây Nguyên là địa bàn tiêu biểu của 
tình trạng mất rừng do chuyển đổi mục 
đích. Đặc biệt, việc mất rừng ngoài do khai 
thác còn do chuyển đổi đất rừng sang đất 
sản xuất, chuyển đổi rừng nghèo sang trồng 

Hình 4, 5: Đồi “Bó Vua” – điểm du lịch sinh thái gắn với lịch sử hấp dẫn tại xã Yên Thượng, 
Cao Phong, Hoà Bình, tuy nhiên sẽ rất dễ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái 

nếu không được khai thác đúng đắn. 
Nguồn: Điều tra tại xã Yên Thượng (19-20/6/2019)
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4.2. Cảnh quan văn hoá

Các hoạt động của con người cũng 
như yếu tố văn hóa (di sản văn hóa vật thể 
và phi vật thể) trên bề mặt cảnh quan là 
một yếu tố tạo thành cảnh quan đặc biệt 
quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu và rộng 
tới cấu trúc, chức năng và động lực cảnh 
quan.9 Bên cạnh những giá trị còn được 
giữ lại và bảo tồn, cảnh quan văn hoá nông 
thôn hiện nay ít nhiều đã biến đổi theo 
hướng suy giảm trị truyền thống. 

Thực hiện Chương trình xây dựng 
NTM, các công trình hạ tầng kinh tế - xã 
hội được trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới, 
đem lại những thay đổi tích cự về kinh tế, 
văn hoá tinh thần cho người dân nông thôn.

Việc triển khai xây dựng Nông thôn 
mới (NTM) kiểu mẫu về cảnh quan môi 
trường ở các địa phương đang mang đến 
những đổi thay tích cực. Trên toàn tỉnh Nam 
Định hiện nay, đã có 13 đơn vị xã, thôn, xóm 
đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu về cảnh 

9  Phạm Thị Trầm, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn An Thịnh. (2018). Cảnh quan di sản văn hóa trong vùng đô thị hóa: “Những 
thách thức đương đại cho tính bền vững của đô thị Hà Nội”. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
10 Điều tra đánh giá NTM tại Nam Định (12-14/3/2019)

quan môi trường giai đoạn 2019-2020. Kết 
quả huy động sự tham gia của các đoàn 
thể xã hội trong việc cải thiện cảnh quan, 
môi trường nông thôn: Đoàn TNCS đã thực 
hiện phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, 
“Ngày Chủ nhật xanh”; Hội LHPN đã thực 
hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, “Nuôi 
heo đất”, “Đường hoa phụ nữ”...10

Tuy nhiên hiện nay, nhiều tỉnh ở đồng 
bằng sông Hồng khá phổ biến nhà ở kiểu 
đô thị với mật độ tương đối cao. Đây chỉ là 
một trong nhiều ví dụ cho việc không thể 
giữ gìn cảnh quan nông thôn truyền thống, 
rộng ra là văn hóa truyền thống các miền 
quê trước tốc độ đô thị hóa ngày càng 
mạnh mẽ. 

Thực tế cho thấy việc quy hoạch các 
điểm dân cư NTM rất giống với quy hoạch 
các khu ở trong đô thị, đường xá quy hoạch 
vuông góc theo kiểu ô cờ, nhà ở bố trí thẳng 
hàng như nhà mặt phố tạo nên bộ mặt kiến 
trúc nhà ở nông thôn khô khan, những nhà bê 

cao su với hơn 72.000 ha, chuyển hơn 8.000 
ha đất rừng để xây dựng khoảng 50 công 
trình thủy điện; đồng thời, làm cho hàng 

ngàn héc ta rừng bị ngập trong lòng hồ, 
hàng chục ngàn héc ta rừng bị triệt phá... 
(Liên B, 2017). 

Hình 6, 7: Những tuyến đường hoa tại Hải Hậu, Nam Định do Hội phụ nữ huyện và xã chủ trì 
làm “mềm” những con đường bê tông khô cứng.
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tông kề liền nhau. Ngoài ra, điểm dân cư nông 
thôn mới thiếu cây xanh, mặt nước, thiếu các 
công trình nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. 

Hình 10: Kiến trúc truyền thống nhà ở nông 
thôn đang dần “tan vụn” trong dòng chảy đô 

thị hóa – Một vùng nông thôn Bắc Bộ.

Qua quá trình công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá nông thôn, việc bê tông hoá làng 
quê đã ảnh hưởng không ít đến cảnh quan 
sinh thái. Ở nhiều địa phương, do nhìn nhận 
cứng nhắc mà phong trào bê-tông hóa diễn 
ra rầm rộ. Vẻ đẹp của làng quê, nhất là nét 
đẹp kiến trúc, cảnh quan với không gian 
xanh, với cổng làng, cây đa, bến nước, mái 
đình... đang dần biến mất. 

Hình 11: Bê tông hoá đường đi và ao Trung 
Thanh tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì làm 

cho cảnh quan nông thôn “khô cứng”.

Hình 12: Nhà sàn gỗ với cầu thang và cột 
được bê tông hóa.

Hình 8, 9: Khu chùa Khánh đang được quy hoạch cải tạo mở rộng; một trong những nhà sàn 
gỗ của người Mường được định hướng sử dụng làm “homestay” tại xã Yên Thượng, Cao Phong, 

Hoà Bình. 
Nguồn: Điều tra tại xã Yên Thượng (19-20/6/2019)
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Thêm vào đó, cùng với quá trình hiện 
đại hoá nông thôn, sinh hoạt văn hoá cộng 
đồng ở nhiều nơi ít nhiều đã bị mai một; 
việc trùng tu các công trình văn hoá, tín 
ngưỡng theo hướng hiện đại làm cho các 
công trình phần nào mất đi bản sắc; nhà ở 
nông thôn ở nhiều nơi cũng không còn giữ 
được bản sắc truyền thống trước đây.

Hình 15: Những ngôi nhà sàn của nhiều hộ 
dân tộc Thái hôm nay không còn giữ được 

kiểu dáng truyền thống như trước đây.

4.3. Cảnh quan khu vực sản xuất

Ở nhiều tỉnh đồng bằng có tốc độ đô 
thị hoá cao, cảnh quan nông nghiệp không 
còn là ý nghĩa như một vùng kết nối cảnh 

quan sinh thái, mà có thể gọi là vùng sản 
xuất công nghiệp nông nghiệp, gây ảnh 
hưởng lớn đến cảnh quan sinh thái tự nhiên 
và môi trường. Tình trạng lấn chiếm đất 
nông nghiệp cho các mục đích phi nông 
nghiệp diễn ra khá phổ biến.

Ở vùng miền núi, các khu sản xuất 
nông lâm nghiệp hiện nay vẫn giữ được 
những giá trị cảnh quan với những loại cây 
trồng đặc trưng của các vùng miền khác 
nhau, có ý nghĩa nhất định không chỉ trong 
sản xuất mà còn trong khai thác du lịch 
nông nghiệp trải nghiệm. Tuy nhiên, tình 
trạng suy thoái đất, biến đổi khí hậu những 
năm gần đây đã bước đầu có những ảnh 
hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nguy cơ 
suy giảm cảnh quan trong tương lai.

Việc thực hiện tốt mô hình Phát triển 
cảnh quan nông nghiệp bền vững sẽ giúp 
con người không phải trả giá đắt cho việc 
khai thác quá mức các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên như: nước, khoảng sản, tài 
nguyên rừng, không khí…, hạn chế được 
sự suy giảm đa dạng sinh học và suy thoái 
các hệ sinh thái.

Hình13, 14: Nhà sàn bê tông ở xã Yên Thượng, Cao Phong, Hoà Bình – Toàn bộ 
khung, cột, tường, sàn đều bằng bê thông. 

Nguồn: Điều tra tại xã Yên Thượng (19-20/6/2019)



221

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

Hình 16, 17: Rừng cao su và trồng sắn ở bìa 
rừng cao su ở Kon Tum. Nguồn:

 Điều tra đất tại Kon Tum (9-15/6/2019)

Hình 18: Ruộng bậc thang của đồng bào 
Mường tại xã Yên Thượng, Cao Phong, Hoà 
Bình – Xã có định hướng quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp để luôn duy trì 70ha đất 
trồng lúa. 

Nguồn: Điều tra tại xã Yên Thượng (19-20/6/2019)

5. GIẢI PHÁP GIỮ GÌN BẢN SẮC 
CẢNH QUAN NÔNG THÔN

a) Vai trò của quy hoạch:
Hiện nay quy hoạch NTM chỉ đáp 

ứng  được 3 tiêu chí là: quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng 
đất, còn quy hoạch cảnh quan trong cùng  
bối cảnh còn ít được đề cập. Hơn nữa, nhiều 
đồ án quy hoạch nông thôn chưa chú trọng 
đến việc kế thừa bản sắc truyền thống.

Kiến tạo không gian nông thôn đáng 
sống là một trong những giải pháp quan 
trọng trong thực hiện hiệu quả Chương 
trình MTQG xây dựng NTM. Quá trình lập 
quy hoạch cảnh quan nông thôn cần chú 
trọng đến bảo tồn, chỉnh trang các không 
gian làng, xã vốn có trước đây. Căn cứ điều 
kiện địa lý của từng vùng, mỗi địa phương 
để lập quy hoạch, xây dựng cảnh quan bảo 
đảm phù hợp, nhưng vẫn tạo nên sự hài hòa 
và thân thiện với môi trường.

- Phân tích, tổng hợp tác động của đô 
thị hóa, quy hoạch lãnh thổ tới sự phát triển 
cảnh quan và những vấn đề ưu tiên trong 
định hướng phát triển. 

- Phân vùng cảnh quan phù hợp với 
từng khu vực nông thôn, bao gồm: khu bảo 
vệ thiên nhiên, sinh thái (có thể khai thác du 
lịch); khu nông – lâm nghiệp (đất đai màu 
mỡ có giá trị cho việc trồng cây nông – công 
nghiệp năng suất cao); khu bảo tồn văn hoá, 
di tích; khu thuận lợi cho phân bố dân cư; 
khu phát triển công nghiệp không độc hại 
(không gây ô nhiễm không khí, nước và đất, 
không gây ồn ào); cần xác định khu vực xây 
dựng mô hình NTM gắn với đặc trưng của 
địa phương.

- Ngoài ra, cần xác định vị trí hợp lý cho 
bãi rác và nghĩa trang.

b) Xã hội hóa, vận động tuyên truyền 
trong đầu tư xây dựng và giữ gìn bản sắc 
cảnh quan nông thôn:
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Xây dựng cảnh quan nông thôn phải 
được coi là nhiệm vụ của mọi người dân 
chứ không chỉ là nhiệm vụ của Nhà nước. 
Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ về vốn, quy hoạch, 
thiết kế các công trình, trong khi, người dân 
cũng cần tham gia góp vốn, công sức để xây 
dựng. Có như vậy, công cuộc kiến tạo cảnh 
quan nông thôn mới thực sự bền vững.

Đối với các địa phương, thường xuyên 
tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao 
vai trò và trách nhiệm trong việc giữ gìn 
bản sắc cảnh quan nông thôn. Ðối với việc 
kế thừa, gìn giữ nét đẹp của kiến trúc, cảnh 
quan, không gian công cộng, như cổng 
làng, ao làng, các di tích lịch sử, trước tiên, 
cần thay đổi nhận thức từ các cấp chính 
quyền địa phương đến người dân.

- Xóa bỏ tư duy nông thôn mới nghĩa 
là cái gì cũng xây mới;

- Cần giải quyết được ba yếu tố: Nét 
truyền thống, sự đan xen, đổi mới trong bảo 
tồn;

- Xây dựng các công trình với mật độ 
thấp, các công trình thấp tầng từ một đến 
ba tầng, khuyến khích các công trình xây 
dựng theo nhà ở nông thôn truyền thống, 
nhà ở mô hình sinh thái;

- Gìn giữ những hàng rào xanh thay 
cho hàng rào gạch đang dần phổ biến hiện 
nay.

c) Xây dựng các mô hình NTM kiểu 
mẫu về cảnh quan môi trường:

Trong giai đoạn tiếp theo của chương 
trình MTQG xây dựng NTM, cần tiến hành 
xây dựng những mô hình NTM kiểu mẫu cần 
gắn với đặc thù từng vùng, miền, từ đó rút 
kinh nghiệm, nhân rộng trên địa bàn nông 
thôn.

Các tỉnh, huyện cần xem xét, khảo sát 
kỹ, lựa chọn những khu vực phù hợp để 
triển khai mô hình NTM kiểu mẫu. Ngành 

11 Hoàng Đạo Kính (2012). Đô thị hoá nông thôn – Muốn làm, phải hiểu. https://ashui.com/mag/tuongtac/
phanbien/7823-do-thi-hoa-nong-thon-muon-lam-phai-hieu.html

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
cần tham khảo các tỉnh, thành phố trên toàn 
quốc và tình hình thực tế để đưa ra các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn đánh giá sao cho phù hợp 
với điều kiện thực tế của địa phương mình. 
Khu dân cư và vườn NTM kiểu mẫu nên 
được đánh giá theo các tiêu chí: quy hoạch 
và thực hiện quy hoạch; bảo tồn không gian 
nông thôn truyền thống theo vùng, miền; 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản 
phẩm từ vườn; môi trường cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp.

Phục hồi rừng:
Trong bối cảnh các nước chưa tìm ra 

phương hướng hiệu quả hơn để bảo vệ 
rừng, trong khi thương mại ngày càng phát 
triển, cùng lúc vai trò của các doanh nghiệp 
và các nhà bán lẻ đa quốc gia ngày càng 
cao, việc đầu tư nghiêm túc vào giải pháp 
điều tiết nhu cầu được đánh giá là khả thi và 
cần thiết đẩy mạnh.

Phục hồi rừng cảnh quan gắn với cải 
thiện sinh kế cộng đồng, nhằm ngăn chặn, 
đẩy lùi tình trạng mất rừng, từng bước khôi 
phục, phát triển rừng

Mô hình “nông thị”:
Góp phần kiểm soát quá trình đô thị 

hoá nông thôn một cách có kế hoạch, mô 
hình mà các chuyên gia trong và ngoài nước 
đưa ra để giúp hài hòa kiến trúc cảnh quan 
đô thị và nông thôn ở Việt Nam, đó là “nông 
thị” (agritown). GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính 
lý giải: “Nông thị là thiết chế cộng cư kết hợp 
nền kinh tế trồng trọt và chăn nuôi với tiện 
nghi và chất lượng cuộc sống đô thị. Nông 
thị có cấu trúc dạng thị trấn, có hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật tiến tới trình độ đô thị, có 
mật độ xây dựng thấp, mỗi đơn vị ở gia đình 
duy trì cấu trúc nhà-sân-vườn, bảo đảm một 
phần nhu cầu về thực phẩm, kiến trúc nhà 
ở và các thể loại công trình thấp tầng”11. Mô 
hình này từng áp dụng thành công ở Nhật 
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Bản, Mỹ… Theo đó, ở ngay trong lòng đô 
thị, vẫn cần những khoảng xanh, đó không 
chỉ là công viên hay hồ nước, thậm chí là 
khu vực sản xuất nông nghiệp ngay trong 
lòng đô thị. Với tư duy mới, đòi hỏi các cơ 
quan chức năng cần phân biệt rõ khu vực 
nào tập trung cơ quan hành chính, khu vực 
nào tập trung dân cư và khu vực nào để bảo 
tồn cảnh quan, đặc biệt như các làng cổ ở 
Đồng bằng sông Hồng, vườn cây sinh thái 
ở Nam Bộ…      

6. KẾT LUẬN
Bản sắc cảnh quan nông thôn có vai 

trò quan trọng trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, đặc biệt là trong 
bối cảnh xây dựng NTM. Nghiên cứu chủ yếu 
minh hoạ 3 vùng đặc trưng: miền núi phía 
Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên.

Các yếu tố bao gồm quá trình công 
nghiệp hoá, đô thị hoá; Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới; khai thác du lịch 
nông thôn; suy thoái đa dạng sinh học; và 
ô nhiễm môi trường đều có tác động đến 
bản sắc cảnh quan nông thôn truyền thống 
ở hai mặt tích cực và tiêu cực. Qua đó, cảnh 
quan thiên nhiên đã có sự suy giảm đáng kể, 
cảnh quan văn hoá phát triển theo hướng 
hiện đại nhưng phần nào mất đi bản sắc; 
cảnh quan sản xuất nông nghiệp đang dần 
đối mặt với tình trạng suy giảm diện tích và 
thoái hoá đất. 

Những thách thức đặt ra là rất lớn, 
trong bối cảnh đó, việc xây dựng và giữ gìn 
bản sắc cảnh quan nông thôn phải hài hòa, 
hợp lý và bền vững, vừa kế thừa được các 
giá trị truyền thống, vừa đáp ứng được yêu 
cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
thôn. Trong đó, công tác quy hoạch nông 
thôn cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản 
về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
và gắn kết với việc giữ gìn và phát triển văn 
hoá.  Lựa chọn mô hình phát triển khả thi 
cho khu vực nông thôn trong tương lai để 

phát triển mà không mất đi bản sắc là vấn 
đề không hề đơn giản, cần có sự tham gia 
đóng góp của nhiều ban, ngành và người 
dân nông thôn.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, 
75% dân số và nguồn lao động  ở khu vực 
nông thôn, đây cũng lànguồn lao động 
chính trong ngành nông nghiệp . Sau hơn 
32 năm thực hiện đường lối đổi mới  của 
Đảng,  cùng với thành tự chung của cả nước 
khu vực kinh tế vùng nông thôn đã thay đổi 
cơ bản,  trong giai đoạn 2010 - 2020 đã được 
xác định 5 đặc trưng, gồm: (1) Kinh tế phát 
triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư 
dân nông thôn được nâng cao; (2) Nông 
thôn phát triển theo quy hoạch, cơ cấu hạ 
tầng, kinh tế, xã hội hiện đại, môi trường 

sinh thái được bảo vệ; (3) Dân trí được nâng 
cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn 
và phát huy; (4) An ninh tốt, quản lý dân 
chủ và (5) Chất lượng hệ thống chính trị 
được nâng cao.

Chương trình MTQG về nông thôn mới 
(NTM) giai đoạn 2010-2020, đã góp phần 
nâng cao cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, 
chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp 
nói chung và từng lĩnh vực như  trồng trọt, 
chăn nuôi. sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. 
Tuy nhiên, nhiều thành tựu đạt được chưa 
tương xứng với tiềm năng và lợi thế của khu 
vực này: Nông nghiệp phát triển còn kém 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG NÔNG THÔN

PGS.TS NGUYỄN THẾ CHINH, TS ĐẶNG TRUNG TÚ 
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường
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bền vững, sức cạnh tranh thấp, chuyển giao 
khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn 
nhân lực còn hạn chế. Ô nhiễm, suy thoái 
môi trường khu vực nông thôn gia tăng gây 
ra nhiều hệ lụy cho xã hội và bức xúc trong 
đời sống của người dân nông thôn, yêu cầu 
bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế 
vùng nông thôn cần phải có những chính 
sách, giải pháp phù hợp với tăng trưởng 
kinh tế. Thực hiện chủ trương “không đánh 
đổi môi trường để phát triển kinh tế bằng 
mọi giá” cần phải được thể hiện ở vùng phát 
triển kinh tế nông thôn ngay từ bây giờ để 
tránh những hệ lụy ô nhiễm, suy thoái môi 
trường về sau. 

2. NHỮNG VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG Ở KHU VỰC NÔNG THÔN DO 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Việt Nam là quốc gia đang phát triển, 
khu vực nông thôn  chiếm diện tích khoảng 
80% và khoảng 67% dân số toàn quốc. Khu 
vực nông thôn góp phần quan trọng cung 
cấp lương thực, thực phẩm chính, cung cấp 
nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất 
công nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực, lao 
động cho khu vực đô thị và công nghiệp. 
Nông thôn Việt Nam ở mỗi vùng miền có 
những đặc trưng khác nhau về điều kiện tự 
nhiên,  đặc trưng văn hóa và phát triển kinh 
tế - xã hội.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, 
đời sống của nhân dân ngày càng được 
nâng cao, bộ mặt khu vực nông thôn có sự 
thay đổi rõ rệt, đời sống của nhân dân được 
nâng cao.Tuy nhiên ô nhiễm, suy thoái môi 

1 Diện tích đất nông nghiệp bình quân/hộ chỉ vào khoảng 0,46 ha và trung bình được chia thành 2,83 mảnh. Theo số 
liệu điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam, giai đoạn 1993 - 2014, diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp và đất mặt 
nước bình quân hộ nông nghiệp chỉ tăng từ 5.408 m2 lên 6.748 m2, chủ yếu do tăng diện tích đất lâm nghiệp và đất mặt 
nước cho nuôi trồng thủy sản; diện tích đất cây hàng năm bình quân một hộ giảm từ 4.121 m2 xuống 3.334 m2; cả nước 
có tới 81,61% hộ có diện tích đất nông nghiệp nhỏ hơn 0,5 ha.

trường có xu hướng “tịnh tiến” về khu vực 
nông thôn: Ô nhiễm môi trường đất, nước, 
không khí và suy giảm đa dạng sinh học, 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe 
người dân và làm gia tăng những xung đột 
môi trường:

- Môi trường đất: môi trường đất - nền 
tảng cho phát triển kinh tế nông thôn đang 
suy giảm về số lượng và chất lượng: tổng 
diện tích đất nông nghiệp của cả nước là 
27.284.906 ha, chiếm 82,37% tổng diện tích 
tự nhiên và chiếm 87,99% tổng diện tích đất 
đã sử dụng. Đất nông nghiệp quy mô nhỏ, 
phân tán, manh mún1. Biểu hiện của ô nhiễm 
môi trường đất là sự  suy thoái và hoang mạc 
hoá, giảm giá trị sử dụng do quá trình khai 
thác, sử dụng không hợp lý. Một mặt, hoạt 
động sản xuất nông nghiệp tác động mạnh 
đến môi trường đất như việc sử dụng phân 
bón, hóa chất bảo vệ thực vật chưa đúng kỹ 
thuật đã gây tồn dư nhiều trong môi trường 
đất, nước; nhiều vùng chăn nuôi tập trung 
thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải; 
nhiều vùng làng nghề sản xuất thủ công 
chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải, 
xả thải  ra đất. Mặt khác thời tiết diễn biến 
phức tạp, vụ đông xuân ở miền Bắc ấm, lạnh 
bất thường, hạn hán, bão lũ lụt, dịch bệnh 
trên gia súc, gia cầm, sâu bệnh cây trồng 
phát sinh trên diện rộng; nhiều vùng nuôi 
trồng thủy sản bị thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường. Bên cạnh đó, một số quá trình thoái 
hóa đất chính vẫn đang diễn ra phức tạp. Ở 
khu vực miền núi do địa hình cao, dốc nên 
các quá trình gây thoái hóa đất như: xói mòn, 
rửa trôi, đất có độ phì nhiêu thấp, mất cân 
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bằng dinh dưỡng, đất chua dần, thoái hóa 
hữu cơ, ô nhiễm, khô hạn, hoang mạc hóa, 
trượt đất, nứt đất. Ở các vùng đồng bằng 
ven biển quá trình mặn hóa, phèn hoá và cát 
bay, cát chảy đang diễn ra phổ biến. Những 
quá trình thoái hoá đất này dẫn tới suy giảm 
khả năng sản xuất nông, lâm nghiệp trong 
điều kiện quản lý đất đai chưa tốt.

- Môi trường nước: ô nhiễm nguồn 
nước, nhất là nước mặt ở những vùng nông 
thôn có kinh tế tăng trưởng nhanh, ở khu 
vực làng nghê, điển hình như vùng nông 
thôn đồng bằng sông Hồng, khu vực ven 
biển và khu vực tập trung dân cư đông. 
Thậm chí những kênh mương cung cấp 
nước cho sản xuất nông nghiệp nay trở 
thành nơi chứa nước thải và ô nhiễm đáng 
báo động như kênh Bắc Hưng Hải. Nước 
thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi cũng 
như nước của những hoạt động trong sản 
xuất nông nghiệp hầu hết được thải trực 
tiếp ra môi trường. Tại nhiều khu vực nông 
thôn, do điều kiện hạ tầng còn thấp, ngoài 
sử dụng nước ngầm, nhiều hộ gia đình vẫn 
phải sử dụng nước sông suối, ao hồ, kênh 
rạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Đây 
là những nguồn nước không được đảm bảo 
vệ sinh, dễ phát sinh, lan truyền dịch bệnh. 
Hơn nữa, các thủy vực tự nhiên và nhân tạo 
(sông, hồ, kênh, mương…) vẫn là nơi chứa, 
là nguồn tưới tiêu chính trong hoạt động 
sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, khi hệ 
thống này bị ô nhiễm dẫn tới những thiệt 
hại không nhỏ đối với hoạt động canh tác2.

- Rác thải sinh hoạt nông thôn: đây là 

2 Tổng cục Môi trường, 2018: Môi trường nước mặt có dấu hiệu suy giảm về chất lượng và ô nhiễm cục bộ chất rắn, chất 
hữu cơ, kim loại nặng và ô nhiễm vi sinh. Những khu vực có chất lượng mặt nước suy giảm tập trung chủ yếu ở hạ lưu 
các con sống, nới tiếp nhận nước thải tổng hợp, khu vực ven đô và làng nghề…

vấn đề đang nổi cộm do lượng rác thải phát 
sinh ngày càng nhiều cùng với tăng trưởng 
kinh tế, đa dạng về thành phần và tính chất 
độc hại. Công tác thu gom, vận chuyển và 
xử lý rác thải còn manh mún, thô sơ, chưa 
đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an 
toàn môi trường.

- Môi trường không khí: vấn đề ô 
nhiễm không khí cũng đã tác động trực 
tiếp đến sinh hoạt thường ngày của người 
dân, nhất là những vùng có mật đô dân số 
cao, hoạt động kinh tế sôi động. Tại không ít 
vùng nông thôn, mùi hôi do nước thải, chất 
thải từ các trang trại chăn nuôi gia súc, gia 
cầm; bụi bẩn và tiếng ồn từ các cơ sở sản 
xuất làng nghề đan xen trong cấc khu, cụm 
dân cư khiến cuộc sống sinh hoạt của người 
dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Ô nhiễm môi trường còn gây ra 
những tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp, gây ra những thiệt hại 
không nhỏ trong hoạt động khai thác, nuôi 
trồng thủy sản, phát triển du lịch; tác động  
đến sức khỏe người dân, thể hiện rõ nhất ở 
sự tích tụ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 
phân bón trong đất, dư lượng thuốc kháng 
sinh trong  sản phẩm nông nghiệp.Xung 
đột ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn: 
hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở 
khu vực nông thôn đã gây ra nhiều xung đột 
môi trường. Những xung đột phát sinh giữa 
nhóm gây ô nhiễm và cộng đồng bị ô nhiễm 
tại các khu vực làng nghề, các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, giữa đô thị và nông thôn… 
tập trung ở vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
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Trung Bộ3. Đặc biệt, môi trường nước dưới 
đất tại nhiều làng nghề cũng đã bị ô nhiễm 
kim loại nặng và có xu hướng gia tăng. 
Những xung đột liên quan đến công tác 
quy hoạch bãi rác tập trung khá phổ biến và 
trở thành những điển hình về xung đột môi 
trường tại khu vực nông thôn. Hàng chục vụ 
việc người dân khu vực phản ứng việc hoạt 
động chôn lấp, xử lý của các bãi rác, khu xử 
lý rác thải ở Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, 
Hải Dương, Bắc Giang… diễn ra trong nhiều 
năm chưa được giải quyết triệt để.4 

- Biến đổi khí hậu (BÐKH) và thiên tai 
cực đoan đã và đang tác động tiêu cực đến 
sản xuất nông nghiệp của Việt Nam: do đặc 
điểm sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều 
vào điều kiện tự nhiên nên dễ bị tổn thương 
trước thiên tai,    BÐKH:  BÐKH và thiên tai 
ảnh hưởng lớn đến nguồn nước, tác động 
mạnh đến khả năng thích ứng của hệ thống 
tưới tiêu, sinh trưởng của cây trồng vật nuôi. 
Sự biến đổi trong mùa mưa dẫn đến tần 
suất hạn trong mùa hè và lụt trong mùa thu 
sẽ tăng lên, hạn hán, bão lũ… sẽ tác động 
ngày một mạnh hơn... Mặc dù đã có nhiều 
giải pháp được xây dựng nhằm gia tăng 
lĩnh vực nông nghiệp có thể thích ứng với 
BĐKH, ứng phó với thiên tai  tuy vậy, để các 
giải pháp này thật sự phát huy tác dụng, cần 
nhận diện sâu hơn về đối tượng bị tác động 
cũng như xu hướng của BÐKH5.

3. NGUYÊN NHÂN CỦA Ô NHIỄM MÔI 
TRƯỜNG KHU VỰC NÔNG THÔN DO PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ

3 Theo thống kê đến hết năm 2016, vùng Đồng bằng sông Hồng có khoảng 2447 làng nghề. Tính riêng thành phố Hà 
Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, số làng nghề truyền thống là 297 làng. Hoạt động sản xuất tạo việc làm 
cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, chiếm hơn 64% lao động trong độ tuổi (tại các làng nghề) và chiếm 42% tổng 
số lao động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn thành phố.
4 Tháng 6, đầu tháng 7 năm 2019, người dân ngăn chặn việc đưa rác vào các bãi Nam Sơn (Hà Nội), Khánh Sơn (Đà 
Nẵng) đã làm tồn đọng hàng ngàn tấn rác thải sinh hoạt tại các đô thị.
5 Lê Minh Nhật, 2019. Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế cần một 
lượng đầu vào lớn các hóa chất bảo vệ thực 
vật và tăng trưởng cho cây trồng, vật nuôi, 
những hóa chất này không có những biện 
pháp xử lý triệt để trong quá trình sản xuất 
sẽ tồn đọng trong đất và phát tán ra nguồn 
nước gây ô nhiễm môi trường đất và nước,

Thứ hai, việc canh tác không đúng kỹ 
thuật, không gắn với việc duy trì hệ sinh thái 
tự nhiên, phù hợp với đặc trưng sinh thái của 
từng vùng cũng là nguyên nhân gây ra suy 
thoái, ô nhiễm môi trường ở khu vực kinh tế 
nông thôn.

Thứ ba, chất thải phát sinh từ chăn 
nuôi quy mô lớn, nhất là chăn nuôi lợn, chăn 
nuôi gà và gia súc tập trung thải trực tiếp 
ra môi trường không qua xử lý là nguyên 
nhân cơ bản gây ô nhiễm nguồn nước mặt 
và không khí ở khu vực nông thôn.

Thứ tư, chất thải rắn không được thu 
gom, vận chuyển và xử lý tập trung đúng 
kỹ thuật, chủ yếu đổ thải bừa bãi ra đồng, 
bãi, ruộng, thung lũng, đầu nguồn nước…
và thiếu ý thức của con người. Việc chôn 
lấp, xử lý chất thải tập trung ở những vùng 
được quy hoạch ở nông thôn không tuân 
thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật cũng 
là nguyên nhân cơ bản gây ô nhiễm môi 
trường và gây ra bức xúc cho xã hội    

Thứ năm, sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và phát triển mạnh mẽ 
của các làng nghề nhưng thiếu quy hoạch 
xử lý môi trường, xử lý ô nhiễm không triệt 
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để là nguyên nhân gây ra những xung đột 
về môi trường.

Thứ sáu, nguồn lực huy động cho đầu 
tư xử lý môi trường không đáp ứng, công 
nghệ xử lý lỗi thời ở nhiều địa phương 
cũng là nguyên nhân dẫn đến  ô nhiễm môi 
trường khu vực nông thôn.

Thứ bảy, thiếu cơ chế chính sách phù 
hợp chung và đặc trưng cho từng vùng kinh 
tế ở nông thôn đối với giải quyết mối quan 
hệ giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh 
tế tạo ra một động lực, coi việc bảo vệ môi 
trường chính là giúp cho phát triển kinh tế 
bền vững.

Thứ tám, công tác thanh tra, kiểm tra 
và chế tài xử lý người, tổ chức gây ô nhiễm 
môi trường do phát triển kinh tế chưa đủ 
mạnh và trách nhiệm truy xét đến cùng 
còn thiếu.

Thứ chín, vai trò của chủ doanh nghiệp, 
chủ trang trại trong trách nhiệm xã hội đối 
với môi trường cùng với phát triển kinh tế ở 
khu vực nông thôn chưa cao.

4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG 
CƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ VÙNG NÔNG THÔN Ở 
VIỆT NAM

Để giải quyết mối quan hệ giữa bảo 
vệ môi trường và phát triển kinh tế ở vùng 
nông thôn, một số giải pháp sau đây cần 
được thực hiện.

Thứ nhất, về cơ chế chính sách cần có 
sự rà soát lại trong hệ thống pháp luật và các 
chính sách đã có để tìm ra những hạn chế, 
những điểm nghẽn gây ra những hạn chế, 
những lỗ hổng để có cách khắc phục nhằm 

giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ 
môi trường và phát triển kinh tế ở khu vực 
nông thôn. Trong bối cảnh của thể chế kinh 
tế thị trường định hướng XHCN, việc đưa ra 
các chính sách phù hợp dựa trên cơ sở tiếp 
cận thị trường (MBA) là cơ bản để giải quyết 
bài toán trong phát triển kinh tế vùng nông 
thôn với bảo vệ môi trường.

Thứ hai, cần rà soát lại quy hoạch, 
áp dụng luật quy hoạch mới, giải quyết 
bài toán quy hoạch môi trường trong quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 
vùng kinh tế nông thôn. Tôn trọng quy luật 
khách quan của tự nhiên để đưa vào quy 
hoạch môi trường và quy hoạch tổng thể 
phát triển Kinh tế-xã hội, lấy mục tiêu phát 
triển bền vững để đưa ra quy hoạch hợp lý 
nhằm giải quyết tốt nguồn gốc của phát 
sinh ô nhiễm ngay từ đầu trước khi đầu tư 
phát triển sản xuất.

Thứ ba, vai trò nhận thức của chủ doanh 
nghiệp, chủ trang trại đối với phát triển sản 
xuất và bảo vệ môi trường, ý thức trách 
nhiệm xã hội của chủ doanh nghiệp, chủ 
trang trại coi đầu tư cho bảo vệ môi trường 
là đầu tư cho phát triển doanh nghiệp, phát 
triển trang trại vì lợi ích của doanh nghiệp, 
trang trại để phát triển kinh tế bền vững và 
gắn với cộng đồng địa phương.

Thứ tư, tiếp cận mô hình sản xuất mới 
trong phát triển kinh tế ở khu vực nông 
thôn, nhất là mô hình giảm thiểu, tái sử 
dụng, tái chế chất thải (3R) và hiện nay là mô 
hình kinh tế tuần hoàn, đặt lợi ích kinh tế lên 
hàng đầu nhưng đồng thời xử lý ô nhiễm là 
tất yếu, vì lợi ích của chủ doanh nghiệp..

Thứ năm, vai trò của chính quyền địa 
phương tại vùng phát triển kinh tế nông 



229

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

thôn trong việc thực hiện các biện pháp 
thanh tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp 
luật đối với bảo vệ môi trường trong hoạt 
động phát triển kinh tế của các cơ sở sản 
xuất và kinh doanh trong địa bàn được giao 
quản lý.

Thứ sáu, vai trò của cộng đồng, các tổ 
chức chính trị xã hội tại vùng kinh tế nông 
thôn trong việc phát hiện, giám sát và phản 
ánh kịp thời cho cơ quan chức năng quản 
lý môi trường cũng như phản biện xã hội 
nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa 
bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Thứ bảy, sự phối hợp giữa các cơ quan 
quản lý liên quan về bảo vệ môi trường 
và phát triển kinh tế để có sự đồng thuận 
chung nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế tại vùng kinh tế 
nông thôn. Trước hết là cơ quan bảo vệ môi 
trường và cơ quan phát triển kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn.

5. KẾT LUẬN

Bảo vệ môi trường và phát triển kinh 
tế tại vùng kinh tế nông thôn là tất yếu 
khách quan để hướng đến phát triển bền 
vững. Muốn vậy, trước hết chúng ta phải 
nhận thức được vai trò quan trọng của việc 
bảo vệ môi trường, thực trạng đã và đang 
diễn ra ô nhiễm môi trường tại những khu 
vực phát triển kinh tế ở nông thôn, từ đó tìm 
ra được những nguyên nhân nào dẫn đến 
ô nhiễm môi trường do phát triển kinh tế 
để có những giải pháp phù hợp. Xem xét lại 
cơ chế chính sách, tìm ra hạn chế cũng như 
điểm nghẽn để tháo gỡ về mặt chính sách và 
cơ chế là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc 
phát huy vai trò của các cơ quan quản lý, 
chủ doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham 

gia giải quyết mối quan hệ giữa bảo vệ môi 
trường và phát triển kinh tế ở vùng kinh tế 
nông thôn chính là phát huy ưu thế từ cơ sở. 
Bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh 
tế nói chung và vùng kinh tế nông thôn nói 
riêng sẽ thất bại nếu không có sự phối hợp 
của các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên 
môi liên quan. 
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1. MỞ ĐẦU

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 
của Ban chấp hành Trung ương  Đảng (khoá 
X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương 
trình MTQG xây dựng NTM và triển khai sâu 
rộng ở các cấp, ngành, địa phương. Sau hơn 
8 năm thực hiện Chương trình (2010-2018), 
mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế đất nước 
còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng 
cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước 
đã chung sức, đồng lòng thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và 
đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hạ tầng 

thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y 
tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng 
cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp 
tục phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế 
và thu nhập cao; số hộ nghèo giảm nhanh, 
đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân nông thôn từng bước được cải thiện; 
hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng 
cố. Tính đến tháng 9/2018, cả nước đã có 
3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn NTM; 55 đơn vị 
cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng NTM; số xã dưới 5 tiêu chí là 80 
xã (chiếm 0,9%); số tiêu chí đạt chuẩn bình 
quân/xã là 14,33 tiêu chí/xã...

XÂY DỰNG NTM CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GẮN VỚI QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN 
TAI: THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
TH.S HÀ HẢI DƯƠNG
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
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Bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, Chương trình xây dựng NTM vẫn còn 
một số tồn tại cần phải tập trung khắc phục 
như: kết quả đạt được trong xây dựng NTM 
chưa đồng đều, còn khoảng cách lớn giữa 
các địa phương và vùng, miền; tổ chức sản 
xuất trong nông nghiệp chưa liên kết bền 
vững, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn 
với xây dựng NTM còn hạn chế… Đặc biệt, 
trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của BĐKH 
và thiên tai, những kết quả và giá trị mà 
Chương trình đã đạt được có nguy cơ bị ảnh 
hưởng, thậm chí là bị kéo lùi lại ở một vài địa 
phương. Nhiều xã NTM vừa được công nhận 
là xã NTM nhưng chỉ sau một trận lũ, cơn bão 
đã bị phá hủy, thậm chí xóa sổ. Theo số liệu 
của Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên 
tai, trong 10 năm gần đây, mỗi năm thiên tai 
làm trên 300 người chết và mất tích; thiệt 
hại kinh tế trung bình khoảng hơn 17.000 tỷ 
đồng (tương đương 876 triệu USD) và có xu 
thế ngày càng gia tăng. Chỉ riêng năm 2017, 
thiên tai đã làm 385 người chết và mất tích, 
654 người bị thương; 8.16 nhà bị đổ, sập, 
trôi; 562.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái… 
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, 
môi trường sinh thái và hủy hoại thành quả 

xây dựng NTM tại nhiều địa phương.

Do đó, để xây dựng NTM bền vững, 
việc chủ động ứng phó với BĐKH và quản 
lý rủi ro thiên tai cần được xem xét, đánh 
giá một cách toàn diện và được lồng ghép 
trong các chương trình, hoạt động liên quan 
đến xây dựng Nông thôn mới nhằm hạn 
chế và giảm thiểu các tác động của thiên 
tai, biến đổi khí hậu đối với lĩnh vực nông 
nghiệp và nông thôn, đồng thời đảm bảo 
tính bền vững cũng như giữ vững thành quả 
đạt được của địa phương trong phong trào 
xây dựng NTM.

2. TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI TRONG 
ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT 
NAM

2.1. Phân vùng thiên tai tại Việt Nam

Hiện nay, Luật Phòng chống thiên tai 
(2013) và các văn bản liên quan đã xác định 
trên 19 loại hình thiên tai  ở nước ta, trong 
đó mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, hạn 
hán, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai 
chính thường xuyên xảy ra và có thể phân 
thành 08 vùng như sau:

Bảng 1. Phân vùng thiên tai điển hình trên cả nước

TT Vùng, miền Các loại thiên tai điển hình

1 Vùng Đồng bằng Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ

Lũ, ATNĐ, bão, bão lớn, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, 
rét hại, mưa lớn.

2 Vùng duyên hải miền 
Trung

Lũ lớn, ngập lụt, ATNĐ, bão, bão mạnh, siêu bão, nước dâng, 
hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển, mưa lớn.

3
Vùng Tây Nguyên 
Nam Trung Bộ và miền 
Đông Nam Bộ

Nắng nóng, hạn hán, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt
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Các loại hình thiên tai: (1) bão, (2) áp 
thấp nhiệt đới, (3) lốc, (4) sét, (5) mưa lớn, (6) 
lũ, (7) lũ quét, (8) ngập lụt, (9) sạt lở đất do 
mưa lũ hoặc dòng chảy, (10) sụt lún đất do 
mưa lũ hoặc dòng chảy, (11) nước dâng, (12) 
xâm nhập mặn, (13) nắng nóng, (14) hạn hán, 
(15) rét hại, (16) mưa đá, (17) sương muối, (18) 
động đất, (19) sóng thần, (20) sương mù, (21) 
gió mạnh trên biển và các loại hình thiên tai 
khác.

Với 8 vùng miền được phân ra cho thấy 
mỗi vùng có những loại hình thiên tai tương 
ứng có sự khác nhau. Cách phân vùng và 
phân loại này cho phép đánh giá được đặc 
điểm thiên tai của mỗi vùng, cập nhật các sự 

kiện thiên tai mỗi vùng thuận lợi hơn theo 
loại hình đã xảy ra. 

2.2. Tác động của thiên tai trong điều 
kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Những năm qua thiên tai đang ngày 
càng gia tăng cả về quy mô cũng như chu 
kỳ lặp lại, từ đó làm mất đi nhiều thành quả 
của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 
cả nước và tác động mạnh mẽ đến đời sống, 
sinh kế của người dân. Thực tế cho thấy, 
người dân có thể bị mất nơi cư trú, phải di 
cư, chuyển đổi nghề nghiệp... Một bộ phận 
dân chúng, khi đó khó tiếp cận hệ thống 
giáo dục, văn hóa, y tế. 

Bảng 2. Tình hình thiệt hại do thiên tai ở nước ta giai đoạn 1976 - 2016

Thiệt hại

Năm

Số người chết và mất tích

 (người)

Tổn thất về mặt kinh tế 

(Tr. USD)

1976 - 1990 (15 năm) 5.764 500

1991 - 2004 (13 năm) 10.071 3.000

2005 - 2011 (7 năm) 3.522 5.775

2011 - 2016 (5 năm) 1394 4.719

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

TT Vùng, miền Các loại thiên tai điển hình

4 Vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long

ATNĐ, bão, lũ, ngập lụt, triều cường, nước dâng do bão, hạn 
hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất bờ sông, bờ biển, dông, lốc, 
sét.

5 Vùng miền núi phía 
Bắc

Lũ quét, sạt lở đất, rét hại, băng tuyết, sương muối, mưa 
lớn.

6 Miền núi Bắc Trung Bộ Nắng nóng, lũ quét, sạt lở đất, rét hại .

7 Đô thị lớn, tập trung Ngập úng do mưa lũ lớn và triều cường, bão lớn và dông 
lốc

8 Vùng biển, hải đảo ATNĐ, bão, gió lớn, bão mạnh, siêu bão, nước dâng
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Trong giai đoạn 2002 - 2010, thiệt hại 
do thiên tai gây ra trên phạm vi cả nước 
thấp nhất là 0,14% GDP (năm 2004) và cao 
nhất là 2% GDP (năm 2006). Tính bình quân 
trong 15 năm qua, thiên tai đã làm chết 
gần 10.000 người; sạt lở mất trên 500 ha 
đất nông nghiệp và thổ cư; hàng vạn công 
trình dân sinh, kinh tế bị phá hủy; gây tổn 
hại khoảng 1,5% GDP hàng năm. Một số các 
hiện tượng thiên tai có tác động mạnh mẽ 
nhất đến đời sống xã hội như bão, ngập lũ, 
sạt lở đất, nước biển dâng và các hiện tượng 
thời tiết cực đoan như rét đậm, rét hại, hạn 
hán và xâm nhập mặn,...

Năm 2017 - là năm có số lượng bão kỷ 
lục (16 cơn bão và 04 ATNĐ) xuất hiện và hoạt 
động trên biển Đông, trong đó bão số 10, số 
12 đổ bộ vào khu vực Bắc và Nam Trung Bộ và 
bão số 16 đi qua quần đảo Trường Sa với sức 
gió trên cấp 11- 12 giật cấp 13-15 (rủi ro thiên 
tai cấp độ 4). Thiệt hại bão số 10 làm 06 người 
chết, 3.200 nhà bị sập, đổ, gần 200.000 nhà bị 
hư hỏng, tốc mái, nước dâng sóng lớn gây hư 
hỏng nặng các tuyến đê biển từ Hải Phòng 
đến Thừa Thiên Huế,... về kinh tế khoảng 
18.402 tỷ đồng; thiệt hại bão số 12 làm 123 
người chết và mất tích, 3.550 nhà bị sập đổ, 
gần 300.000 nhà bị hư hỏng, 73.744  lồng bè 
nuôi thủy sản,.. về kinh tế khoảng 22.679 tỷ 
đồng. Thiên tai năm 2017 đã làm 386 người 
chết, 8.166 nhà bị đổ, trôi; 610.000 nhà bị 
ngập, hư hỏng và di dời khẩn cấp. Tổng thiệt 
hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng (tăng 
300% so với trung bình nhiều năm).

Đối với bão, do ảnh hưởng của biến 
đổi khí hậu, những năm gần đây, quỹ đạo 
bão có xu thế dịch chuyển về phía Nam rất 
khó dự báo, xác định chính xác đường đi của 
bão. Dự báo trong tương lai, số lượng cơn 
bão có cường độ mạnh sẽ gia tăng.

Lũ lụt, úng ngập cùng các hiện tượng 
tự nhiên khác (nước dâng, trượt lở đất gây 
tắc tạm thời dòng lũ trên sông,…) thường 
gây hiểm họa lớn. Lũ lụt tự nhiên kết hợp với 
các tác nhân phi tự nhiên (nạn phá rừng, sử 
dụng đất không hợp lý, xây dựng các công 
trình trên sông…) ngày càng nhiều, gây gia 
tăng thiệt hại về người và tài sản. Lũ do sự cố 
hư hỏng các công trình trữ nước, giữ nước, 
cản trở dòng lũ, ngập lũ do tác động của 
con người cũng có xu hướng xảy ra thường 
xuyên hơn.

Do tác động của BĐKH, mưa bão gia 
tăng và phức tạp hơn nên nhiều hồ đã gặp 
sự cố, mất an toàn, gây hậu quả lớn về xã hội 
và môi trường đã từng xảy ra ở miền Trung 
và Tây Nguyên trong những năm qua.

Các chuyên gia khuyến cáo, vấn đề 
an toàn hồ chứa và nguy cơ gia tăng hiểm 
họa thiên tai, tai biến môi trường ở hạ du 
do mất an toàn hoặc vận hành không hợp lý 
các công trình thủy điện, thủy lợi là vấn đề 
thường trực ở các vùng nên cần chủ động 
đối phó với tinh thần cảnh giác cao.

Ngoài lũ lụt ở các vùng, chúng ta phải 
chú ý đến lụt và ngập úng ở các đô thị, đồng 
bằng. Úng ngập ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
các đồng bằng nhỏ ven biển miền Trung 
cho thấy, nguyên nhân chủ yếu gây úng 
ngập nghiêm trọng không phải do nước 
lũ ngoài sông tràn vào mà chủ yếu do mưa 
cường độ lớn, tập trung trong thời gian 
ngắn tạo dòng chảy mặt lớn vượt khả năng 
chứa, thấm, tiêu thoát nước, có nơi còn chịu 
tác động tổ hợp của mưa lớn và triều cao.

Nguy cơ hạn hán và thiếu nước trên 
diện rộng, thậm chí sa mạc hóa sẽ gia tăng 
do chế độ mưa, ẩm đã khác quy luật bởi 
BĐKH. Mức độ gay gắt của hạn hán rất khó 
dự đoán và xác định trước.
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Hạn hán, thiếu nước điển hình đã xảy 
ra liên tiếp trong mùa khô các năm thập kỷ 
đầu thế kỷ 21. Dưới tác động của BĐKH, hạn 
hán được ước lượng sẽ tăng lên khoảng một 
cấp trên tất cả các vùng trong những năm 
tới, tiếp tục gia tăng quá trình hoang mạc 
hóa, mặn hóa, xâm thực, xói lở bờ sông, cát 
bay, cát chảy…

Lũ quét là mối nguy chết người rình 
rập và đột ngột xuất hiện gây hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng. Dưới tác động của BĐKH, 
mưa cường độ lớn xảy ra thường xuyên hơn 
ở vùng núi cao và Tây Nguyên nước ta dẫn 
tới lũ quét xảy ra với tần suất cao hơn, ác 
liệt hơn và gây thiệt hại ngày càng nghiêm 
trọng. Điều đáng nói là điều kiện công nghệ 
hiện hiện nay chưa thể dự báo lũ quét mà 
chỉ có thể cảnh báo khi lượng mưa vượt 
ngưỡng. Đó là một thách thức đáng kể cho 
ngành khí tượng thủy văn và cần những 
biện pháp tuyên truyền hiệu quả để người 
dân chủ động phòng chống.

3. THỰC TRẠNG LỒNG GHÉP BĐKH 
VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN TRƯỚC THIÊN TAI 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

3.1. Thực trạng lồng ghép BĐKH trong 
xây dựng nông thôn mới

Sau Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị 
quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để thực 
hiện Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ 
xây dựng Chương trình hành động tại Nghị 
quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 
năm 2008 của Chính phủ. Trong đó, cũng 
đã đề cập đến nội dung “Nâng cao năng lực 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thực hiện 
một bước các biện pháp thích ứng và đối 
phó với biển đổi khí hậu toàn cầu, nhất là 
nước biển dâng”. Có thể nói vấn đề BĐKH 
cũng đã được đưa vào trong mục tiêu khởi 

xướng và cần thiết cho các hành động tiếp 
theo phải tích hợp.

Để thực hiện được chương trình hành 
động đã được phê duyệt, Chính phủ đã 
ban hành các văn bản thống nhất từ trung 
ương đến địa phương nhằm hướng dẫn các 
tỉnh, thành phố trong cả nước để thực hiện 
tốt công tác triển khai nhân rộng NTM như: 
Quyết định số 491/QĐ-TTg  ngày 16 tháng 4 
năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Quyết 
định này đã ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về 
NTM. Bộ tiêu chí bao gồm 19 tiêu chí chung 
là căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM.

Trong quá trình triển khai thí điểm 
11 xã tại các tỉnh, để phù hợp với điều kiện 
chung, Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 342/QĐ-TTg   ngày 20/02/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi 05 tiêu chí của Bộ 
tiêu chí quốc gia về NTM ban hành tại Quyết 
định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của 
Thủ tướng Chính phủ.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị địa 
phương triển khai thuận lợi về công tác 
NTM, Chính phủ đã ban hành Quyết định 
số 193/QĐ-TTgvề “Phê duyệt Chương trình 
rà soát quy hoạch, kế hoạch xây dựng NTM”. 
Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 
của Thủ tướng Chính phủ phê  duyệt 
Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng NTM giai đoạn 2010-2020.  Mục tiêu 
của quyết định này là xây dựng NTM có kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước 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; gắn phát 
triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; 
xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản 
sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái 
được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; 
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đời sống vật chất và tinh thần của người dân 
ngày càng được nâng cao; theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2015 
đạt được 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM; đến 
năm 2020 sẽ đạt 50% số xã đạt theo tiêu 
chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan 
thường trực về NTM của cả nước, Bộ đã 
ban hành nhiều văn bản pháp quy hướng 
dẫn các văn bản của Chính phủ tạo điều 
kiện cho các đơn vị địa phương thuận lợi 
trong công tác triển khai NTM, cụ thể như  
Thông tư số 07/2010/TT–BNNPTNT ngày 
08/02/2010 hướng dẫn công tác quy hoạch 
phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo 
Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM. Thông tư này 
quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và 
quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp 
trong phạm vi ranh giới hành chính của một 
xã hoặc tương đương.

Ngoài thông tư trên, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT còn ban hành Thông tư số 41/2013/
TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 hướng dẫn 
thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, làm 
cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu 
chí và xã đạt chuẩn NTM.

Trong 19 tiêu chí chung của công tác 
quy hoạch NTM có liên quan đến rất nhiều 
bộ ngành khác ngoài Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, vì vậy để thống nhất được một số 
nội dung trong công tác quản lý quy hoạch 
NTM, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 
Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và môi trường 
ban hành thông tư liên tịch số Thông tư 
liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-
BTN&MT ngày 28/10/2011 hướng dẫn thực 
hiện triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch 
NTM như việc lập, thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng xã NTM.

Liên quan đến nội dung Quy hoạch 
sản xuất nông nghiệp thì rõ ràng là BĐKH 

sẽ có tác động rất lớn, và sau đó nó sẽ ảnh 
hưởng đến Quy hoạch bố trí đất đai và bố 
công trình cơ sở hạ tầng, cảnh quan. Tuy 
nhiên, sau Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, 
thì việc đề cập đến nội dung BĐKH là rất 
hạn chế (Quyết định số 800/QĐ-TTg đề cập 
trong giải pháp thực hiện Chương trình 
NTM phải lồng ghép với vốn từ chương trình 
BĐKH), duy nhất chỉ có Thông tư 07/2010/
TT-BNNPNT về Hướng dẫn quy hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ 
tiêu chí quốc gia về NTM có đề cập đến 
vấn đề BĐKH trong phần căn cứ một cách 
chung chung, có nghĩa là khi lập kế hoạch 
cần căn cứ vào đánh giá tác động của BĐKH 
mà không xét đến sau khi có tác động của 
BĐKH thì sẽ lập quy hoạch như thế nào, quy 
trình và phương pháp cụ thể cho lồng ghép 
BĐKH cũng chưa được đề cập đến.Có thể 
nói, căn cứ để lồng ghép BĐKH trong các 
văn bản pháp quy của Chương trình xây 
dựng NTM còn chưa rõ ràng và cụ thể.

3.2. Những vấn đề đặt ra về an toàn 
trước thiên tai trong xây dựng NTM

3.2.1. Nhận thức và kiến thức phòng 
chống thiên tai của cán bộ và nhân dân cơ sở 
còn thấp

a) Đối với nhân dân:

Một bộ phận người dân chưa có ý thức 
xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ 
thích ứng với việc an toàn trong điều kiện 
dễ có mưa to, bão lớn gây ngập lụt. Đặc biệt 
ở miền núi rất nhiều hộ vẫn tiếp tục khoét 
chân núi san ủi làm nhà ở. Đã phá vỡ kết cấu 
chân núi, khi mưa lớn rất dễ bị sạt lở, vùi lấp 
(theo thống kê hiện có khoảng trên 10.000 
căn hộ như vậy). Nhiều nơi rừng phòng hộ 
bị chặt phá thay vào đó là nương sắn, nương 
ngô. Mất thảm thực vật, không còn rừng che 
chắn nên khi có mưa lớn nước thấm nhanh 
vào đất hoặc xối nhanh xuống các khe, dễ 
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gây lũ quét và sạt lở đất kể cả ở những nơi 
có độ dốc nhỏ.

Cũng do ý thức chưa đầy đủ về hiểm 
họa của thiên tai mà nhiều người dân không 
có ý thức chuẩn bị sẵn hậu cần dự trữ trong 
mùa mưa bão ngay cả ở vùng có nguy cơ 
cao. Hoặc không chịu đóng góp công sức, 
kinh phí với cộng đồng để ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai khi xảy ra.

b) Đối với cán bộ

Mặc dù luật phòng chống thiên tai đã 
có hiệu lực từ lâu nhưng ở nhiều xã, kể cả xã 
đã đạt chuẩn NTM, vẫn ít quan tâm tới củng 
cố bộ máy chỉ huy phòng chống thiên tai, 
ít tập huấn nghiêm túc nâng cao nghiệp vụ 
và kỹ năng cho cán bộ chỉ huy và lực lượng 
xung kích ứng phó. Cũng ít chú ý đến lồng 
ghép các yêu cầu phòng chống thiên tai khi 
xây dựng các công trình hạ tầng công cộng 
cũng như chỉ đạo bố trí sản xuất thích hợp. 
Nhiều nơi có rừng phòng hộ cũng chưa coi 
trọng công tác bảo vệ, thậm chí bật đèn 
xanh cho dân chặt phá hoặc chuyển sang 
rừng sản xuất.

3.2.2. Quy hoạch hạ tầng và sản xuất 
còn ít tính đến tác động của thiên tai

Khi quy hoạch NTM và xây dựng dự 
án các công trình hạ tầng công cộng như 
trường học, trạm y tế, cầu cống… ngay ở 
các vùng có nguy cơ cao thì các đơn vị tư 
vấn xây dựng và cán bộ xã hầu như thiếu 
hiểu biết về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
ứng dụng công nghệ phù hợp, thích ứng với 
xu thế thường xảy ra mưa to, nước lũ lớn và 
nhanh nên trong thực tế nhiều công trình 
mới xây dựng xong, chỉ qua 1 trận mưa lũ 
đã bị phá hỏng. Hầu như rất ít địa phương 
quan tâm hoặc tính kém không đầy đủ 
việc khôi phục, tôn tạo hệ thống tiêu thoát 
nước trong các khu dân cư. Nhiều xã ở vùng 

thường xuyên mưa lũ cũng không có quy 
hoạch khu đất cao (hoặc tôn nền) ngay ở 
mỗi thôn xóm để tạo nơi trú tạm cho người 
và gia súc khi có nước lũ dâng cao… Mặc dù 
Chính phủ đã có chủ trương hỗ trợ cho hộ 
nghèo mô hình nhà chống lũ cho khu vực 
miền Trung nhưng chương trình này được 
thực thi rất hạn chế (theo báo cáo của Bộ 
Xây dựng trong 5 năm thực hiện mới chỉ đạt 
gần 30% nhu cầu). 

a) Quy hoạch sản xuất nông nghiệp 
vẫn chậm điều chỉnh theo hướng tái cơ cấu 
nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến 
đổi của thời tiết khí hậu

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp của 
tỉnh và huyện cơ bản còn chưa được bổ 
sung điều chỉnh theo hướng tái cơ cấu phù 
hợp với nâng cao giá trị gia tăng/đơn vị diện 
tích và phòng tránh thiên tai thích ứng với 
vùng. Do đó quy hoạch sản xuất của các xã 
vẫn tự mày mò hoặc theo định hướng cũ (ví 
dụ: các tỉnh miền Trung nhiều gió bão vẫn 
quy hoạch trồng cây cao su, nhiều vùng 
đồng bằng sông Cửu Long điển hình như 
Cà Mau bị xâm nhập mặn nặng vẫn chậm 
thay quy hoạch lúa sang nuôi tôm,… Nhiều 
vùng trũng ở đồng bằng sông Hồng vẫn 
chuyển đổi lúa sang cây ăn quả lâu năm mà 
thiếu hệ thống thủy lợi thích ứng đi kèm… 
Vì vậy mỗi khi thiên tai xảy ra đã gây thiệt 
hại không nhỏ cho nông dân các vùng này.

b) Quy hoạch di dân các vùng thiên 
tai nguy hiểm ít được chú trọng và vẫn còn 
nhiều bất cập

Lũ ống, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi, 
nhất là miền núi phía Bắc; sạt lở bờ sông 
ở các tỉnh phía Nam, nhất là đồng bằng 
sông Cửu Long đang diễn ra mỗi năm đều 
mạnh mẽ hơn và trên diện rộng hơn. Hầu 
hết các địa phương đều đã có cảnh báo cho 
các vùng, điểm nguy hiểm. Tuy nhiên trong 
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quy hoạch NTM, các xã đều ít hoặc không 
đề cập tới quy hoạch các khu vực để di dân 
các vùng nguy hiểm này (công tác này cũng 
thiếu sự chỉ đạo và vào cuộc của cấp trên). 
Vì vậy cả nước có khoảng 100.000 căn hộ 
cần di dời nhưng không có đất quy hoạch di 
dân. Không những thế thực tế đang diễn ra 
là mỗi năm có hàng ngàn hộ tiếp tục khoét 
chân núi san nền làm nhà ở hoặc tiếp tục 
xây nhà kiên cố ngay các mép sông,…Vì vậy 
những năm gần đây, theo thống kê đã có 
bình quân 500 căn nhà bị sập do sạt lở đất 
núi ở các tỉnh phía Bắc và tụt xuống sông do 
lở bờ ở các tỉnh phía Nam.

3.2.3. Hạ tầng phòng chống thiên tai 
nhất là cho dự tính dự báo còn nghèo và lạc 
hậu

Mặc dù đã được coi trọng đầu tư 
nhiều năm nhưng nhiều tuyến đê sông, đê 
biển và công trình liên quan chưa đảm bảo 
an toàn trong chống lũ. Thực tế đã minh 
chứng, nhiều tuyến đê sông khi mực nước 
cao, ngâm dài ngày (7-10 ngày) đã có biểu 
hiện no nước, yếu và có nguy cơ tràn vỡ cao. 
Chỉ tính riêng miền Trung đã có gần 1.000 
hồ chứa xuống cấp, trong đó có 50 hồ đập 
sẵn sàng vỡ bất cứ lúc nào. Cả nước có 2.500 
hồ dưới 250 m3 nước do xã quản lý, đê chứa 
nước đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng 
không có kinh phí tu bổ.

Các phương tiện cảnh báo bão mưa, lũ 
(chủ yếu vẫn do ngân sách Nhà nước lo) gần 
đây đã được chú trọng, đã có hiệu quả khá rõ 
trong cảnh báo cho người dân, xây dựng các 
điểm phòng tránh trú bão cho tàu thuyền 
đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, đối với cảnh 
báo cho đất liền các vùng có nguy cơ cao 
về lũ, sạt lở đất, các hồ chứa…thì cũng còn 
nhiều hạn chế và bất cập. Nhiều hồ đập lớn 
như hồ thủy điện Hòa Bình do thiết bị quan 
trắc mưa lạc hậu và mới đáp ứng ½ mật độ 

yêu cầu nên thường xuyên báo sai mức lũ, 
đã gây khó khăn cho công tác vận hành trữ 
nước và xả lũ. Có lúc phải xử lý gấp cứu đập 
đã gây thiệt hại lớn về đời sống và sản xuất 
cho khu vực hạ du. Các khu vực có nguy cơ 
sạt lở đất cũng hầu như không có thiết bị đo 
cung cấp dữ liệu về trượt đất và đặc điểm 
trượt đất để chủ động khắc phục hoặc cảnh 
báo cho nhân dân phòng tránh và các cơ 
quan chức năng có quyết định chỉ đạo ứng 
phó kịp thời.

3.2.4. Phương châm “4 tại chỗ” chưa 
được duy trì và phát huy

Với nội dung: Phương án tại chỗ; lực 
lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại 
chỗ. Phương châm này đã phát huy hiệu quả 
rất cao trong phòng, chống thiên tai những 
năm trước đây và có thể rút ra nhiều bài học 
quan trọng áp dụng cho phòng chống thiên 
tai hiện nay. Tuy nhiên trong chỉ đạo thực 
hiện ở các xã, các nội dung “4 tại chỗ” chưa 
được đề cập rõ nét, bổ sung hoàn chỉnh 
thành phương châm hành động mới phù 
hợp toàn diện hơn với phòng chống thiên 
tai ở tất cả các xã trong toàn quốc. 

3.2.5. Nguồn lực cho phòng chống thiên 
tai ở các xã rất mỏng và thiếu chủ động về lực 
lượng con người

Ngoài nguồn lực chỉ huy, lực lượng 
xung kích và hoạt động tự nguyện chủ yếu 
là thanh niên, do yêu cầu kinh tế gia đình 
mà thường phải đi làm ăn xa…nhìn chung 
khó tập tập hợp, quản lý số này trong thời 
kỳ mưa bão.

Lực lượng nòng cốt trong phòng 
chống thiên tai ở cấp xã (bao gồm cả lãnh 
đạo và xung kích tình nguyện) đều thiếu sự 
đào tạo, tập luyện về kỹ năng phòng chống 
thiên tai, giải quyết hậu quả của thiên tai 
nên ngay cả ở vùng nguy cơ cao, khi xảy ra 



240

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

sự cố lực lượng này đều lúng túng, nhất là sự 
phối hợp giữa các bộ phận để giải quyết các 
vụ việc trên địa bàn.

Về kinh phí:

- Một phần quan trọng từ ngân sách và 
các nguồn lực xã hội thường chỉ dành nhiều 
hơn cho hoạt động cứu trợ sau thiên tai. Tuy 
nhiên ngân sách và các nguồn vốn xã hội 
huy động cho công tác phòng, chống thiên 
tai chủ động lại rất hạn chế.

- Việc triển khai xây dựng quỹ phòng 
chống thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên 
tai còn chậm (ngay cả quỹ bảo hiểm nông 
nghiệp đã thí điểm 2 năm, khẳng định thành 
công nhưng dường như không được mở 
rộng) việc thu và hoạt động của quỹ đang 
còn nhiều bất cập về cơ cấu tổ chức quỹ, đối 
tượng góp, mức đóng góp nên chưa “vào 
dân”, kết quả thu được không đáng kể.

Đó là những vấn đề lớn đang đặt ra 
hay những bất cập trong đảm bảo an toàn 
trước thiên tai trong quá trình xây dựng 
NTM, không chỉ trước mắt mà có những vấn 
đề phải nỗ lực lâu dài, rất cần được nghiên 
cứu, khắc phục trong các đề án  Xây dựng 
NTM, đề án phòng chống thiên tai nói riêng 
ở các xã.

4. GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH ỨNG 
PHÓ BĐKH, LỒNG GHÉP QUẢN LÝ THIÊN 
TAI TRONG XÂY DỰNG NTM

4.1. Tăng cường các hoạt động ứng 
phó chung  với  BĐKH ngành nông nghiệp 
và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 
2020, tầm nhìn đến năm 2050

4.1.1. Rà soát và tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế chính sách

Xây  dựng chỉ  thị và hướng dẫn  lồng 
ghép các nội dung ứng phó với BĐKH vào 
các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt 

động cụ thể của ngành;

Rà soát và bổ sung chính sách hỗ trợ 
về tài chính, đất đai để khuyến khích các 
nguồn đầu tư theo cơ chế đối tác công tư 
(PPP) cho các hoạt động thích ứng và giảm 
thiểu BĐKH đối với các lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn;

Rà soát,  bổ sung  các hướng dẫn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức 
kỹ thuật về phương pháp đánh giá tác 
động BĐKH, phương pháp lấy mẫu, đo đạc 
và phân tích phát thải KNK, phương pháp 
xác định các hoạt động ưu tiên, hướng dẫn 
theo dõi, lập báo cáo và thẩm định (MRV), 
phương pháp đánh giá và giám sát (M&E), 
hướng dẫn lồng ghép và thực hiện các 
đóng góp do  quốc  gia tự xác định (NDC), 
các chỉ số giám sát, đánh giá về ứng phó với 
BĐKH đối với các lĩnh vực hoạt động chính 
của ngành;

Hướng dẫn phương pháp xây dựng 
đường phát thải KNK cơ sở trong Điều 
kiện canh tác bình thường (BAU), xây dựng 
đường phát thải KNK theo các kịch bản đối 
với các đối tượng nông nghiệp điển hình 
gồm trồng trọt (các cây trồng chủ lực như 
lúa, ngô, đậu tương, mía, cà phê, hồ tiêu, 
rau), chăn nuôi (đại gia súc, gia súc và gia 
cầm); thủy sản (đối với nuôi trồng và đánh 
bắt);

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả  kinh 
tế các biện pháp thích ứng và giảm thiểu 
BĐKH các lĩnh vực ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn và đề  xuất  lựa chọn 
các hoạt động thích ứng và giảm phát thải 
KNK có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo tốc 
độ phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của 
ngành.

4.1.2. Thông tin, tuyên truyền và tăng 
cường năng lực
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Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán 
bộ và nông dân về các hoạt động thích 
ứng, giảm thiểu BĐKH trong các lĩnh vực 
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 
trong đó ưu tiên cho các đối tượng dễ bị tổn 
thương do tác động của BĐKH;

Tăng cường và đổi mới các hoạt động 
thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức, 
năng lực cho cán bộ địa phương và cộng 
đồng  về  ứng phó với BĐKH đến các lĩnh 
vực sản xuất ngành nông nghiệp và  phát 
triển nông thôn;

Nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo 
sớm các hiện tượng thời Tiết cực đoan để 
chủ động ứng phó và giảm nhẹ rủi ro do tác 
động tiêu cực của BĐKH;

Tăng cường các hoạt động liên kết 
vùng, các lĩnh vực trong triển khai các hoạt 
động ứng phó với BĐKH ở các vùng sinh 
thái ven sông, ven biển, lưu vực và các vùng 
sinh thái tiếp giáp;

Tăng cường các hoạt động lồng ghép 
giới vào trong các hoạt động ứng phó với 
BĐKH ngành nông nghiệp, nông thôn.

4.1.3. Rà soát, Điều chỉnh và quản lý quy 
hoạch

Rà soát, Điều chỉnh và quản lý quy 
hoạch các lĩnh vực thuộc ngành nông 
nghiệp và phát triển nôngthôn để ứng phó 
với BĐKH.

4.1.4. Tăng cường hợp tác quốc tế về 
ứng phó với BĐKH

Tăng  cường tham gia các hoạt động 
quốc tế ở các diễn đàn khu vực, vùng và 
toàn cầu  vềBĐKH đối với lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn;

Xây dựng kế hoạch thực hiện các cam 
kết quốc tế của Việt Nam theo Thỏa thuận 
Paris tại COP21 đối với lĩnh vực nông nghiệp 

và phát triển nông thôn;

Tổ chức các hội thảo quốc tế, khu 
vực và toàn cầu để chia sẻ thông tin, kinh 
nghiệm và kiến thức về các hoạt động ứng 
phó với BĐKH đối với lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn.

4.2. Tăng cường các hoạt động ứng 
phó, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 
ngành nông nghiệp và  phát triển  nông 
thôn giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2050 trong bối cảnh BĐKH

Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
nghề cá (cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú 
tránh bão cho tàu thuyền) nhằm giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai tại vùng ven biển miền 
Trung bộ và Đông Nam bộ;

Rà soát và đánh giá mức  độ an toàn 
hệ thống công trình thủy lợi (hồ chứa, trạm 
bơm, cống, kênh mương, đê sông, đê biển) 
chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên 
tai;

Đầu tư  xây dựng sửa chữa, nâng cấp 
đảm bảo an toàn các hồ chứa, hệ thống đê 
Điều, công trình phòng chống thiên tai ở các 
vùng sinh thái có nguy cơ tổn thương cao 
do tác động của BĐKH;

Tiếp tục tục hiện đề án quản lý rủi ro, 
thiên tai dựa vào cộng đồng  và xây dựng 
phương án di dời và tái định cư cho dân cư 
vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên 
tai;

Đầu tư một số hồ chứa lớn tại các vùng 
sinh thái nhằm tích lũy và sử dụng nước Tiết 
kiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp trong 
mùa khô, hạn;

Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng 
các công trình vùng cửa sông nhằm ứng 
phó với hạn hán, nước biển dâng và xâm 
nhập mặn.
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4.3. Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào 
cộng đồng

Rà soát, điều chỉnh Đề án nâng cao 
nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên 
tai dựa vào cộng đồng. Hoàn thiện nội dung 
tài liệu, các bộ công cụ hỗ trợ đào tạo, tập 
huấn, truyền thông về kiến thức đánh giá 
rủi ro thiên tai và kỹ năng phòng tránh thiên 
tai cho cộng đồng. Tổ chức hướng dẫn, tập 
huấn, diễn tập cho cán bộ, tình nguyện viên 
tham gia công tác phòng chống thiên tai ở 
cơ sở và người dân.

Hoàn thiện và thực thi có hiệu quả kế 
hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, nhất 
là đối với cấp xã; thúc đẩy phong trào xây 
dựng làng, xã an toàn trước thiên tai trong 
chương trình xây dựng NTM.

Lồng ghép nội dung phòng, chống 
thiên tai vào các hoạt động tại cộng đồng, 
các sự kiện văn hóa, biểu diễn văn nghệ của 
xã, thôn, bản; xây dựng pano, áp phích, bản 
đồ và bảng hướng dẫn các bước cơ bản về 
phòng ngừa thích nghi, ứng phó và khắc 
phục hậu quả thiên tai trên địa bàn cấp xã; 
phổ biến kỹ năng xây nhà chống bão, nhà, 
chòi vượt lũ cho người dân.

Xây dựng hệ thống thông tin cảnh 
báo thiên tai kết hợp truyền thanh cơ sở, 
nhà ở cho dân khi phải sơ tán kết hợp nhà 
văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, biển báo khu 
vực thiên tai nguy hiểm, công trình phòng, 
chống thiên tai quy mô nhỏ...

Hướng dẫn, động viên cộng đồng dân 
cư tham gia trực tiếp vào xây dựng kế hoạch 
phòng, chống thiên tai cấp xã và kỹ năng 
lồng ghép các hoạt động phòng, chống 
thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội cấp xã.

Tổ chức cho cộng đồng dân cư tham 
gia đánh giá rủi ro thiên tai thông qua hoạt 

động vẽ bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai 
cấp xã, xác định các đối tượng, khu vực có 
nguy cơ cao chịu rủi ro do thiên tai để chủ 
động phòng, tránh.

Xây dựng hệ thống thông tin, cảnh 
báo sớm đa thiên tai tại cộng đồng, có tính 
đến khả năng tiếp cận của tất cả các nhóm 
đối tượng dễ bị tổn thương, điều kiện về địa 
lý tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội và tập 
quán sinh hoạt của người dân ở từng vùng, 
miền khác nhau.

Thực hiện đào tạo kiến thức về thiên 
tai và phương pháp phòng, chống trong các 
trường phổ thông trung học, dạy bơi cho lứa 
tuổi thanh thiếu niên, tổ chức lớp truyền đạt 
kỹ năng phòng, chống thiên tai cho các đối 
tượng dễ bị tổn thương như: Phụ nữ, người 
già, trẻ em và người khuyết tật.

4.4. Đảm bảo thực hiện tiêu chí về xã 
an toàn trước thiên tai trong xây dựng NTM

Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai 
đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành theo Quyết định số 1980/QĐ-
TTg ngày 17/10/2016 đã đưa ra tiêu chí 3.2 
với nội dung về “Xã đảm bảo đủ điều kiện 
đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định 
về PCTT tại chỗ”. Một xã bảo đảm đủ điều 
kiện đáp ứng yêu cầu quy định về PCTT tại 
chỗ trong xây dựng NTM, phải đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu: 

Có tổ chức bộ máy thực hiện công tác 
PCTT được thành lập và kiện toàn theo quy 
định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu trong công tác PCTT tại địa 
phương. 

Các hoạt động PCTT được triển khai 
chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 
dân sinh. 

Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu 
cầu PCTT tại chỗ. 
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5. KẾT LUẬN

Sau hơn 8 năm thực hiện (2010-2018), 
Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt 
được nhiều kết quả nổi bật, làm cho bộ mặt 
nhiều vùng nông thôn khang trang, xanh, 
sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao 
thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… 
được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; 
sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, 
mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao; 
số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân nông thôn từng 
bước được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở 
tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, tính toán của các nhà khoa 
học cho thấy, Việt Nam là một trong những 
quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của 
BĐKH, trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu 
tác động nặng nề nhất do BĐKH và nước 
biển dâng. Thống kê của Tổng cục Phòng, 
chống thiên tai (năm 2017, 2018), nhiều đợt 
thiên tai dị thường xảy ra liên tục trên khắp 
các vùng, miền trong cả nước.Những tác 
động mạnh mẽ của BĐKH và thiên tai dẫn 
tới kết quả và giá trị mà Chương trình NTM 
đã đạt được có nguy cơ bị ảnh hưởng, thậm 
chí bị kéo lùi lại ở một vài địa phương.

Do vậy, Xây dựng NTM bền vững, thích 
ứng với BĐKH và PCTT trong giai đoạn trước 
mắt và lâu dài cần tập trung vào một số giải 
pháp trong tâm bao gồm: 

- Quy hoạch NTM phải tính đến nội 
dung thích ứng với BĐKH và PCTT; 

- Rà soát và tổ chức tốt nội dung đảm 
bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh 
và quy hoạch về PCTT tại chỗ; 

- Lồng ghép các nội dung về thích ứng 
với BĐKH và PCTT vào các tiêu chí, chỉ tiêu 
trong xây dựng NTM; 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình 
làng, xã thích ứng với BĐKH và PCTT; 

- Thực hành các mô hình SX nông 
nghiệp thích ứng với BĐKH và PCTT; 

- Phát triển dịch vụ thời tiết, khí hậu 
cho nông nghiệp; 

- Nâng cao năng lực của người dân 
gắn với nhận thức và hành động về thích 
ứng với BĐKH và PCTT trong xây dựng NTM; 

- Chú trọng bảo vệ môi trường, xây 
dựng cảnh quan nông thôn.
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1. GIỚI THIỆU

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang là thách 
thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 
21. BĐKH đối với Việt Nam là nghiêm trọng 
và là nguy cơ hiện hữu cho mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo, và sự phát triển bền vững 
(Bộ TN&MT, 2012). Theo kịch bản phát thải 
trung bình (B2/ RCP6.0) nếu mực nước 
biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 38,9% 
diện tích đồng bằng sông Cửu Long bị 
ngập và thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập 
trên 17,8% diện tích; khoảng 10 - 12% dân 
số nước ta bị ảnh hưởng trực tiếp và tổn 

thất khoảng 10% GDP. Theo báo cáo của 
Ban chỉ đạo Trung Ương về Phòng chống 
thiên tai, chỉ tính riêng năm 2016, thiên 
tai và các tác động của BĐKH đã gây thiệt 
hại nặng nề với tổng thiệt hại ước khoảng 
39.000 tỷ đồng (1,7 tỷ Đô la Mỹ, 18 tỉnh 
thành của Việt Nam đã tuyên bố tình trạng 
thiên tai, hơn 828.661 ha lúa, hoa màu bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng và làm giảm sản 
lượng lúa ước khoảng 800.000 tấn, tương 
đương khoảng gần 2% tổng sản lượng 
lúa cả nước (Bộ Công Thương, 2016). Năm 
2017, mức độ rủi ro thiên tai BĐKH trầm 
trọng hơn khi Việt Nam xếp thứ năm trên 

PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ NÔNG THÔN 
THÍCH ỨNG VỚI BĐKH

TS. TRẦN ĐẠI NGHĨA
Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
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toàn cầu, tăng 3 bậc so với năm 2016. Tổng 
thiệt hại do thiên tai, BĐKH gây ra trong 
năm 2017 ước khoảng 59.300 tỷ đồng, 
tương đương khoảng 2,7 tỷ Đô la Mỹ (Bộ 
NN&PTNT, 2017. Tổng cục PCTT, 2018).

Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế 
quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế với 
đóng góp khoảng 14,57% tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) của Việt Nam  năm 2018 
(TCTK, 2019), diện tích đất nông nghiệp 
chiếm khoảng 35% tổng diện tích của cả 
nước và tạo ra khoảng 47% việc làm (FAO)1, 
nhiều hộ gia đình vẫn dựa vào nông nghiệp 
để đảm bảo an ninh lương thực (WB). Trong 
năm 2018, giá trị xuất khẩu nông sản đạt 
40,02 tỷ Đô la (Hình 1), trong đó các sản 
phẩm gỗ và thủy sản chiếm tỷ trọng lớn 
(trên 22%). Tuy nhiên trong thời gian tới, 

1 Dựa vào số liệu năm  2012-2013. Việc làm trong nông nghiệp đã giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây, từ 65% 
năm 2000 xuống 47% năm 2013 và 41,9% năm 2016 (TCTK, 2017) như là một hệ quả tăng trưởng các ngành dịch vụ và 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước. 

sản xuất nông nghiệp nói chung và sản 
xuất cây lương thực nói riêng sẽ có nhiều 
thách thức do nhu cầu an ninh lương thực 
gia tăng, hậu quả của BĐKH, sự suy thoái tài 
nguyên thiên nhiên; sản phẩm xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam trước đây là lúa gạo 
chỉ còn chiếm khoảng 7,6% tổng giá trị xuất 
khẩu của toàn ngành (Bộ NN&PTNT, 2019).

Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn là một trong những lĩnh vực dễ bị tổn 
thương nhất do tác động của BĐKH và rủi 
ro thiên tai. Kết quả tác động của BĐKH và 
rủi ro thiên tai (các loại hình thời tiết cực 
đoan) được trình bày ở Hình 1. Kết quả ở 
Hình 2 cho thấy các loại hình thiên tai, cực 
đoan thời tiết có tác động mạnh nhất đến 
các hộ sản xuất trồng trọt, tiếp đến là các 
hộ nuôi trồng thủy sản. Các hộ sản xuất 

Hình 1. Tổng quan tình hình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
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Kết quả ở Hình 3 trình bày hậu quả 
tác động của xâm ngập mặn sảy ra cuối 
năm 2016 tại vùng ĐBSCL. 11 trong tổng 
số 13 tỉnh của vùng bị ảnh hưởng, đặc biệt 
là các tỉnh giáp biển như Kiên Giang, Cà 

Mau, Trà Vinh v.v., ảnh hưởng của cả xâm 
nghập mặn và hạn hán của năm 2016 làm 
giảm khoảng 800.000 tấn lúa (khoảng 2% 
sản lượng lúa cả nước).

chăn nuôi ít bị tác động của các hiện tượng 
cực đoan thời tiết hơn. Trong các loại hình 
thời tiết cực đoan có tác động lớn đến sản 
xuất nông nghiệp gồm: bão, hạn hán, lụt, 
mưa sái mùa và nắng nóng kéo dài. Mặc dù 
xét chung cho toàn bộ các hoạt động sản 

xuất nông nghiệp, xâm ngập mặn không 
phải là yếu tố có tác động lớn, tuy nhiên 
xâm ngập mặn có thể tác động nặng nề 
đến sản xuất trồng trọt, nhất là sản xuất 
lúa tại các tỉnh ven biển Nam trung Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long.

Hình 2. Tỷ lệ % hộ bị ảnh hưởng bởi các dạng BĐKH
Nguồn: IPSARD, 2016

Hình 3. Diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn năm 2016 tại ĐBSCL
Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2016
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Nghiên cứu cho thấy BĐKH có thể tác 
động trực tiếp và gián tiếp đến sản xuất 
nông nghiệp, có thể làm giảm sản lượng 
nông nghiệp ở Việt Nam khoảng 2-15% 
(Zhai và Zhuang, 2009). Ở Việt Nam, các cực 
đoan khí hậu như lũ lụt, hạn, nhiễm mặn 
v.v. có thể làm giảm khoảng 2.7 triệu tấn 
lúa/năm vào năm 2050 (Yu và CS., 2010). 
Trong bối cảnh BĐKH, sự mở rộng quy mô 
sản xuất và xuất khẩu lương thực có thể 
chịu rủi ro ngày càng cao do tác động của 
sự biến đổi bất thường của điều kiện thời 
tiết, khí hậu, đặc biệt là những hiện tượng 
khí hậu cực đoan. Việc giảm sản lượng 
lương thực cũng sẽ đe dọa đến công cuộc 
xóa đói giảm nghèo và an ninh lương thực 
(ANLT) quốc gia nhất là ANLT tại chỗ cho 
các vùng dễ bị tổn thương (Miền núi phía 
Bắc, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số).

Cũng giống như các kết quả đánh giá 
tác động của BĐKH trên phạm vi toàn thế 
giới, BĐKH sẽ làm gia tăng khoảng cách 
giữa các nước phát triển và các nước đang 
phát triển do các nước đang phát triển dễ 
bị tổn thương hơn và có ít năng lực kỹ thuật 
và tiềm lực kinh tế trong việc ứng phó với 
các mối đe dọa mới (Padgham, 2009). Số 
lượng trẻ em suy dinh dưỡng ở tất cả các 
quốc gia đang phát triển sẽ tăng từ 8,5% 
đến 10,3% so với các kịch bản không có tác 
động của BĐKH (Nelson và CS., 2010). Ở 
Việt Nam các đối tượng dễ bị tổn thương, 
các khu vực dễ bị tổn thương sẽ  bị ảnh 
hưởng nhiều nhất.

Các thách thức do BĐKH (nước biển 

2 Trong bối cảnh của Việt Nam thì cần đảm bảo ổn định thu nhập và hiệu quả kinh tế

dâng, nhiệt độ trung bình tăng, các hiện 
tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất 
ngày càng cao và mức độ nghiêm trọng 
ngày một lớn v.v.) đòi hỏi ngành nông 
nghiệp Việt Nam phải có những hành 
động khẩn trương để tìm ra giải pháp ứng 
phó hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự 
nhiên và hoạt động sản xuất nông nghiệp 
của từng vùng, địa phương và quốc gia. 
Nông nghiệp thông minh với BĐKH (CSA) 
có 3 trụ cột chính là “giữ vững và ổn định 
năng suất2, tăng cường khả năng chống 
chịu, giảm phát thải KNK bất cứ khi nào có 
thể, đảm bảo an ninh lương thực và phát 
triển” (FAO, 2010) được xem là giải pháp 
khả thi nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH 
của ngành nông nghiệp. 

2. MÔ HÌNH SINH KẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2.1. Nông nghiệp thông minh với 
BĐKH tại Việt Nam

Nông nghiệp thông minh với BĐKH 
(CSA) được FAO (2013) xác định như một 
cách tiếp cận nhằm đảm bảo ANLT cho 
hơn 9 tỷ người trên toàn cầu vào 2050. 
CSA là sản xuất nông nghiệp với bền vững 
về tăng năng suất, tăng cường khả năng 
chống chịu (thích ứng), giảm hoặc loại bỏ, 
tăng khả năng hấp thụ KNK (giảm nhẹ) bất 
cứ khi nào có thể, và tăng khả năng đạt 
được mục tiêu quốc gia về an ninh lương 
thực và mục tiêu phát triển bền vững. Mục 
tiêu của CSA là đảm bảo tính sẵn có, đủ 
các chất dinh dưỡng của lương thực, thực 
phẩm trong khi giảm được tác động của 
BĐKH, cũng như đóng góp cho giảm phát 
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thải KNK. Tính “thông minh” của CSA nhằm 
đạt được 3 mục tiêu: (i) đảm bảo an ninh 
lương thực và dinh dưỡng; (ii) thích ứng 
bao gồm khả năng chống chịu và phục hồi 
với các điều kiện bất lợi của khí hậu, dịch hại 
và sâu bệnh, ổn định năng suất v.v.; và (iii) 
giảm lượng phát thải KNK cũng như hấp thụ/
tích tụ Các-bon. Trong điều kiện Việt Nam, 
với cách tiếp cận “không hối tiếc” thì không 
nhất thiết ở mọi lúc, mọi nơi 3 mục tiêu này 
đều được đặt ngang nhau khi lựa chọn các 
thực hành CSA mà tủy vào điều kiện, năng 
lực cụ thể của từng địa phương để lựa chọn 
mục tiêu trọng tâm cho phù hợp. 

 Anh ninh lương thực, thích ứng, và 
giảm nhẹ được xác định là 3 trụ cột quan 
trọng nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu cơ 
bản của CSA. 

 An ninh lương thực: tăng năng suất 
và thu nhập một cách bền vững từ trồng 
trọt, chăn nuôi và thủy sản mà không tác 
động xấu tới môi trường, từ đó đảm bảo an 
ninh lương thực và dinh dưỡng. 

 Thích ứng: giảm nhẹ các rủi ro cho 
nông dân trong ngắn hạn, trong khi vẫn 
nâng cao khả năng chống chịu thông qua 
xây dựng năng lực thích ứng với các tác 

Bảng 1: Thực hành CSA tại các quy mô khác nhau

Quy mô ANLT Thích ứng Giảm nhẹ

Hộ gia 
đình

Sinh kế, thực phẩm, 
dinh dưỡng và thu nhập 
cho tất cả các thành 
viên trong gia đình.

Điều tiết nâng cao năng 
lực chống chịu với thời tiết 
bất thuận tại địa phương.

Lưu trữ/hấp thụ các-bon 
trên đồng ruộng, giảm 
sự phụ thuộc vào các 
đầu vào nguyên liệu hóa 
thạch.

Cảnh 
quan

(Tỉnh)

Các hệ thống sử dụng 
đất đa dạng cung cấp 
sinh kế, thực phẩm an 
toàn, duy trì chức năng 
hệ sinh thái, giảm tác 
động của thiên tai.

Duy trì các chức năng 
của  hệ sinh thái: điều tiết 
nước, bảo vệ đất chống 
xói mòn, đóng góp vào 
dịch vụ môi trường rừng.

Đóng góp vào chương 
trình REDD+, tăng trưởng 
xanh, trồng và phục hồi 
rừng.

Quốc 
gia (Việt 
Nam)

Đảm bảo GDP trong 
nông nghiệp, mục tiêu 
ANLT quốc gia, mục tiêu 
phát triển bền vững.

Các giải pháp thích ứng 
xanh, giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai. Mục tiêu/Kế hoạch 
Thích ứng Quốc gia.

Chính sách tăng trưởng 
xanh đóng góp cho NDC, 
sản xuất các bon thấp.

Toàn cầu

Đảm bảo ANLT cho 9 tỷ 
người năm 2050.

Đạt được mục tiêu phát 
triển bền vững thiên 
nhiên kỷ.

Chuyển đổi bền vững

Đạt được mục tiêu phát 
triển bền vững.

Giữ cho nhiệt độ nóng lên 
của trái đất không quá 
2oC.

Nguồn: ICRAF tổng hợp, 2017.
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động dài hạn của BĐKH. Các dịch vụ hệ 
sinh thái góp phần quan trọng vào duy trì 
năng suất và khả năng thích ứng với BĐKH. 

 Giảm nhẹ: giảm và/hoặc loại bỏ 
phát thải KNK bất cứ khi nào có thể. Ngăn 
chặn phá rừng, quản lý đất, cây trồng hiệu 
quả nhằm tối đa hóa khả năng dự trữ và 
hấp thụ CO2    trong khí quyển.

Bảng 1 đưa ra các ví dụ khác nhau 
của thực hành CSA và 3 trụ cột được giải 
quyết theo các quy mô khác nhau.

Khi đánh giá một mô hình/thực hành 
CSA cần dựa vào một số tiêu chí, trong đó 
trọng tâm vào việc đáp ứng 3 trụ cột của 
CSA là: (1) An ninh lương thực, hiệu quả kinh 

tế; (2) Thích ứng với BĐKH; (3) Giảm phát 
thải KNK..

2.2.  CSA trong việc giải quyết các 
thách thức:

CSA đặt trọng tâm vào việc tăng năng 
suất/thu nhập và giảm nhẹ rủi ro của BĐKH 
và giảm phát thải KNK. Các rủi ro về khí hậu 
đòi hỏi ngành nông nghiệp phải đổi mới 
công nghệ và cách tiếp cận. Cách tiếp cận 
CSA giúp nông dân và các nhà hoạch định 
chính sách có thể chủ động xây dựng các kế 
hoạch thích ứng với BĐKH cả trong ngắn và 
dài hạn. Các giải pháp CSA cung cấp chiến 
lược nhằm tăng khả năng phục hồi của hệ 
thống sản xuất ở các quy mô từ: hộ, trang 
trại, hệ sinh thái và vùng.

Bảng 2: Các thực hành CSA và lợi ích mang lại cho 3 trụ cột:
 ANLT, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH

Kỹ thuật/thực hành Lợi ích

Quản lý đất và dinh dưỡng 

•	   Làm đất tối thiểu, canh tác bền vững
•	   Chống xói mòn (băng cỏ, canh tác 
theo băng, đường đồng mức, trồng cây lâu 
năm, cây lâm nghiệp)
•	   Che phủ đất (cây che phủ đất, lớp 
phủ thực vật, tàn dư thực vật)
•	   Các chất hữu cơ trong đất (phân ủ 
hoai mục, than hoạt tính, phân xanh, cây 
trồng cố định đạm)
•	   Quản lý rừng: Rừng trồng hỗn giao, 
quản lý và khai thác rừng bền vững

•	   Tăng lượng Các bon hữu cơ trong đất 
(giảm nhẹ) 
•	   Tăng chức năng hệ sinh thái và năng lực 
sản xuất của đất, hệ vi sinh vật
•	   Giảm các đầu vào vô cơ (sử dụng hiệu 
quả đầu vào cho sản xuất)
•	   Tăng độ ẩm trong đất (thích ứng) 
•	   Giảm tác động xấu đối với cây trồng và 
ổn định năng suất
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Quản lý cây trồng

•	 Luân canh cây trồng 
•	 Đa dạng cây trồng
•	 Trồng xen với cây họ đậu
•	 Các giống chống chịu với điều kiện 
bất lợi, các giống ngắn ngày 
•	 Quản lý dịch hại/cỏ tổng hợp
•	 Quản lý quá trình thụ phấn ở cấp độ 
cảnh quan

•	 Điều chỉnh thời vụ, đa dạng hoá 
cây trồng tận dụng được độ ẩm tối ưu trong đất, 
tránh được rủi ro thời tiết (thích ứng) nhằm giảm 
tổn thất đối với cây trồng/thu nhập (ANLT).
•	   Trồng xen với cây họ đậu (cố định 
đạm) giảm sử dụng phân bón hoá học (giảm 
nhẹ).
•	  Giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Quản lý nước 

•	   Thu giữ nước
•	   Các ao chứa nước kết hợp nuôi vịt/cá 
•	   Tưới nhỏ giọt/tưới nước tiết kiệm (SRI, 
AWD)
•	   Cảnh quan: quản lý tiêu/thoát nước 
(trồng rừng đa chức năng, đường đồng mức, 
QL rừng BV)
•	   Dự báo thời tiết

•	   SRI và AWD (cho hệ thống tưới có kiểm soát) 
giảm phát thải KNK và tăng năng suất.
•	   Giảm rửa trôi bề mặt
•	   Điều tiết nguồn nước
•	   Tăng tính thẩm thấu/giữa nước trong đất
•	   Giảm nguy cơ rửa trôi và sạt lở

Quản lý trong chăn nuôi

•	   Quản lý hiệu quả nguồn thức ăn, sử dụng 
thức ăn tự nhiên sẵn có, phụ phẩm trồng trọt
•	   Quản lý phân bón (ủ hoai mục, biogas, 
bảo quản kín, v.v.)
•	   Chọn tạo giống bản địa, giống chống 
kháng bệnh/chống chịu thời tiết bất thuận
•	   Hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng (che 
nắng, quạt dùng năng lượng mặt trời, cung 
cấp nước làm mát v.v.)
•	   Hệ thống thông tin thời tiết/cảnh báo 
sớm 

•	   Giảm phụ thuộc vào thức ăn tổng hợp
•	   Giảm phát thải khí CH4 từ phân bón (giảm 
thải) 
•	   Giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh (thích ứng)

Quản lý trong thủy sản

•	   Hệ thống thủy sản đa tầng, đa loài
•	   Hệ thống thủy sản với tôm muối tận dụng 
được đất vào mùa mưa khi không có khả 
năng sản xuất muối
•	   Hệ thống tôm rau câu

•	   Tận dụng thức ăn trong ao nuôi, làm sạch ao, 
ít bị dịch bệnh từ đó làm giảm chi phí đầu vào 
cho thức ăn và hóa chất (giảm nhẹ, sinh kế, tăng 
thu nhập)
•	   Tăng tính đa dạng cao của các loài, phổ thích 
nghi với điều kiện môi trường rộng, rất dễ thích 
nghi với những thay đổi do tác động của BĐKH; 
Đa dạng hóa sản phẩm thu hoạch, hạn chế rủi ro 
BĐKH (thích ứng)
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2.3. Các phương pháp tiếp cận CSA 
trong thích ứng BĐKH trong Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn

2.3.1. Phương pháp tiếp cận cảnh quan 
trong phát triển CSA

Cách tiếp cận cảnh quan là cách xây 
dựng các giải pháp ứng phó BĐKH ở quy 

mô lớn (vùng, liên vùng) theo phương pháp 
tổng hợp, đa ngành, kết hợp giữa quản lý tài 
nguyên thiên nhiên với môi trường và sinh 
kế bền vững (FAO, 2012).

Tiếp cận cảnh quan trong phát triển 
CSA được thể hiện thông qua việc đánh giá, 
nhận định và quản lý những biến động của 
hệ sinh thái; từ đó áp dụng các giải pháp 

Hệ thống lồng ghép đa mục đích

•	   Nông lâm kết hợp
•	   Hệ thống Trồng trọt - chăn nuôi-lâm 
nghiệp
•	   Hệ thống vườn gia đình kết hợp 
•	   Hệ thống lúa cá
•	   Hệ thống lồng ghép thực phẩm - năng 
lượng
•	   Cây dược liệu, cây ăn quả, cây lấy gỗ 
•	   Bảo vệ, phát triển rừng ven biển

•	   Hệ thống kết hợp đa năng điều tiết tiểu khí 
hậu (thích ứng), tạo đa dạng sản phẩm, cung cấp 
thực phẩm, thức ăn, thức ăn thô (sinh kế), cây gỗ 
(hấp thụ các bon) và các dịch vụ môi trường v.v. 
Trong các hệ thống phân rõ chức năng, sự kết 
hợp của các thành phần thường làm giảm nhu 
cầu đầu vào trong nông nghiệp (giảm nhẹ, sinh 
kế, thu nhập).    
•	   Trồng cây bản địa, bảo tồn ĐDSH mang lại 
thu nhập cho người dân (sinh kế), đa dạng hoá 
các loài cây thích nghi với điều kiện địa phương 
(thích ứng)

Hệ thống lương thực – năng lượng tổng hợp (IFES)

•	   Trồng lúa và bếp đun cải tiến
•	   Trồng lúa và sử dụng củi trấu làm năng 
lượng
•	   Chăn nuôi và khí sinh học và sử dụng bùn 
sinh học làm phân bón cho cây ăn quả/lúa 
[quy mô nhỏ]
•	   Chăn nuôi & sử dụng khí sinh học sản 
xuất điện & bùn sinh học làm phân ủ [quy mô 
trung bình /lớn]
•	   Trồng dừa & nông lâm kết hợp và sử dụng 
gáo dừa than, dầu dừa làm nhiên liệu
•	   Chế biến cá philê và sản xuất dầu diesel 
sinh học từ phụ phẩm chế biến.

•	   Tiết kiệm được chi phí sản xuất từ việc giảm 
chi phí nhiên liệu, vật tư đầu vào (giảm nhẹ, tăng 
thu nhập)
•	   Đa dạng hóa cây, con giúp giảm rủi ro (cả 
sản xuất và rủi ro thị trường), góp phần đảm bảo 
khả năng tiếp cận nguồn lương thực, thực phẩm 
(ANLT)
•	   Sử dụng các phế phụ phẩm, tạo công ăn việc 
làm cho người dân (ANLT)
•	   Góp phần giảm phát thải KNK (giảm nhẹ)
•	   Mang lại lợi ích về môi trường như hạn chế 
xói mòn đất, cải thiện độ phì đất, khả năng giữ 
nước v.v.
•	   Dùng nhiên liệu sinh học từ phụ phẩm để 
thay thế nhiên liệu hóa thạch giảm KNK.

Nguồn: ICRAF tổng hợp, 2017.
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linh hoạt để xem xét các chính sách, các 
hoạt động đang triển khai, các mô hình thí 
điểm nhằm thúc đẩy quá trình chia sẻ kinh 
nghiệm và điều chỉnh lẫn nhau.

Quản lý cảnh quan đòi hỏi sự hiểu biết 
về nhu cầu của cộng đồng địa phương mà 
không làm giảm tính đa dạng sinh học và 
làm gián đoạn hoạt động của hệ sinh thái. 
Khác với cách tiếp cận hệ sinh thái, tiếp cận 
cảnh quan bao gồm nhiều hệ sinh thái, các 
mối quan tâm của xã hội đến sự cân bằng 
giữa bảo tồn và phát triển, lồng ghép giảm 
nghèo, sản xuất nông nghiệp và ANLT. 

Đảm bảo sự tham gia của tất cả các bên 
liên quan là chìa khóa để quản lý bền vững 
cảnh quan và nhân rộng. Tạo điều kiện thuận 
lợi cho quá trình ra quyết định có sự tham 
gia là điều cần thiết để tăng cường hợp tác 
và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan 
khác nhau. Để đạt được thành công, những 
người có ảnh hưởng đến quá trình ra quyết 
định trong phạm vi vùng, liên vùng phải 
cùng nhau lập kế hoạch, thống nhất các hoạt 
động quản lý và giải pháp thực hiện với sự 
đồng thuận cao.  

2.3.2 Phát triển các mô hình/thực hành 
CSA theo cách tiếp cận chuỗi giá trị

Chuỗi giá trị là một loạt các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh có quan hệ liên thông 
với nhau, từ cung cấp đầu vào, sản xuất, thu 
gom, chế biến và cuối cùng là bán sản phẩm 
cho người tiêu dùng. Cách tiếp cận chuỗi 
giá trị bao gồm xem xét các mối liên kết của 
các bên liên quan trong chuỗi cũng như các 
mối quan hệ về tổ chức quản lý, chính sách 

của các thành phần khác nhau trong chuỗi 
nhằm đưa ra các quyết định dựa trên sự 
phối hợp của các bên liên quan nhằm mang 
lại hiệu quả (kinh tế, xã hội và môi trường) 
cao nhất cho từng thành tố trong chuỗi và 
cho toàn chuỗi. 

CSA theo chuỗi giá trị cần sự tham gia, 
hợp tác, liên kết của các tác nhân trong toàn 
chuỗi từ đầu tư-sản xuất-chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm sao cho hiệu quả nhất, nghĩa 
là đem lại giá trị gia tăng cho tất cả các 
thành viên trong chuỗi, đồng thời giảm chi 
phí và nâng cao năng lực thích ứng trong cả 
hệ thống sản xuất và giảm phát thải KNK. Ví 
dụ, các công nghệ xanh/các bon thấp có thể 
chưa mang lại lợi ích kinh tế trong ngắn hạn, 
nhưng có lợi ích cho xã hội và môi trường về 
lâu dài. Để khắc phục hạn chế này, cần cung 
cấp các hỗ trợ để chuyển đổi, xây dựng các 
công nghệ thông minh với BĐKH. Để các hộ 
sản xuất nhỏ áp dụng/đầu tư vào các cách 
thức sản xuất bền vững hơn, nhà nước hoặc 
các doanh nghiệp liên kết cần giúp họ nâng 
cao hiểu biết kỹ thuật, đầu tư ban đầu, đầu 
ra cho các sản phẩm xanh để ổn định thu 
nhập và sản xuất một cách bền vững. 

Mô hình CSA theo chuỗi giá trị sẽ đem 
lại các lợi ích sau:

- Khả năng thích ứng và phục hồi của 
từng khâu trong toàn chuỗi với BĐKH được 
cải thiện;

- Các nguồn tạo thu nhập/năng suất 
và thu nhập của các tác nhân trong chuỗi 
tăng;
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- Nguồn tài nguyên được sử dụng một 
cách bền vững và hiệu quả hơn, các kênh 
thương mại sản phẩm được mở rộng và rõ 
ràng;

- Các rủi ro BĐKH được chia sẻ giữa các 
tác nhân trong chuỗi và giảm phát thải KNK 
ở từng khâu, từng tác nhân và tổng phát 
thải ròng trong toàn chuỗi.

CSA theo chuỗi giá trị đảm bảo tính 
bền vững với 3 trụ cột chính:

Về kinh tế: Đảm bảo mang lại lợi nhuận 
ít nhất là tương đương hoặc cao hơn cho 
mỗi tác nhân trong chuỗi so với việc hoạt 
động riêng rẽ.

Về khía cạnh xã hội: Việc phân phối 
lợi ích và chi phí được đảm bảo một cách 

công bằng và minh bạch hơn. Ví dụ, chia sẻ 
lợi nhuận và rủi ro giữa các tác nhân trong 
toàn chuỗi sản xuất các sản phẩm dược 
liệu truyền thống dưới tán rừng của Doanh 
nghiệp xã hội Sapanapro tại Sapa, Lào Cai. 
Tại doanh nghiệp này, lợi nhuận được chia 
cho tất cả các tác nhân trong chuỗi dựa trên 
tỷ lệ đóng góp tài chính và công sức để tạo 
ra doanh thu của Doanh nghiệp trong năm.

Về khía cạnh môi trường: Sử dụng bền 
vững và hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên 
(đất, nước, tài nguyên sinh học v.v.) và các 
đầu vào khác do có quy trình sản xuất tốt 
hơn, có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành 
viên trong chuỗi, cắt giảm các khâu và chi 
phí trung gian, tái sử dụng các phụ/phế 
phẩm, giảm phát thải KNK và ô nhiễm môi 
trường trong từng khâu và toàn chuỗi (Hình 
5). 

Hoạt 
động

- Giống cây/con
- Phân bón/thức ăn
- Thuốc BVTV/thuốc 
thú y
- Máy  móc, công cụ v.v

- Chuẩn bị đất/
chuồng trại
- Chăm sóc
- Thu hoạch
- Quản lý chất 
thải

- Thu gom
- Tạm trữ
- Vận chuyển

Chế 
biến

- Làm sạch
- Sơ chế
- Chế biến sâu
- Đóng gói 

- Vận chuyển
- kênh phân phối
- Bán buôn
- Bán lẻ - Tại chỗ

- Trong nước
- Quốc  tế

Tác 
nhân 

Cá nhân/HTX, công ty 
cung cấp các loại vật 
tư đầu vào

- Nông dân
- Chủ nông trại
- Công ty

- Người thu 
gom 
- Tiểu thương
- Đại lý thu 
mua

- Các cơ sở 
chế biến
- công ty, xí 
nghiệp

- Nhà bán buôn
- Bán lẻ
- Xuất khẩu

Mức độ phơi nhiễm/ảnh hưởng 
- Tần suất, phạm vi, mức độ, thời gian
- CO2, CH4 phân, thức ăn/chất thải

Kết quả mong đợi của CSA được xây dựng
- Khả năng thích ứng/phục hồi của từng khâu/toàn chuỗi 
với thời tiết cực đoan BĐKH được tăng cường
- Tăng các nguồn tạo thu nhập
- Các kỹ thuật sử dụng hiệu quả & tiết kiệm các nguồn 
lực tự nhiên trong toàn chuỗi
- Các hoạt động thương mại được mở rộng và minh bạch
- Cải thiện chia sẻ rủi ro giữa các tác nhân trong chuỗi
- Giảm lượng phát thải KNK trong từng khâu và  giảm 
phát thải ròng KNK trong toàn chuỗi

Cho từng công đoạn và cho toàn chuỗi

Hình 5. Khung xây dựng các mô hình CSA dựa trên cách tiếp cận chuỗi giá trị
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2.3.3. Tiếp cận lồng ghép giới trong 
phát triển CSA

Lồng ghép giới là cách tiếp cận có 
quan tâm, xem xét sự khác biệt và sự bất 
bình đẳng giữa nam và nữ trong quá trình 
lập kế hoạch, thực hiện đánh giá, xây dựng 
và triển khai các mô hình/thực hành CSA.

Phát triển các mô hình CSA theo cách 
tiếp cận lồng ghép giới dựa trên các nguyên 
tắc sau:

- Phát triển CSA cần tạo cơ hội để hỗ 
trợ trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm nâng cao 
vị thế cho phụ nữ, đảm bảo sự đóng góp 
bình đẳng của cả nam và nữ vào quá trình 
ra quyết định khi xem xét, lựa chọn các CSA 
nhằm huy động toàn bộ tiềm năng của 
cộng đồng (gồm cả nam giới và nữ giới) vào 
việc thích ứng với BĐKH.

- Hạn chế các tác động tiêu cực của 
BĐKH đến việc làm tăng bất bình đẳng giới, 
tăng gánh nặng công việc lên lao động nữ, 
bạo lực giới hoặc làm hạn chế quyền của phụ 
nữ (ví dụ hạn hán, xâm mặn làm khan hiếm 
nước ăn, nước sinh hoạt làm tăng thời gian, 
công sức của mọi thành viên trong gia đình 
nhất là phụ nữ trong việc đi lấy nước phục 
vụ nhu cầu gia đình v.v.). Khuyến khích lựa 

chọn các hoạt động thích ứng có thể nâng 
cao vị thế cho phụ nữ và cải thiện điều kiện 
sống, sinh kế của phụ nữ, giảm nhẹ BĐKH 
và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Ví dụ sử dụng 
trấu làm nhiên liệu sấy lúa trong sản xuất lúa 
gạo ở ĐBSCL đã tạo điều kiện để giải phóng 
phụ nữ khỏi công việc phơi lúa nặng nhọc 
và phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời 
tiết, khí hậu.

Cách tiếp cận lồng ghép giới giải quyết 
các vấn đề liên quan đến cuộc sống và kinh 
nghiệm của các cộng đồng trong nông 
nghiệp sẽ giúp giảm bất bình đẳng giới 
trong các hoạt động liên quan đến BĐKH. 
Cách tiếp cận này cũng đóng góp vào trong 
quá trình lựa chọn các giải pháp CSA. Phụ 
nữ được tham gia và tạo ra những đóng 
góp quan trọng trong thích ứng với khí hậu 
dựa trên các kiến thức bản địa, kỹ năng của 
phụ nữ. Khả năng tiếp cận của phụ nữ với 
các nguồn lực có thể làm năng suất tăng lên 
20-30% từ đó giúp giảm số lượng người đói 
trên thế giới 12-17% (FAO, 2011). Nếu có thể 
giải quyết các vấn đề về tiếp cận tài chính, 
thông tin, khối lượng công việc, phụ nữ sẽ 
có khả năng áp dụng các công nghệ và kỹ 
thuật mới, tiên tiến. 

3. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐIỂN HÌNH

Để ứng phó với BĐKH, hệ thống sản 
xuất nông nghiệp phải có khả năng thích 
ứng cao và linh hoạt với các thay đổi bất 
thường của thời tiết, khí hậu (tần suất, 
cường độ các cực trị);

Sự chuyển đổi sang mô hình CSA trong 
trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng 
thủy sản được thực hiện ở các cấp độ khác 
nhau và trong phạm vi thời gian dài;

Hình 6: Phụ nữ với mô hình nông  Nông lâm 
kết hợp, Bảo Thắng, Lào Cai
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Hình 7: Giới thiệu trang web CSA

Dựa trên 3 nhóm tiêu chí lựa chọn CSA 
được trình bày ở trên, nhóm nghiên cứu đã 
tổng hợp được trên 1000 điểm triển khai các 
mô hình/thực hành CSA trong tất cả các lĩnh 
vực của ngành (Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm 
nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi, Phát triển nông 
thôn và nghề muối) cùng với các mô hình 
Tái cơ cấu điển hình tại các tỉnh trên toàn 
quốc và được thể hiện trên bản đồ (như 
trên Hình 7), trang web CSA (csa.mard.gov.
vn). Các mô hình được giới thiệu dưới đây là 
một trong số các mô hình tiêu biểu đã được 
nhóm nghiên cứu phân tích, tổng hợp.

3.1. Mô hình cảnh quan trong phát 
triển cà phê bền vững tại các tỉnh Tây 
Nguyên

Tây Nguyên là khu vực sản xuất một số 
nông sản chủ lực của Việt Nam như: cà phê 
(chiếm hơn 95% diện tích cà phê cả nước). 
Tuy nhiên, phát triển  nông nghiệp dựa trên 
việc mở rộng diện tích canh tác đang làm 
suy thoái hệ sinh thái và dịch vụ HST như: 
suy giảm nguồn nước (nhất là nước ngầm), 
mất rừng và suy thoái đất. Một số mô hình 

canh tác cà phê bền vững theo hướng tiếp 
cận cảnh quan đã được thí điểm triển khai 
nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới 
đất, quản lý tài nguyên nước, hạn chế sử 
dụng hoá chất nông nghiệp và ảnh hưởng 
của BĐKH trong sản xuất cà phê. Mô hình 
cảnh quan bền vững đảm bảo 4 yếu tố: bảo 
tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm 
bảo thu nhập của người dân, an toàn vệ sinh 
thực phẩm và bảo vệ môi trường. Mô hình 
đã áp dụng các kỹ thuật xen canh, tưới tiết 
kiệm và quy trình kiểm soát hoá chất nông 
nghiệp trên phạm vi các vườn cà phê khu 
vực Tây nguyên.

3.2. Các mô hình quản lý rừng cộng 
đồng dựa trên tiếp cận cảnh quan

Hình 9: Rừng cộng đồng, Sơn La

Hình 8: Cà phê xen Muồng, Đắk Lắk
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 Trong khuôn khổ của dự án KfW7 tại 
Sơn La và Hòa Bình từ năm 2012 đến 2016, 
52 cộng đồng (35 cộng đồng tại tỉnh Sơn 
La, 17 cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình) đã được 
hỗ trợ áp dụng mô hình Quản lý rừng cộng 
đồng (QLRCĐ) trong bảo vệ và phát triển 
rừng tự nhiên của địa phương với tổng 
diện tích rừng được quản lý và bảo vệ lên 
đến 6.869,03 ha. Các cộng đồng đã được 
giao rừng tự nhiên để kiểm kê/quản lý tài 
nguyên/rừng và lập kế hoạch quản lý rừng; 
lập Ban quản lý rừng cộng đồng (BQLRCĐ) 
xây dựng quy chế hoạt động cho Ban quản 
lý rừng cộng đồng, quy chế bảo vệ rừng và 
quy chế quản lý quỹ bảo vệ rừng. BQLRCĐ 
đã cùng với người dân trong cộng đồng 
xây dựng kế hoạch 5 năm về quản lý rừng 
trong đó bao gồm các biện pháp can thiệp 
lâm sinh như làm giàu rừng, tỉa thưa và khai 
thác, v.v. Việc tính toán số lượng khai thác 
bền vững và số lượng cây được thu hoạch 
cho từng lô rừng khoanh nuôi được dựa 
trên kết quả kiểm kê thực tế so với mô hình 
rừng chuẩn (MHRC) để đảm bảo duy trì bền 
vững vốn rừng. Đánh giá qua 6 năm triển 
khai mô hình này cho thấy rừng đã được 
bảo vệ rất tốt trong hầu hết các cộng đồng 
tham gia dự án. Không có bất kỳ trường 
hợp vi phạm nào liên quan đến khai thác, 
săn bắn trái phép, chăn thả gia súc tự do 
vào rừng, cháy rừng hoặc lấn chiếm rừng 
để sản xuất nông nghiệp. Khai thác bền 
vững các loại gỗ, lâm sản ngoài gỗ để có 
thêm thu nhập bổ sung vào QBVRCĐ của 
các BQLRCĐ nhằm duy trì QLRCĐ một cách 
bền vững, tuy nhiên tất cả các BQLRCĐ đều 
tập trung ưu tiên cho việc bảo vệ rừng và 
chưa tính tới thu hoạch. Hiện 52 BQLRCĐ 
vẫn duy trì tốt hoạt động và góp phần đáng 
kể vào việc bảo vệ và quản lý và phát triển 
rừng tự nhiên ở địa phương.

3.3. Chuỗi sản xuất tôm sinh thái 

Mô hình nuôi tôm trong rừng ngập 
mặn-tôm sinh thái được xem là mô hình 
nuôi tôm sạch, được người tiêu dùng trên 
thế giới ưa chuộng. Sản phẩm có thể được 
đưa vào các thị trường khó tính như: EU, Mỹ, 
Canada, Úc, Nhật Bản khi được chứng nhận 
như chứng chỉ Natureland v.v. 

Trong mô hình CSA này, Công ty cổ 
phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú đã liên 
kết các hộ nuôi tôm lại với nhau, cùng nuôi 
theo quy chuẩn kỹ thuật công ty đưa ra, tạo 
ra sản phẩm tôm sinh thái có chứng nhận 
bán với giá cao hơn từ 20–30% so với tôm 
ngoài thị trường. Đồng thời quy trình nuôi 
này cũng giúp tăng năng suất từ 150-200/
kg/ha/năm lên 1,5–2 tấn/ha/năm (Tập đoàn 
Minh Phú, 2017). Các hộ nuôi tôm, doanh 
nghiệp đều có lợi và rừng ngập mặn được 
bảo vệ và phát triển. Mô hình này không 
những đảm bảo sinh kế ổn định cho người 
dân, giảm rủi ro thời tiết, BĐKH, đồng thời 
tăng hấp thụ các bon thông qua việc bảo vệ 
và phát triển rừng ngập mặn là môi trường 
sinh thái cho nuôi tôm và một số loại thủy 
hải sản khác cũng như hạn chế tác động của 
nước biển dâng và sạt lở ven biển.

3.4. Phụ nữ Dao Đỏ tham gia trồng 
dược liệu dưới tán rừng – Lào Cai

Bản Tà Phìn (huyện Sapa, tỉnh Lào Cai) 
là nơi sinh sống của người Dao đỏ chiếm đa 
số và cùng với người H’Mông. Người Dao 
nơi đây được biết đến với bài thuốc tắm cổ 
truyền từ thảo mộc để chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe. Để bảo vệ rừng và duy trì khai 
thác lâu dài, mô hình trồng cây thuốc tắm 
ngay dưới tán rừng đã được triển khai. Khu 
nguyên liệu thuốc tắm được hình thành tại 
xã Tà Phìn đã đạt diện tích 300 ha. Đã có 
105 hộ nông dân nghèo dân tộc Dao Đỏ và 
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H’Mông tham gia mô hình trong đó chiếm 
đa số là nữ giới. Phụ nữ tham gia vào các 
hoạt động như: trồng, chăm sóc cây nguyên 
liệu, thu hái sản phẩm nguyên liệu lá thuốc 
tắm, chế biến, chiết xuất bán thành phẩm 
thuốc tắm. Việc trồng cây dược liệu đã tạo 
nguồn cung ổn định cho kinh doanh tắm 
lá thuốc, thu hút nhiều khách du lịch, góp 
phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng vừa kết 
hợp công tác bảo về phát triển rừng và bảo 
vệ môi trường, tạo việc làm và thu nhập cao 
cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu 
xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương 
thực. Thu nhập cho người lao động trực tiếp 
vào mô hình bình quân 25-30 triệu đồng/
hộ/năm. Góp phần bảo vệ hệ thống rừng 
tự nhiên, phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu 
nguy cơ phá rừng, tạo sinh kế ổn định cho 
chị em phụ nữ và cộng đồng người Dao Đỏ 
sống chủ yếu dựa vào rừng; nâng cao kiến 
thức về khai thác bền vững, chăm sóc, bảo 
vệ tài nguyên rừng cho cộng đồng người địa 
phương. Mô hình đã gắn kết phụ nữ tham 
gia chăm sóc và bảo vệ hơn 350 ha rừng 
phòng hộ đầu nguồn. Đây được coi là bước 
đầu trong việc huy động nguồn lực xã hội 
(cộng đồng và doanh nghiệp) vào công cuộc 
ứng phó và giảm nhẹ tác động của BĐKH. 

4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KHUYÊN NGHỊ

- Các mô hình sinh kế thích ứng BDKH 
cần đa dạng hóa sinh kế, dựa trên các tiêu 
chí cụ thể của CSA, điều kiện và khả năng 
cụ thể và các chuỗi giá trị đặc thù (cấp tỉnh, 
OCOP), để có thể lựa chọn các giải pháp 
CSA phù hợp cho từng công đoạn, tác nhân 
trong chuỗi và cho toàn chuỗi.

- Hỗ trợ kinh tế hộ gia đình phát triển 
theo hướng sản xuất hàng hóa, theo các 
chuỗi giá trị các sản phẩm đặc sản (OCOP) 
tại các địa phương, liên kết với doanh 

nghiệp thông qua hợp đồng nông sản 
nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh 
doanh để tăng thêm thu nhập, giảm thiểu 
các rủi ro về sản xuất và thị trường cho hộ 
gia đình khi tham gia triển khai, nhân rộng 
các mô hình/thực hành CSA.

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ 
cấu mùa vụ phù hợp dựa trên các kịch bản 
của BĐKH, các dự báo về tác động của các 
hiện tượng thời tiết cực đoan và rủi ro thiên 
tai đến các hoạt động sản xuất nông-lâm 
nghiệp để chủ động ứng phó với BĐKH phải 
được xem xét và lồng ghép ngay trong quá 
trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 
hàng năm và 5 năm của địa phương.

- Nghiên cứu loại giống cây trồng vật 
nuôi có khả năng chống chịu tốt với các cực 
đoan thời tiết, BĐKH cho từng tiểu vùng 
(ĐBSH, ĐBSCL, Duyên hải NTB v.v) để nâng 
cao năng lực chống chịu của các hệ thống 
sản xuất nông nghiệp một cách chủ động; 
khuyến khích nông dân sử dụng giống mới, 
áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến (GAP. 
1P6G, 3G3T, ICM, SRI, VAC, IFES v.v) để chủ 
động thích ứng với BĐKH phải được xem 
là chính sách nhất quán trong xây dựng kế 
hoạch và hoạch định chính sách phát triển 
nông thôn của địa phương (xã, huyện, tỉnh) 
và quốc gia.

- Cần đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách bảo hiểm nông nghiệp (nghị định 
58/2018/NĐ-CP để doanh nghiệp và người 
dân có thể yên tâm đầu tư phát triển và 
nhân rộng các mô hình/thực hành CSA nhất 
là những mô hình tiềm ẩn nhiều rủi ro và có 
mức đầu tư lớn (nuôi thủy/hải sản ven biển 
sử dụng công nghệ Na Uy dùng vật liệu 
HDPE có khả năng chịu bão đến cấp 12,…).

- Lồng ghép triển khai nâng cao nhận 
thức, năng lực, nhận thức, huy động sự 
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tham gia của cộng đồng, khối tư nhân trong  
chủ động ứng phó với BĐKH trong xây dựng 
nông thôn mới để nâng cao hiệu quả của 
Chương trình.

- Tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho 
người dân, các nhà quản lý địa phương về 
tác động của biến đổi khí hậu đối với nông 
nghiệp, nông dân để có thể tự giác, chủ 
động phòng chống những ảnh hưởng tiêu 
cực của biến đổi khí hậu.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Chăn nuôi ngày càng có vai trò quan 
trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới. Phát triển 
ngành chăn nuôi được thể hiện rõ trong 
các chính sách, chiến lược phát triển, quy 
hoạch tổng thể và đề án tái cơ cấu ngành. 
Cụ thể, Chính phủ đã phê duyệt chiến 
lược phát triển ngành chăn nuôi đến 2020 
(theo Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 
16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) và 
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông 
nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến 2030 (theo Quyết định số 124/QĐ-TTG 

ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ) 
trong đó chăn nuôi có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với phát triển và chuyển dịch kinh 
tế nông thôn. Năm 2013, Chính phủ đã phê 
duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững (theo Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 
10/6/2013 của Thủ tướng Chỉnh phủ), Bộ 
Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng đề án 
tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền 
vững (Quyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 
22/11/2013) đã đưa ra nhiều mục tiêu và 
nội dung tái cơ cấu lại ngành chăn nuôi phù 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TS TRẦN VĂN THỂ
Phó Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp
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hợp với điều kiện sinh thái, khai thác lợi thế, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu.

Để thực hiện được các mục tiêu chiến 
lược, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững, ngành chăn nuôi cần phải đặc 
biệt quan tâm đến vấn đề BVMT bởi hoạt 
động chăn nuôi gây phát sinh lớn chất thải 
có hàm lượng hữu cơ cao, khó xử lý và đang 
gây ô nhiễm môi trường quan trọng. Vấn đề 
quản lý chất thải chăn nuôi cũng đang đặt 
ra nhiều thách thức trong việc xây dựng, 
ban hành và thực thi văn bản pháp luật 
BVMT và trong thực tiễn ở các địa phương 
để vừa quản lý hiệu quả, vừa BVMT, đồng 
thời tạo ra các sản phẩm phân bón có giá trị 
dinh dưỡng cao hướng đến phát triển nền 
nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi 
trường và hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới.

Trong bài viết này, ngoài đề cập các 
vấn đề về định hướng chiến lược, hiện trạng 
phát sinh chất thải còn để cập đến các nội 
dung về xây dựng pháp luật BVMT, những 
khoảng trống về chính sách, thực tiễn quản 
lý chất thải chăn nuôi trong xây dựng nông 
thôn mới, từ đó đưa ra một số giải pháp về 
cơ chế chính sách, công nghệ nhằm quản 
lý, khai thác và tái sử dụng hiệu quả chất 
thải chăn nuôi.

2. PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Mục tiêu đến 2020, cơ cấu ngành 
chăn nuôi đạt 42% giá trị toàn ngành nông 
nghiệp tăng 1,56 lần so với năm 2010 (năm 
2010 mới đat 26,9%) và sẽ tiếp tục tăng 
trong những giai đoạn tiếp theo để đáp 

ứng nhu cầu dinh dưỡng từ thực phẩm cho 
trên 120 triệu dân vào năm 2049 (Tổng cục 
Thống kê, 2016). Để đáp ứng được mục 
tiêu đề ra, Chính phủ và các cơ quan thuộc 
Chính phủ, các địa phương đã từng bước 
hoàn thiện chính sách, chiến lược phát triẻn 
ngành chăn nuôi:

- Quy hoạch tổng thể phát triển sản 
xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và 
tầm nhìn đến 2030 (theo Quyết định 124/
QĐ-TTg ngày 2/2/2012) xác định: (i) Tập 
trung phát triển đàn lợn đạt 34 triệu con, 
sản lượng thịt hơi khoảng 4,8 - 4,9 triệu tấn; 
(ii) phát triển gia súc chủ yếu để lấy thịt với 
mục tiêu 3 triệu con trâu, 12 triệu con bò, 
500 ngàn con bò sữa; (iii) phát triển gia cầm 
nuôi tập trung quy mô phù hợp với mục 
tiêu 360-400 triệu con, cung ứng 2-2,5 triệu 
tấn thịt và 14 tỷ quả trứng. So với năm 2010, 
đến năm 2020 đàn bỏ tăng 102,83%, đàn 
lợn tăng 25,95%, đàn gia cầm tăng 19,37% 
(Bảng 1).

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê 
duyệt đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững (Quyết định 984/BNN-CN ngày 
9/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT). Các mục tiêu phát huy lợi thế về khả 
năng sản xuất một số loại vật nuôi nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng 
cạnh tranh và giá trị gia tăng, phát triển bền 
vững góp phần đảm bảo an sinh xã hội và 
BVMT đã được đặt ra rõ trong đề án này, 
trong đó ưu tiên các mục tiêu: (i) tái cơ cấu 
ngành chăn nuôi theo vùng; (ii) tái cơ cấu 
vật nuôi tăng tỷ lệ lợn nái ngoại từ 19,8% 
năm 2013 lên 30-33% năm 2020, phát triển 
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lợn thịt giống ngoại và lai trên 75% máu 
ngoại nuôi công nghiệp; (iii) tái cơ cấu về 
phương thức sản xuất chăn nuôi trong đó 
số lượng đầu con lợn tăng từ 30% lên 52% 
và sản lượng thịt lợn tăng từ 40% lên 60%; 
(iv) tái cơ cấu theo chuỗi giá trị, ngành hàng 
với mục tiêu phấn đấu xuất khẩu 1 triệu tấn 
thịt lợn hơi. Đề án tái cơ cấu là định hướng 
chính sách quan trọng cho phát triển chăn 
nuôi lợn. Theo đánh giá của Cục Chăn nuôi 

(2015), kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu 
ngành chăn nuôi đã góp phần chuyển biến 
ngành chăn nuôi nhưng chưa có sự chuyển 
biến rõ rệt đối với vùng chăn nuôi có mật 
độ cao như ĐBSH, trung du miền núi phía 
Bắc (MNPB), Đông Nam Bộ sang vùng Bắc 
Trung Bộ và Tây Nguyên. Sự chuyển dịch về 
cơ cấu thịt hơi từ thịt lợn vẫn còn nhiều hạn 
chế chưa đạt được mục tiêu của đề án vẫn ở 
72,41 % trong khi đề án xác định giàm còn 

Bảng 1. Các chỉ tiêu quy hoạch tổng thể ngành  
chăn nuôi đến 2020 và tầm nhìn 2030

TT Chỉ tiêu ĐVT 2010 2020 TĐ tăng 
(%)

A. Đàn vật nuôi

1. Đàn trâu 1000 con 2.913,0 3.000,0 2,99

2. Đàn bò 1000 con 5.916,2 12.000,0 102,83

- Bò sữa 1000 con 128,6 500,0 288,80

3. Đàn lợn 1000 con 27.372,2 34.474,8 25,95

4. Đàn gia cầm Tr. Con 300,5 358,7 19,37

B Sản phầm chăn nuôi

1. Thịt trâu 1000 tấn 84,2 95,0 12,83

2. Thịt bò 1000 tấn 278,9 650,0 133,06

3. Sữa 1000 tấn 206,6 800,0 186,84

4. Thịt lợn 1000 tấn 3.036,3 4.850,0 59,73

5. Thịt gia cầm 1000 tấn 621,0 2.500,0 302,58

6. Trứng gia cầm Tr.quả 6.367,1 13.839,0 117,35

Nguồn: Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 2/2/2012 về phê duyệt quy hoạch tổng thể 

phát triển ngành nông nghiệp cả nước
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62% vào năm 2020. Mặc dù, đã có sự quan 
tâm đến vấn để môi trường để phát triển 
chăn nuôi bền vững, song với định hướng 
tăng tổng đàn, chuyển đổi phương thức 
chăn nuôi cũng mang lại nhiều thách thức 
trong quản lý chất thải.

3. PHÁT SINH CHẤT THẢI

Dựa trên hệ số phát sinh chất thải từ 
vật nuôi, Bộ Công thương (2016) trong dự 
án Calculator 2050 đã ước tính lượng phát 
sinh từ các hoạt động kinh tế của nước ta rất 
lớn. Theo ước tính, năm 2010, tổng chất thải 
rắn phát sinh từ sinh hoạt, trồng trọt, chăn 
nuôi, lâm nghiệp, công nghiệp dịch vụ, thuỷ 
sản gần 200 triệu tấn, trong đó riêng chất 

thải chăn nuôi là 85 triệu tấn (chiếm 42,5% 
tổng lượng chất thải) chưa kể lượng nước 
thải phát sinh. Dựa trên quy hoạch ngành 
đến 2030 và ước tính theo chiến lược phát 
triển dân số đến 2049, tổng lượng chất thải 
phát sinh từ các hoạt động trên vào khoảng 
370 triệu tấn, trong đó riêng chăn nuôi là 
185,54 triệu tấn (49,2%, Hình 1).

Như vậy, có thể thấy rằng phát sinh 
chất thải rắn trong chăn nuôi là rất lớn, 
đặt ra nhiều thách thức đối với quản lý 
môi trường và phát triển bền vững ở các 
vùng nông thôn, có nguy cơ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các mục tiêu thực hiện 
các tiêu chí về BVMT trong xây dựng nông 
thôn mới. 
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Hình 1. Dự báo phát sinh chất thải từ chăn nuôi đến 2050

Nguồn: Dự án Calculator 2050, Bộ Công thương (2016)
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4. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
CHĂN NUÔI

4.1. Hoàn thiện pháp luật về quản lý 
chất thải chăn nuôi

Trước hết, Luật BVMT 2014 đã có 
những quy định cụ thể về BVMT liên quan 
đến lĩnh vực chăn nuôi như khuyến khích 
hoạt động chăn nuôi có lợi cho môi trường; 
đánh giá môi trường chiến lược và tác động 
môi trường; xây dựng kế hoạch BVMT. Trong 
đó, Luật BVMT yêu cầu khu chăn nuôi tập 
trung phải có phương án BVMT đáp ứng các 
yêu cầu về vệ sinh môi trường đối với khu 
dân cư; có giải pháp thu gom xử lý nước 
thải, chất thải rắn theo quy định; chuồng 
trại phải vệ sinh định kỳ, đảm bảo phòng 
ngừa, ứng phó với dịch bệnh; xác vật nuôi 
bị chết do dịch bệnh phải được quản lý 
theo quy định. Luật thú y 2015 cũng nêu rõ 
nghiêm cấm vứt động vật mắc bệnh, chết 
và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất 
thải mang mầm bệnh ra môi trường; chất 
thải trong chăn nuôi phải được xử lý theo 
quy định của pháp luật về BVMT. Luật chăn 
nuôi năm 2018, có hiệu lực từ 1/1/2020 quy 
định rõ về điều kiện chăn nuôi về quy mô 
chăn nuôi, đơn vị vật nuôi và mật độ chăn 
nuôi cho từng vùng; xử lý chất thải chăn 
nuôi đối với chăn nuôi trang trại, chăn nuôi 
nông hộ; xử lý tiếng ồn; quản lý sản phẩm 
xử lý chất thải chăn nuôi; quản lý cơ sở sản 
xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. 
Các quy định cụ thể đang được Chính phủ 
xây dựng trong nghị định hướng dẫn thực 
hiện Luật chăn nuôi. 

Ngoài ra, còn có nhiều văn bản pháp 

luật khác có liên quan đến quản lý chất 
thải chăn nuôi như Nghị định số 154/2016/
NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về 
phí BVMT đối với nước thải, gồm cả nước 
thải chăn nuôi; Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP ngày 16/11/2016 về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực BVMT; Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP  ngày 14/02/2015 của 
Chính phủ quy định quy định về đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và kế hoạch BVMT; Nghị định 
66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh 
về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây 
trồng; nuôi động vật rừng thông thường; 
chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

Trong hoàn thiện hệ thống pháp luật 
chuyên ngành, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
cũng đã ra nhiều văn bản về quản lý chất 
thải như Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT 
ngày 26/9/2012 về chứng nhận sản phẩm 
thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản 
xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực 
hành sản xuất nông nghiệp tốt; Thông tư 
số 27/2011/TT-BNNPTNT  ngày 13/4/2011 
quy định tiêu chí và thủ tục cấp giấy 
chứng nhận kinh tế trang trại; Quyết định 
2509/2016/QĐ-BNN-CN ngày 22/6/2016 về 
việc ban hành Quy chế chứng nhận và quy 
trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi 
lợn, gà an toàn trong nông hộ. Hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành cũng 
đã được ban hành phục vụ cho quản lý 
chất thải chăn nuôi như QCVN 01-15: 2010/
BNNPTNT về điều  kiện trại chăn nuôi gia 
cầm an toàn sinh học; QCVN 01-14: 2010/
BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi lợn an 
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toàn sinh học; QCVN 01-79: 2011/BNNPTNT 
quy định cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; 
QCVN 38:2011/BTNMT về chất lượng nước 
mặt bảo vệ đời sống thủy sinh; QCVN62-
MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi, 
TCVN6705:2009 về chất thải rắn thông 
thường: QCVN01-14/BNNPTNT quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia điều kiện trại chăn nuôi 
lợn an toàn sinh học. Có thể nói rằng, hệ 
thống văn bản pháp luật BVMT và quản lý 
chất thải chăn nuôi tương đối hoàn thiện từ 
các quy định của luật, các thông tư hướng 
dẫn thực hiện Luật, các quy định chuyên 
ngành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia. 
Đây là cơ sở để tăng cường các hoạt động 
quản lý chất thải trong chăn nuôi.

4.2. Triển khai các hoạt động quản lý 
chất thải

Kết quả điều tra đánh giá của Trần Văn 
Thể và cộng sự, 2017, đối với quản lý chất 
thải trong chăn nuôi tại Hà Nội, Nghệ An và 
Hồ Chí Minh cho thấy:

- Chăn nuôi lợn: biogas là hình thức 
phổ biến trong xử lý chất thải chăn nuôi 
(69,52% số hộ áp dụng đối với chất lỏng 
dạng sệt và 64,76% hộ áp dụng đối với chất 
rắn). Các sản phẩm khi gas được sử dụng 
làm chất đốt và sản suất năng lượng. Tuy 
nhiên, kết quả khảo sát tại Nghệ An, Hà Nội 
và HCM cho thấy với quy mô chăn nuôi lợn 
lớn, lượng chất thải phát sinh lớn trong khi 
dung tích bể biogas không đủ lớn, các chất 
thải không đủ thời gian lưu trong hầm để 
sinh khí đã thải ra môi trường, gây ô nhiễm 
nghiêm trọng. Kết quả điều tra cũng cho 
thấy tỷ lệ số hộ chăn nuôi lợn sử dụng chất 

thải chăn nuôi rất thấp, chỉ có 6,67% số hộ 
ủ compost đối với CTR, dưới 6% số hộ sử 
dụng chất thải chăn nuôi lợn cho nuôi cá, 
trong khi đó 17,14% số hộ thải trực tiếp 
chất thải lỏng chưa qua xử lý ra môi trường.

- Chăn nuôi bò sữa: 44,23% hộ chăn 
nuôi bò sữa đưa các chất thải lỏng xuống 
hầm biogas trong khi chỉ có 25% hộ chăn 
nuôi bò sữa ứng dụng biogas cho chất thải 
rắn. Do chuồng trại nuôi bò sữa gần với 
diện tích trồng cỏ nên có đến 32,69% hộ sử 
dụng chất thải lỏng và 40,38% hộ sử dụng 
chất thải rắn bón trực tiếp cho đồng cỏ. 

Kết quả điều tra còn cho thấy tỷ lệ số 
hộ dùng chất thải rắn từ bò sữa để ủ phân, 
nuôi trùn quế hoặc bán phân sau ủ không 
đáng kể. Như vậy, có thể khẳng định việc 
sử dụng chất thải từ chăn nuôi bò sữa đã 
được cải thiện, tuy nhiên, rất kém ổn định 
đối với hộ chăn nuôi bò sữa có diện tích 
đồng cỏ tháp, thiếu xử lý trước khi sử dụng.

- Chăn nuôi bò thịt: 39,06% hộ chăn 
nuôi bò thịt thải trực tiếp các chất thải lỏng 
từ chăn nuôi bò thịt ra môi trường và chỉ có 
15,63% hộ thực hiện đưa chất thải lỏng vào 
công trình biogas, 21,88% đưa chất thải 
lỏng vào các bể chứa thủ công và chỉ có 
14,06% (chủ yếu ở Củ Chi và Nghệ An) đưa 
chất thải lỏng từ chăn nuôi bò thịt vào hệ 
thống đồng cỏ, ruộng rau màu xung quanh 
khu vực chăn nuôi.

Đối với chất thải rắn trong chăn nuôi 
bò thịt, có khoảng 11% số hộ chăn nuôi bò 
thịt đã bán chất thải rắn cho các cá nhân có 
nhu cầu để sản xuất phân bón và tận dụng 
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phân bò nuôi trùn quế, trên 40% hộ cũng 
đã tiến hành thu gom chất thải rắn vào bể 
tự tạo để ủ mục tự nhiên và chỉ có 18,75% 
số hộ có sử dụng biện pháp ủ compost. 
Như vậy, có thể thấy rằng biện pháp xử lý 
chất thải rắn trong chăn nuôi bò thị chưa 
được tận dụng triệt để, đòi hỏi phải có giải 
pháp phù hợp xử lý loại chất thải này phục 
vụ mục tiêu sản xuất nông sản, giảm phát 
thải KNK từ chăn nuôi bò thịt.

4.3. Một số tồn tại, hạn chế trong 
quản lý chất thải chăn nuôi 

- Cách tiếp cận vấn đề quản lý chất 
thải chăn nuôi: chất thải chăn nuôi có hàm 
lượng hữu cơ cao, khả năng tái chế, sử 
dụng chất thải chăn nuôi cho nhiều mục 
đích khác nhau (phân bón, thức ăn, năng 
lượng) cao. Cần làm rõ đó là vấn đề “chất 
thải” hay đơn giản là phụ phẩm có thể tái 
chế, khi đó chất thải chăn nuôi sẽ là nguồn 
tài nguyên có giá trị. Quản lý chất thải nuôi 
chưa tiếp cận giải quyết tận gốc vấn đề, bắt 
đầu từ thiết kế chuồng trại, phương thức và 
công nghệ chăn nuôi, quản lý chăn nuôi, 
cuối cùng mới đến vấn đề quản lý chất thải 
chăn nuôi (Trần Văn Thể và cộng sự, 2018). 

- Về cơ chế chính sách: Có thể nói 
rằng mặc dù có nhiều quy định pháp luật 
và chính sách về quản lý chất chăn nuôi đã 
được ban hành và thực thi, tuy nhiên cần 
phải nhấn mạnh rằng còn rất thiếu các quy 
định đặc thù đối với quản lý chất thải chăn 
nuôi cho từng đối tượng, thiếu các hướng 
dẫn cho các đối tượng cụ thể trong những 
điều kiện đặc thù, thiếu cơ chế thực thi 
chính sách, còn hạn chế về các giải pháp 

triển khai, nhất là về công nghệ xử lý, thiếu 
định hướng xử lý chất thải chăn nuôi theo 
hướng tái sử dụng. Mặt khác, việc quản lý 
chất thải chăn nuôi phụ thuộc nhiều vào 
công nghệ chăn nuôi nhưng các chính sách 
pháp luật về quản lý công nghệ, phương 
thức chăn nuôi còn rất hạn chế. 

- Về công nghệ: Có nhiều loại công 
nghệ phục vụ cho quản lý chất thải chăn 
nuôi như ủ phân compost, khí sinh học, 
công nghệ phục vụ chế biến thức ăn cho 
thuỷ sản, sản xuất nhiên liệu (Đặng Kim 
Chi, 2011), nhưng việc triển khai ứng dụng 
công nghệ chưa phù hợp, thiếu các mô 
chăn nuôi đặt vấn đề ưu tiên quản lý chất 
thải như các công nghệ chăn nuôi tiết kiệm 
nước, cải tiến chuồng trại cho mục đích 
quản lý và tái sử dụng chất thải. 

- Về tổ chức quản lý: Chất thải chăn 
nuôi có hàm lượng hữu cơ lớn, có tiềm 
năng sản xuất năng lượng và phân bón 
hữu cơ cao nhưng việc thu gom và phân 
loại các chất thải còn rất hạn chế cả về 
biện pháp thu gom, kỹ thuật thu gom và 
quản lý sau thu gom và cách tiếp cận xử 
lý chất thải, đặt nặng vấn đề xử lý hơn vấn 
đề tái sử dụng, gây lãng phí chất hữu cơ, 
làm gia tăng ô nhiễm. Công tác quản lý môi 
trường nông thôn còn đan xen, thiếu đơn 
vị đầu mối, trách nhiệm quản lý thiếu triệt 
để gây nhiều khó khăn cho việc thực hiện 
các hoạt động thu gom, xử lý và tái sử dụng 
chất thải chăn nuôi (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, 2011). 

- Phát triển kinh tế chất thải: Chi phí 
chuyển đổi năng lượng từ chất thải, sản 
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xuất phân bón chưa được tính toán đầy 
đủ, các chi phí tính toán chủ yếu chỉ dựa 
trên các chi phí thu gom, xử lý sơ bộ, thiếu 
các nghiên cứu về hỗ trợ tài chính linh hoạt 
cho các hoạt động xử lý và tái sử dụng. Khi 
phát triển chăn nuôi lớn, đa số người chăn 
nuôi không có nhu cầu tái sử dụng chất 
thải trong khi lại thiếu các khuyến khích 
tư nhân phát triển thị trường, các mô hình 
kinh tế chất thải, biến chất thải chăn nuôi 
thành nguồn lợi kinh tế. 

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TRONG XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

- Trước hết, Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
các Bộ Ngành cần đẩy mạnh công tác 
thông tin tuyên truyền, thay đổi cách tiếp 
cận giải quyết vấn đề chất thải chăn nuôi 
trong xây dựng nông thôn mới từ quan 
niệm về chất thải chăn nuôi theo hướng 
coi đó tài nguyên để định hướng cho các 
hoat động tái sử dụng, đến vấn đề quy 
hoạch, quản lý quy hoạch, mật độ chăn 
nuôi, đơn vị chăn nuôi, phương thức chăn 
nuôi, công nghệ chăn nuôi, công nghệ xử 
lý chất thải và cuối cùng là phát triển thị 
trường chất thải. 

- Chính phủ và các Bộ Ngành cần hoàn 
thiện thể chế về tổ chức quản lý chất thải 
chăn nuôi trên cơ sở tăng cường năng lực, 
cơ chế chính sách, văn bản kỹ thuật từ quản 
lý mật độ chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, 
quy chuẩn về chất thải rắn, nước thải và 
nguồn tiếp nhận nước thải chăn nuôi đến 
các hoạt động chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích đầu tư cho quản lý, tái sử dụng chất 

thải chăn nuôi, hướng đến phát triển kinh 
tế chất thải.

 - Xem xét bổ sung, làm rõ các quy 
chuẩn quốc gia về chăn nuôi trong đó 
khái niệm rõ về nguồn tiếp nhận phù 
hợp đối với việc xả thải, nếu nguồn tiếp 
nhận không phải là hệ thống hạ tầng 
cơ sở về môi trường (ruộng, đồi, nương, 
QCVN62:2016), xây dựng các hướng dẫn và 
quy chuẩn cụ thể cho từng đối tượng chăn 
nuôi (QCVN01:14), chất thải rắn chăn nuôi 
theo hướng tái sử dụng (TCVN6705:2009) 
và hướng dẫn thi hành luật chăn nuôi trong 
đó đặt trọng tâm là vấn đề tái sử dụng chất 
thải chăn nuôi. 

- Bộ Nông nghiêp và PTNT cần tăng 
cường các hoạt động nghiên cứu phát 
triển các mô hình chăn nuôi khép kín từ 
khâu chăn nuôi đến xử lý chất thải, công 
nghệ xử lý và tái sử dụng chất thải cho từng 
đối tượng chăn nuôi đặt trọng tâm là vấn 
đề quản lý chất thải chăn nuôi theo đặc thù 
từng vùng sinh thái. 

- Chương trình MTQG về xây dựng 
NTM và chương trình KHCN phục vụ xây 
dựng NTM cần xem xét điều chỉnh tiêu chí 
xây dựng NTM về môi trường dựa trên cách 
tiếp cận kết hợp giải quyết tận gốc vấn đề 
chất thải chăn nuôi như tỷ hộ có chuồng 
trại và công nghệ chăn nuôi đảm bảo vệ 
sinh môi trường (tiêu chí 17.7), tỷ lệ chất 
thải chăn nuôi được tái sử dụng (tiêu chí 
17.5), ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu 
khoa học và dự án về phát triển các mô 
hình tổng hợp chăn nuôi ít phát thải, các 
mô hình kinh tế từ chất thải chăn nuôi. 
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- Chính phủ cần ưu tiên thực hiện cơ 
chế tài chính linh hoạt, ưu đãi đầu tư ngân 
sách nhà nước cho các hoạt động xử lý chất 
thải nông nghiệp, nông thôn trên cơ sở 
ràng buộc về công nghệ, quy mô xử lý, định 
hướng sản phẩm theo hướng thị trường, tổ 
chức và phát triển thị trường cho các sản 
phẩm sau xử lý.

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Chăn nuôi có vai trò quan trọng, 
quy mô ngày càng mở rộng, tỷ trọng trong 
cơ cấu kinh tế nông thôn ngày càng cao, 
đồng thời phát sinh chất thải ngày càng 
lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nông 
thôn ngày càng nghiêm trọng.

- Quản lý chất thải chăn nuôi là vấn 
đề quan trọng và là nhu cầu lớn trong xây 
dựng nông thôn mới, việc quản lý chất 
thải mới chủ yếu dựa trên biện pháp xử lý 
chất thải qua hệ thống biogas (44,23% đên 
69,52%), tỷ lệ chất thải được tái sử dụng, 
phát triển thành các sản phẩm phân bón 
hữư cơ còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được 
yêu cầu.

- Quản lý chất thải nông thôn còn 
nhiều vấn đề tồn tại về cách tiếp cận, cơ 
chế chính sách, công nghệ chăn nuôi và xử 
lý chất thải, tổ chức quản lý đến phát triển 
kinh tế từ chất thải chăn nuôi, đòi hỏi phải 
có những giải pháp căn cơ về quản lý chất 
thải trong xây dựng nông thôn mới.

- Các giải pháp quản lý chất thải trong 
xây dựng nông thôn mới cần tập trung 
vào công tác thông tin, tuyên truyền, tăng 
cường năng lực; hoàn thiện về thể chế tổ 

chức quản lý; bổ sung các quy chuẩn, văn 
bản hướng dẫn chuyên ngành; tăng cường 
các hoạt động nghiên cứu phát triển các 
công nghệ chăn nuôi và xử lý chất thải; 
điều chỉnh kết hợp các tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới từ vấn đề quản lý chất thải 
chăn nuôi và đẩy mạnh cơ chế tài chính 
phát triển kinh tế chất thải từ chăn nuôi.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PHẦN 5



I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT HUY VAI TRÒ 
NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 10 NĂM QUA

1.1. Vai trò chủ thể và trách nhiệm xã 
hội của người dân trong xây dựng nông 
thôn mới

Phát huy vai trò người dân trong 
xây dựng NTM là vấn đề có tính nền tảng 
và bao trùm, bởi lẽ, một là mọi vấn đề liên 
quan, tác động đến chủ thể của bất cứ hoạt 
động nào cũng luôn là quan trọng, là yếu 
tố chủ quan có tính nền tảng; hai là người 
dân tham gia toàn bộ mọi hoạt động xây 
dựng NTM, là người đề xuất nhu cầu, tham 
gia thực hiện, hưởng thụ, kiểm tra giám sát 

mọi tiêu chí NTM, vì thế đây là vấn đề bao 
trùm, liên quan đến toàn bộ các lĩnh vực 
của NTM, là đối tượng nghiên cứu của tất 
cả các chuyên ngành khoa học. Có thể nói, 
bàn về bất kỳ chuyên đề nào của xây dựng 
NTM cũng được quy chiếu đến vai trò chủ 
thể của người dân, đều có một góc nhìn từ 
phía người dân.

Việc phát huy sức dân trong xây dựng 
NTM phải dựa trên vai trò chủ thể và trách 
nhiệm xã hội có tính đặc thù của người dân 
nông thôn. Mức độ phát huy phụ thuộc vào 
cả hai phía tương tác: Chủ thể nhà nước (Chủ 
thể công) và Chủ thể người dân. Trong đó, 
các cơ quan nhà nước phải nhận thức đầy 
đủ về vai trò chủ thể của người dân, thiết 

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI DÂN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TSKH BẠCH QUỐC KHANG
TSKH, Ủy viên Ban Chủ nhiệm kiêm Thư ký Khoa học Chương trình KHCN 
phục vụ xây dựng NTM
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lập hệ thống thể chế, chính sách và các quy 
định cụ thể, tạo điều kiện và tổ chức thực 
hiện quyền làm chủ của người dân; người 
dân có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm 
thực hiện quyền làm chủ của mình.

Vai trò chủ thể của người dân nông 
thôn trong xây dựng NTM được thể hiện ở 
các góc độ: 

(i) Chủ thể nhận thức chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước 
về xây dựng nông thôn mới. Từ coi dân là đối 
tượng của tuyên truyền, phổ biến trở thành 
chủ thể nhận biết (dân biết) là sự khác biệt 
lớn về tư tưởng phát huy sức dân;

(ii) Chủ thể thực hiện mọi hoạt động 
xây dựng NTM: Người dân trực tiếp tham gia 
trong phát triển kinh tế, tổ chức lại sản xuất, 
xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng văn 
hóa và quản lý xã hội, xây dựng và giữ gìn 
cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ gìn an 
ninh trật tự… Họ góp ý, góp công, góp sức, 
góp tiền, góp đất, góp hiện vật, thời gian 
và nhiều loại tài sản hữu hình, vô hình khác 
trong các hoạt động này;

(iii) Chủ thể kiểm tra, giám sát, phản 
biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới;

(iv) Chủ thể xây dựng hệ thống chính 
trị cơ sở “của dân, do dân và vì dân”. Họ là 
lực lượng chính xây dựng tổ chức và tích cực 
tham gia hoạt động của chính quyền, đoàn 
thể các cấp, qua đó thể hiện trách nhiệm xã 
hội của mình;

(v) Chủ thể hưởng thụ thành quả xây 
dựng NTM. Đây chính là chủ thể thực chất, 
thúc đẩy người dân tích cực tham gia, kiểm 
tra, giám sát quá trình xây dựng NTM.

Trách nhiệm xã hội là một khung đạo 
đức gợi ý rằng một thực thể, dù là cá nhân 
hay tổ chức, thì đều có bổn phận phải hành 
động vì lợi ích của xã hội nói chung. Những 
hành động đó vượt lên trên các trách nhiệm 
pháp luật. Trách nhiệm xã hội của từng cá 
nhân bao gồm sự tham gia của người dân 
vào cộng đồng, các tổ chức đoàn thể xã hội. 
Việc người dân tham gia tích cực vào các 
hoạt động xã hội thể hiện trách nhiệm xã 
hội và vai trò chủ thể của họ. Mọi công việc 
trong xây dựng NTM ở xã, thôn đều cần đến 
sự tham gia của người dân với trách nhiệm 
xã hội của họ. Đặc biệt, khi gặp khó khăn, 
trở ngại, nhất là trong xây dựng hạ tầng ở 
địa bàn khó khăn, việc phát huy trách nhiệm 
xã hội của người dân là giải pháp quan trọng 
“khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thực trạng phát huy vai trò chủ thể 
người dân trong xây dựng NTM 10 năm 
qua ở nước ta nhìn từ hai phía Nhà nước và 
Người dân thể hiện khá nhiều vấn đề cần 
quan tâm giải quyết. Giữa nhận thức và thực 
hành vai trò chủ thể của người dân luôn có 
khoảng cách và khoảng cách đó luôn biến 
đổi qua các thời kỳ với tư cách vừa là yếu tố 
tác động, vừa là hệ quả của quá trình phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 

1.2. Thực tế phát huy vai trò người 
dân trong xây dựng NTM 10 năm qua

a) Tổ chức thực hiện vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng NTM

Trong xây dựng NTM, chủ trương, 
đường lối và hành động thực tiễn của chúng 
ta về phát huy vai trò người dân có những 
chuyển biến tích cực.

Về nhận thức, chúng ta đã sớm khẳng 
định vai trò chủ thể của người dân trong 
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phát triển nông nghiệp, nông thôn, mà rõ 
nhất là trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
7 BCH TW khóa X: “Trong mối quan hệ mật 
thiết giữa nông nghiệp, nông dân và nông 
thôn, nông dân là chủ thể của quá trình 
phát triển”1. Trong xây dựng NTM Đảng, 
Nhà nước đã chủ trương phải dựa vào dân: 
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, 
dân hưởng thụ” và chủ trương đó được cụ 
thể hóa thành quy định của Chương trình 
MTQG xây dựng NTM: “Phát huy vai trò 
tham gia của cộng đồng dân cư nông thôn 
là chính, mọi hoạt động do người dân bàn 
bạc, quyết định…”.

Về mặt thực tiễn, chúng ta đã rút ra 
nhiều bài học kinh nghiệm trong và ngoài 
nước, chuyển từ cách làm chương trình 
MTQG kiểu cũ sang phong trào sâu rộng của 
dân, đẩy mạnh tuyên truyền để dân biết, lấy 
dân làm chủ thể, dựa vào sức dân, thi đua 
tạo động lực thay cho áp lực. 

Từ đó đã chọn cách tiếp cận và phương 
pháp phù hợp. Đây là vấn đề lớn đáng để 
nghiên cứu sâu hơn, chỉ xin đề cập đến một 
số khía cạnh. Chương trình xây dựng NTM 
là chương trình toàn quốc, nhưng chọn địa 
bàn triển khai thực hiện là cấp xã/thôn, lấy 
đó địa bàn cơ bản, là nơi hội tụ các nguồn 
lực, là đối tượng để xây dựng Bộ tiêu chí 
NTM. Điều đó là đúng đắn, bởi xã/thôn là 

1 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa X về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn.
2 Văn bản quan trọng nhất là Quyết định 41/2016/QĐ-TTg, Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT của Bộ KH-ĐT, theo đó người 
dân được tạo điều kiện để tăng cường sự tham gia vào các hoạt động của Chương trình từ việc xác định đối tượng thụ 
hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.
3 05 hình thức tham gia của người dân: (1) Tham gia ý kiến vào đề án xây dựng NTM, bản đồ án quy hoạch NTM cấp xã; 
(2) Tham gia vào lựa chọn những công việc cần làm trước, làm sau thiết thực với yêu cầu của người dân trong xã và phù 
hợp với khả năng, điều kiện của địa phương; (3) Quyết định mức độ đóng góp trong xây dựng các công trình công cộng 
của thôn, xã; (4) Cử đại diện (Ban giám sát) tham gia quản lý và giám sát các công trình xây dựng của xã; (5) Tổ chức 
quản lý, vận hành và bảo dưỡng các công trình sau khi hoàn thành.

nơi gần với cộng đồng nhất, phát huy tốt 
nhất vai trò của dân, người dân có điều kiện 
tham gia từ đầu đến cuối, thực sự được làm 
chủ và hưởng thụ thành quả. Từ xác định 
địa bàn đúng, Chương trình xây dựng NTM 
được chuyển thành các dự án phát triển, dự 
án xây dựng cụ thể ở xã/thôn. Điều này giúp 
cho Chương trình MTQG được thực hiện có 
sự tham gia tích cực của người dân, đảm 
bảo tính thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và 
hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của dân.

Từ cách tiếp cận đó, chúng ta thiết lập 
được hệ thống các quy định cụ thể cho các 
chủ thể, làm rõ cơ chế hoạt động, vận hành 
của Chương trình, quy định rõ ràng chức 
trách của các chủ thể Nhà nước và chủ thể 
người dân2. Ví dụ, trong Sổ tay của Chương 
trình xây dựng NTM quy định rõ cách thức 
tham gia của người dân vào các công trình 
của địa phương3. Toàn bộ các giải pháp phát 
huy vai trò người dân xét cho cùng được 
hiện thực hóa nhờ cách thức tổ chức quản 
lý, dẫn dắt của hệ thống chính quyền các 
cấp và các cơ quan chỉ đạo, điều hành xây 
dựng NTM. Điểm tiến bộ là người dân được 
coi là chủ thể hưởng thụ. Vì thế, công tác chỉ 
đạo thực hiện Chương trình thường xuyên 
được rà soát, cải tiến để hướng về người 
dân, tập trung vào những vấn đề thiết thực 
nhất với người dân, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người dân.
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b) Đánh giá gián tiếp sự đóng góp của 
người dân qua những thành tựu nổi bật của 
xây dựng nông thôn mới

Các thành tựu nổi bật của xây dựng 
NTM 10 năm qua đều nhờ sự đóng góp to 
lớn của người dân. Có thể nói, các thành 
tựu đó thực sự là những chuyến biến to 
lớn, toàn diện, có tầm chiến lược, tạo ra 
bước ngoặt mới trong lịch sử phát triển 
nông thôn Việt Nam.

Về tổng thể, đến nay (hết 6/2019), cả 
nước đã có 4.458 (50,01%) xã đạt chuẩn 
NTM; bình quân cả nước đạt 15,26 tiêu chí/
xã; có 76/664 (11,45%) đơn vị cấp huyện 
thuộc 34 tỉnh, TP đã hoàn thành nhiệm vụ/
đạt chuẩn NTM; cả nước không còn xã dưới 
5 tiêu chí, không còn nợ đọng xây dựng cơ 
bản. Xây dựng NTM đã về đích trước 1,5 
năm so với mục tiêu năm 2020 (50% số xã 
đạt chuẩn; bình quân 15% tiêu chí/xã…). 
Đặc biệt, Đồng Nai, Nam Định, Bình Dương 
và Đà Nẵng là 04 tỉnh, thành phố đầu tiên có 
100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, tỉnh 
Đồng Nai có 100% xã và 100% đơn vị cấp 
huyện đạt chuẩn. Nhiều địa phương đang 
chuyển sang xây dựng NTM nâng cao, kiểu 
mẫu, theo hướng bền vững.

Trong những lĩnh vực cụ thể, nơi thể 
hiện rõ nét sự đóng góp của người dân, đã 
có các thành tựu nổi bật: 

- Kết quả huy động nguồn lực thực 

4 Nếu trong 5 năm đầu tiên bắt tay xây dựng NTM hầu hết các xã đều vận động người dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, 
khiến tổng mức huy động khá lớn, trong khi nguồn NSNN thì ít, nên tỷ lệ này khá cao, thì 3 năm qua sự huy động chủ yếu ở 
các xã chưa đạt chuẩn về xây dựng hạ tầng, còn ở các xã đã đạt tiêu chí này chỉ duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp để đạt chuẩn 
mới (trong khi nguồn NSNN lại tăng lên). Tuy tỷ lệ nhỏ, nhưng tổng mức huy động thì xấp xỉ, bình quân dân đóng góp 19.000 
tỷ đồng/năm, so với 21.489 tỷ đồng/năm giai đoạn I.

hiện Chương trình thể hiện mức độ tham 
gia trực tiếp của người dân. Trong 3 năm 
qua (2016-2018), nguồn lực đóng góp của 
người dân chiếm 6,9% (56.799 tỷ đồng) 
trong tổng nguồn lực huy động khoảng 
820.964  tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn vốn 
doanh nghiệp đóng góp chiếm 4,81%. Nếu 
coi doanh nghiệp cũng thuộc nhóm chủ 
thể người dân (cùng với các chủ kinh tế hộ 
khác), thì nguồn đóng góp của người dân 
nói chung chiếm 11,71%, trong khi nguồn 
NSNN cấp trực tiếp cho xây dựng NTM chỉ 
chiếm 2,9%.

Mặc dù tỷ lệ đóng góp của người dân 
trong 3 năm qua (6,9%)  nhỏ hơn so với 
12,62% của giai đoạn I (2010-2015), nhưng 
không có nghĩa mức độ đóng góp của người 
dân bị sụt giảm. Khi so mức đóng góp đó với 
tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn qua hai 
giai đoạn sẽ thấy tính tích cực của nó4. 

- Kết quả xây dựng hạ tầng kinh tế - 
xã hội: Nhờ huy động tốt các nguồn lực cho 
phát triển hạ tầng, diện mạo nông thôn đã 
khởi sắc rõ rệt. Đến nay (6/2019), cả nước có 
63,75% số xã đạt tiêu chí giao thông; 90,7% 
số xã đạt tiêu chí thủy lợi; 62,8% số xã đạt 
tiêu chí trường học; 60,3% số xã đạt tiêu 
chí cơ sở vật chất văn hóa... Theo Tổng cục 
Thống kê, giao thông nông thôn 8 năm qua 
đã hoàn thành một khối lượng lớn hơn 5 
lần của 10 năm (2001-2010). Tại một số địa 
phương xuất hiện “đại lộ nông thôn”. Tương 
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tự, các hạ tầng thiết yếu khác ở nông thôn 
cũng được xây dựng với tốc độ nhanh hơn5.

- Kết quả phát triển sản xuất, tạo sinh 
kế và nâng cao thu nhập cho người dân 
nông thôn. Đến nay (6/2019), cả nước có 
67,3% số xã đạt tiêu chí thu nhập; 67,5% số 
xã đạt tiêu chí về hộ nghèo; 97,6% số xã đạt 
tiêu chí lao động có việc làm; 78,7% số xã 
đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất. Sự tham gia 
của người dân không chỉ giúp đạt các tiêu 
chí về số lượng, mà còn thúc đẩy phát triển 
về chất, như xây dựng chuỗi giá trị liên kết 
sản xuất đối với các nhóm sản phẩm chủ lực 
3 cấp tỉnh, huyện, xã và OCOP6, gắn với nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các HTX, phát 
triển nông nghiệp sạch, du lịch sinh thái...

- Kết quả về văn hóa - xã hội, đến 
6/2019 cả nước đã có 81,6% số xã đạt tiêu 
chí văn hóa, 91,6% số xã đạt tiêu chí quốc 
phòng và an ninh. Môi trường lành mạnh, 
đa màu sắc văn hóa của người dân, cùng với 

5 Theo Tổng cục Thống kê, đến nay 99,4% số xã cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã; mạng lưới điện quốc gia đã 
bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn; 99,7% số xã có trường tiểu học, trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế xã; 
60,8% số xã có chợ; 58,6% số xã có nhà văn hoá. Hệ thống thuỷ nông được xây dựng mới và hoàn thiện với trên 18.100 
trạm bơm, bình quân 2,0 trạm/xã. 4.498 xã có công trình nước sạch tập trung, cả nước có 16.092 công trình cấp nước 
sinh hoạt tập trung.
6 Đến 6/2019 đã có 49 tỉnh, TP phê duyệt đề án, kế hoạch OCOP tỉnh. Cả nước có khoảng 4.823 sản phẩm đặc sản, dịch 
vụ du lịch cấp xã, huyện, thuộc nhóm OCOP có lợi thế, trong đó chỉ với 49 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thì dự kiến năm 
2020 đã có 2.418 sản phẩm được đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng (mục tiêu là 2400 SP). Bên cạnh đó, cả nước đã 
phát triển được 21.000 mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, hình thành được một số vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung; tiếp tục củng cố 1.028 chuỗi nông sản an toàn (tăng 284 chuỗi so với năm 2017).
7 Như các mô hình “Dòng họ văn hóa” của Quảng Nam, “Nụ cười công sở” ở Đồng Tháp, Bình Dương, CLB “Gia đình 
hạnh phúc”, “Gia đình văn hóa” ở Vĩnh Phúc…
8 Như Lễ hội Hoa Tam giác mạch ở Hà Giang, Lễ hội trái cây ở Bắc Giang, Lễ hội Hoa Ban ở Điện Biên. Bảo tàng Đồng 
quê ở Giao Thuỷ (Nam Định), Bảo tàng Nông cụ và trò chơi dân gian, Khu du lịch trải nghiệm ở Phong Giang (xã Tiên 
Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)…
9 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. Nhiều địa phương như Hà Giang, Sơn La, Lai Châu đã vận động được các hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số di dời chuồng trại chăn nuôi ra khỏi nhà sàn. Nhiều mô hình cải tạo cảnh quan được các địa phương 
áp dụng sáng tạo, phù hợp với thực tế, góp phần tạo nên diện mạo mới ở nông thôn, như mô hình trồng hoa, cây xanh 
“Từ nhà ra ruộng”, hai bên đường giao thông (Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng 
Nam, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long...); mô hình con đường bích họa (Đan Phượng, Hà Nội; Tam Kỳ, Quảng 
Nam); làng bích họa của đồng bào dân tộc Dao (Móng Cái, Quảng Ninh)... 

các phong trào văn hóa đang tạo ra cuộc 
sống tinh thần mang tính cộng đồng cao 
trong làng xã, góp phần gìn giữ, bảo tồn 
bản sắc dân tộc, từng bước trở thành nhân 
tố tích cực, trực tiếp đóng góp vào phát 
triển kinh tế xã hội của các miền quê. Đã 
xuất hiện nhiều mô hình điển hình về xây 
dựng đời sống văn hóa7, lễ hội truyền thống 
lành mạnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao8.

- Về môi trường, đến 6/2019 cả nước 
đã có 61,1% số xã đạt tiêu chí môi trường 
và an toàn thực phẩm. Công tác bảo vệ môi 
trường nông thôn vốn có nhiều khó khăn, 
rào cản, nay đã có bước đột phá lớn, nhất 
là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải 
tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, 
trong đó ý thức và sự tham gia của người 
dân được coi là có nhiều tiến bộ9. Đã có 38 
tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch xử lý rác 
thải tập trung ở nông thôn. Số xã, thôn có 
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hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, có thu 
gom, xử lý rác thải tăng rõ rệt10. Mô hình khu 
dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu đã được Trung 
ương chỉ đạo và các địa phương trên cả 
nước chủ động nhân rộng.

- Hệ thống chính trị và quốc phòng - 
an ninh ở các địa phương được xây dựng 
gắn với phát huy vai trò chủ thể của người 
dân. Tính đến 6/2019) đã có 78,4% số xã 
đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị 
- xã hội; 91,6% số xã đạt tiêu chí về quốc 
phòng và an ninh. Với sự tham gia tích 
cực của người dân, nhiều địa phương đã 
thành lập các đội tự quản an ninh trật tự, 
CLB phòng chống bạo lực gia đình, phòng 
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo 
vệ tài sản11…

c) Đánh giá sự tham gia của người dân 
qua kết quả điều tra

Theo kết quả khảo sát thực tế ở các 
tỉnh đại diện cho các vùng miền, dân tộc 
của một số đề tài khoa học thực hiện trong 
8 năm qua (2011-2019), vai trò chủ thể của 
người dân trong xây dựng NTM được thể 
hiện ở nhiều mặt và rộng khắp.

- Về đóng góp nguồn lực cho xây 
dựng NTM. Mặc dù tỷ lệ đóng góp của cộng 
đồng, người dân tính chung trong cả nước 

10 Đến cuối năm 2018, cả nước có 3.210 xã, 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% hiện nay; tỷ lệ thôn có 
thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 25,8% lên 47,3%. Tỷ lệ xã có điểm thu gom thuốc bảo vệ thực vật cả nước đạt 21,0%. 
Cả nước có 316 xã có lò đốt rác sinh hoạt, trong đó có 280 xã có lò đạt tiêu chuẩn môi trường. Tỷ lệ làng nghề có thu gom 
nước thải tập trung chiếm 27,6% tổng số làng nghề có nước thải sản xuất, trong đó 16,1% làng nghề xử lý tập trung đạt 
tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ làng nghề có điểm thu gom chất thải rắn công nghiệp chiếm 20,9% tổng số làng nghề có 
chất thải rắn công nghiệp (BC Sơ kết 3 năm 2016-2018). 
11 Tính đến cuối năm 2019, cả nước có trên 500 loại mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở nông thôn; 
61.158 Tổ an ninh nhân dân với 306.524 thành viên; 36.361 Tổ hòa giải với 174.524 thành viên; 92.623 Tổ tự quản với 
358.021 thành viên; 31.392 Đội thanh niên xung kích. (BC sơ kết 3 năm 2016-2018).
12 Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP): Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Trường hợp tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị). Báo cáo đánh giá 
2018.

nêu trong báo cáo là khá thấp, nhưng trong 
thực tế, mức đóng góp của dân vào xây 
dựng hạ tầng thiết yếu cấp thôn, bản lớn 
hơn nhiều. Theo kết quả khảo sát12, có thể 
rút ra các kết luận:

+ Tỷ lệ đóng góp của người dân trong 
các công trình cấp thôn, bản rất cao, trên 
40-50%;

+ Các công trình cấp thôn, bản và 
những công trình quy mô nhỏ, áp dụng 
theo cơ chế đặc thù, thì sự tham gia của 
cộng đồng, người dân là rất tích cực, thậm 
chí công đồng được tự tổ chức thi công, 
hiệu quả rất cao, dân đóng góp được nhiều 
nhất, khẳng định cấp thôn, bản, ấp là thích 
hợp nhất để phát huy vai trò người dân;

+ Trong thực tế hiện rất khó quy đổi 
tương đương giá trị đóng góp của người 
dân, như công lao động, góp đất, góp cây 
cối và các loại tài sản…

- Trong xây dựng hạ tầng cơ bản, đời 
sống văn hóa, quản lý xã hội, giữ gìn cảnh 
quan, môi trường, an ninh trật tự ở nông 
thôn, vai trò chủ thể của người dân được 
phát huy ở nhiều hình thức, trong đó, tham 
gia các hoạt động đoàn thể, xã hội là chỉ báo 
quan trọng xác định trách nhiệm xã hội và 
vai trò chủ thể của người dân. Ở đây có mấy 
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nhận định đáng lưu ý:

+ Người dân còn rất khó thể hiện vai 
trò chủ thể một cách độc lập. Họ tham gia 
các hoạt động xây dựng NTM một cách 
có điều kiện, cần có sự tuyên truyền, khởi 
xướng, dẫn dắt của chính quyền và các tổ 
chức đoàn thể ở địa phương;

+ Số lượng các tổ chức đoàn thể ở địa 
phương ngày một tăng nhanh và đa dạng. 
Trong vòng 20 năm, từ chỗ chỉ có 300 tổ 
chức hội cấp tỉnh trong cả nước năm 1990 
đã tăng lên 15.000 hội hoạt động ở các địa 
phương năm 2010, thể hiện khái quát mức 
độ tham gia của người dân trong các tổ 
chức này;

+ Đại đa số người dân đều tham gia 
các hoạt động xã hội ở địa phương, bình 
quân mỗi người dân tham gia ít nhất một 
tổ chức/đoàn thể/hội nào đó và khoảng 
04 hoạt động xã hội. Trong đó Hội nông 
dân, Hội Phụ nữ và các Nhóm tôn giáo, tín 
ngưỡng là 3 tổ chức có số người tham gia 
đông nhất;

+ Nội dung tham gia hoạt động xã 
hội của người dân chủ yếu là từ thiện, nghề 
nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa tín 
ngưỡng. Người dân các tỉnh phía Bắc tham 
gia nhiều hoạt động xã hội hơn phía Nam, 
nhưng ở phía Nam nội dung hoạt động 
thiên về sản xuất hơn. Nhìn chung, không 
có sự khác biệt đáng kể về sự tham gia của 

13 Bùi Quang Dũng, Đặng Thị Việt Phương: Điều tra nông dân Việt Nam 2009-2010. BC Viện HL KHXH, 2011.
14 Ví dụ, đối với xây dựng hạ tầng cơ bản, trong khi chỉ có 40,6% người dân có đóng góp ý kiến (nói ít), thì tỷ lệ tham gia 
xây dựng lại cao tới 89,3% (làm nhiều hơn). Đối với xây dựng và thực hiện hương ước, tỷ lệ người tham gia là 71%, cũng 
nhiều hơn tỷ lệ đóng góp ý kiến (44,2%). Tương tự là bảo vệ an ninh trật tự (65,3% so với 32,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia 
vào kế hoạch phát triển KT-XH của xã thì người lại, tỷ lệ người góp ý (62,4%) cao hơn tỷ lệ tham gia (39,7%), phải chăng 
người dân chưa được tạo điều kiện để tham gia thực hiện kế hoạch.
15 Có 92,5% thừa nhận họp thôn/ấp đã giúp họ nắm được thông tin đời sống của thôn/xã. Nhiều người (41,6%) cho là 
nhờ họp biết rõ trách nhiệm của hộ gia đình với cộng đồng

người dân vào hai nhóm hoạt động vì lợi ích 
công đồng và vì nhu cầu cá nhân. Những 
người có trình độ học vấn cao, người có 
điều kiện kinh tế hơn thì có xu hướng tham 
gia các hoạt động vì cộng đồng, trong khi 
người có trình độ học vấn thấp, ít có điều 
kiện kinh tế thì nghiêng về phục vụ nhu cầu 
cá nhân13;

+ Nhận thức của người dân về lợi ích 
tham gia các hoạt động xã hội được cải thiện 
hơn. Đa số (trên 50%) cho rằng tham gia các 
hoạt động xã hội mang lại lợi ích cho địa 
phương, đóng góp cho cộng đồng trên địa 
bàn.

+ Mức độ tích cực tham gia các hoạt 
động xây dựng NTM của người dân cũng có 
sự khác biệt giữa nói (đóng góp ý kiến) và 
làm (trực tiếp tham gia thực hiện) tùy thuộc 
vào loại hoạt động, nói chung là dân làm 
nhiều hơn nói, ít lý luận, nhiều thực hành14. 

+ Vai trò chủ động của chủ thể công là 
khá tích cực. Đa số người dân đều cho rằng 
họ ngày càng được hỏi ý kiến nhiều hơn đối 
với các hoạt động liên quan đến đời sống 
của họ. Gần một nửa số người được hỏi cho 
rằng phần lớn các quyết định quan trọng 
về đời sống người dân của đảng ủy, chính 
quyền, HĐND xã chủ yếu phản ánh ý kiến 
của đa số nhân dân. Các cuộc họp thôn/ấp 
được đa số người dân đánh giá tích cực15

- Về mức độ hài lòng của người dân 
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trong xây dựng NTM16. Với tư cách là chủ thể 
hưởng thụ, mức độ hài lòng của người dân 
là chỉ báo quan trọng trong đánh giá kết 
quả phát huy vai trò của họ. Kết quả khảo 
sát mức độ hài lòng của người dân của một 
số đề tài khoa học đã giúp nhận ra một số 
nhận xét độc lập:

+ Sự hài lòng về quá trình triển khai 
và phát huy vai trò tham gia của người dân. 
Người dân có mức hài lòng rất cao đối với 
công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện tại 
địa phương, bình quân 8,3 điểm (thang 
điểm 10) đối với công tác chỉ đạo thực hiện; 
8,5/10 điểm đối với việc phát huy vai trò 
tham gia của người dân. Trong đó, mức hài 
lòng có khác nhau đối với một số hoạt động 
cụ thể của chính quyền.

+ Sự hài lòng về kết quả xây dựng 
NTM. Đối với các kết quả xây dựng cơ sở hạ 
tầng, hoạt động văn hóa – xã hội, phát triển 
sản xuất, sự hài lòng của người dân là trung 
bình (7,1/10 điểm). Mức hài lòng này tăng 
dần theo loại xã: từ xã khó khăn đến xã đạt 
chuẩn. Theo từng loại kết quả thì: xây dựng 
hạ tầng thiết yếu, môi trường, thị trường, 
đào tạo nghề và khuyến nông có mức độ 
hài lòng thấp (dưới 6/10 điểm), trong đó hạ 
tầng và sản xuất thấp hơn so với mảng văn 
hóa – xã hội (trừ yếu tố môi trường). 

+ Sự hài lòng chung về NTM có mức 
bình quân khá cao (7,8/10). Trong đó xã 
phấn đấu đạt chuẩn và xã đạt chuẩn có mức 
16 Nguyễn Ngọc Luân, Lê Vũ Ngọc Kiên (2017): Đánh giá sự hài lòng của người dân về NTM. 
17 Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân thực hiện theo Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT, gồm 17 nội dung, 
với 3 mức hài lòng, không hài lòng và không có ý kiến. Theo cán bộ cấp huyện, xã, việc ghi nhận tên và địa chỉ người 
trả lời khiến nhiều hộ gia đình không muốn trả lời thật. Các câu hỏi còn được thiết kế chung chung, khó đánh giá đối 
với người dân (như về giáo dục, y tế, cải cách thủ tục hành chính…). Chất lượng phiếu lấy ý kiến có thể chưa phản ánh 
đúng toàn bộ ý kiến của người dân. Ở một số thôn vẫn còn tình trạng điền phiếu dựa theo ý kiến của người khác. Cán 
bộ xã cũng có sự điều chỉnh linh hoạt, phải giải thích/đề nghị với người dân để đạt được kết quả theo quy định. Từ đó, 
việc đánh giá có thể chưa thực chất như mong muốn.

hài lòng cao (8/10) hơn xã khó khăn (7,1). 

Vấn đề chưa hài lòng nhất được nhiều 
người dân lựa chọn là môi trường và điều 
kiện sinh hoạt trong gia đình. Chỉ có gần 
14% cho biết không có điều gì chưa hài lòng.

+ Sự khác biệt trong đánh giá mức độ 
hài lòng của người dân giữa các khảo sát 
thực tế và số liệu báo cáo từ các địa phương 
là đương nhiên, lý do nằm ở cách đánh giá 
và đặc điểm tham gia của người dân trong 
đánh giá. Theo các chuyên gia khảo sát, cách 
đánh giá sự hài lòng của người dân còn một 
số điểm chưa hợp lý17.

1.3. Một số vấn đề đáng lưu ý về phát 
huy vai trò của người dân trong xây dựng NTM

a) Từ phía Nhà nước, người tổ chức 
thực hiện

- Về hệ thống chính sách. Hầu hết các 
giải pháp chính sách hiện nay đều hướng tới 
người dân như là nhóm đối tượng đặc biệt, 
đưa ra những cơ chế hỗ trợ đặc thù, dẫn đến 
mang nặng tính vận động, tuyên truyền, 
bao cấp, tạo ra tư tưởng ỉ lại, chưa chú trọng 
đúng mức vai trò chủ thể của người dân. Ở 
góc độ này, Nhà nước chưa làm tốt vai trò 
dẫn dắt, kiến tạo. Cần tiếp tục đổi mới chính 
sách đối với nông dân nhằm kích thích tiềm 
năng, tính tích cực, chủ động của người dân 
trong xây dựng nông thôn mới.

- Về thể chế thực hiện quyền làm chủ 
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của người dân. Còn nhiều quy định chưa 
hợp lý, đầy đủ, chậm được điều chỉnh, hoàn 
thiện, chưa tạo điều kiện để người dân phát 
huy vai trò chủ thể. Trong đó đáng lưu ý là: 
quyền tự chủ của người sản xuất đối với 
ruộng đất; thể chế hóa chủ trương phát 
triển các thành phần kinh tế, ưu tiên phát 
triển kinh tế tư nhân chậm chạp, chưa đủ 
tầm, còn thiếu nhất quán; trách nhiệm, lợi 
ích của người sản xuất trong các tổ chức 
kinh tế, liên kết chuỗi giá trị chưa rõ ràng, 
còn nhiều rào cản về pháp lý cho đột phá 
trong đổi mới, phát triển HTX và các hình 
thức kinh tế tập thể của nông dân; các tổ 
chức nghề nghiệp của người sản xuất chưa 
được coi trọng, gặp nhiều khó khăn trong 
bảo vệ quyền lợi của hội viên; quy chế dân 
chủ ở cơ sở chậm được nâng cấp cả về nội 
dung và cấp độ pháp lý.

- Nội dung hoạt động của các tổ chức 
chính trị - xã hội nặng về tuyên truyền, giáo 
dục chủ trương chính sách, vẫn được coi là 
cơ quan tuyên truyền, cầu nối giữa Đảng, 
Nhà nước và nhân dân, nhẹ về vai trò tổ 
chức, mở rộng các hoạt động thiết thực vì 
lợi ích cộng đồng và người dân. Người dân 
vẫn được coi là đối tượng tuyên truyền hơn 
là chủ thể nhận thức, là trọng tâm các hoạt 
động xã hội của các tổ chức. Một số hoạt 
động được nhiều người tham gia lại chủ yếu 
về tôn giáo, tín ngưỡng, từ thiện, giải trí.

- Phương thức thực hiện quyền làm 
chủ của người dân trong xã hội nói chung 
còn bất cập. Công cụ, điều kiện thực hiện 
chưa đáp ứng, hiệu quả chưa cao. Chưa chú 
trọng đúng mức sự tham gia của người dân, 
nhất là người nghèo và các nhóm yếu thế 
vào nhiều hoạt động xây dựng NTM.

- Cách tiếp cận, phương pháp triển 
khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM 
ở mức độ nào đó còn bất cập, kéo dài sự rập 
khuôn cứng nhắc, áp đặt, mức độ phân cấp 
chưa đủ mạnh. Một số công cụ triển khai 
chưa có tính phù hợp cao, ví dụ, bộ tiêu chí 
NTM và các quy định về phát huy vai trò 
người dân thường xuyên phải điều chỉnh.

- Việc công khai minh bạch thông tin 
xây dựng NTM ở xã, thôn chưa có tính cưỡng 
chế cao cần thiết, chưa đến được người dân 
đầy đủ, kịp thời. Ngay cả nhiều cán bộ xã 
cũng không nắm hết thông tin. Người dân 
chỉ biết thông tin của các công trình/hoạt 
động ở phạm vi thôn. Năng lực giám sát 
cộng đồng còn hạn chế, mới chỉ hiệu quả 
đối với các công trình cấp thôn (nhờ có đủ 
thông tin).

- Tính thiết thực trong xây dựng NTM 
ở một số địa phương chưa được chú trọng 
cùng với tư tưởng phong trào, ăn xổi, bệnh 
thành tích. Ở đó tiếng nói, nguyện vọng 
và vai trò tham gia giám sát của người dân 
chưa được phát huy đầy đủ. Vì thế sau khi 
đạt chuẩn khí thế trùng xuống, có tiêu chí 
phải nợ kéo dài, có tiêu chí bị xuống cấp…

- Nhận thức, năng lực của cán bộ, nhất 
là trong giai đoạn đầu còn yếu, thiếu chủ 
động, sáng tạo, còn trông chờ vào chỉ đạo 
của cấp trên.

b) Từ phía chủ thể người dân

- Trình độ, năng lực làm chủ của người 
dân còn hạn chế, ít có điều kiện, còn chờ đợi 
sự dẫn dắt của chính quyền và các tổ chức, 
chưa chủ động phát huy vai trò chủ thể.

- Điều kiện thực tế thực hiện quyền làm 
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chủ của người dân nhiều nơi còn bất cập;

- Đặc điểm tham gia hoạt động xã hội 
của người dân chưa đáp ứng các yêu cầu xây 
dựng NTM. Thói quen tiểu nông vẫn nặng 
nề. Các hoạt động phục vụ lợi ích cá nhân 
tham gia thường xuyên hơn (vài lần/tuần) 
so với lợi ích công cộng (một vài lần/quý, 
một vài lần/năm). Trong khi đó, nhiều công 
việc xây dựng NTM lại rất cần sự tham gia 
thường xuyên của người dân. Lợi ích công 
cộng của các hoạt động xã hội còn thấp.

c) Các yếu tố khách quan

- Đặc điểm sản xuất nông nghiệp và 
kinh tế nông thôn nước ta hiện nay ảnh 
hưởng tới nhận thức và hành động thực 
hiện vai trò chủ thể của nông dân. Phương 
thức sản xuất kinh tế hộ khiến nông dân ở 
mức độ nào đó còn cô lập với nhau.

- Thu nhập thấp, xuất phát điểm thấp, 
không đồng đều của nông thôn các vùng, 
miền khiến điều kiện tham gia của họ vào 
xây dựng NTM gặp khó khăn, nhất là ở vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nhóm 
người nghèo, yếm thế. Khoảng cách chênh 
lệch khá lớn về kết quả đạt chuẩn NTM giữa 
các vùng, miền được nêu trong các báo 
cáo gián tiếp thể hiện sự chênh lệch về thu 
nhập/đóng góp của người dân. 

- Các phong tục, tập quán văn hóa, xã 
hội cũ, lạc hậu làm hạn chế đáng kể mức độ 
phát huy vai trò chủ thể về văn hóa, xã hội 
của người dân.

- Tác động từ CNH, HĐH, ĐTH rất phức 
tạp. Tư duy và hệ lụy hai mặt của cơ chế 
thị trường, trào lưu lao động trẻ ly nông, ly 

18 Sau 30 năm đổi mới, nông nghiệp chỉ còn chiếm 17-18% tổng GDP, trong khi lao động nông nghiệp vẫn chiếm hơn 
60%, dân cư nông thôn vẫn còn hơn 70%, cơ cấu lao động và dân cư nông thôn lạc hâu hơn cơ cấu kinh tế

hương, khoảng cách giàu nghèo, công nghệ 
tin học hiện đại và mạng xã hội lan truyền… 
ảnh hưởng lớn đến sự ổn định về nhận thức 
và thực hiện vai trò chủ thể của người dân ở 
nông thôn.

II. CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT 
HUY VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN 
TRONG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN TỚI

Tới đây, phát triển kinh tế - xã hội nước 
ta sẽ có nhiều biến động dưới tác động của 
đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đô thị hóa, hội nhập sâu rộng quốc tế và 
cạnh tranh, tranh chấp thương mại, phát 
triển KHCN với cách mạng công nghiệp 4.0, 
biến đổi khí hậu… Xét trong khuôn khổ 
xây dựng NTM, mà cụ thể là phát huy vai 
trò chủ thể người dân trong xây dựng NTM, 
thì những biến động trực tiếp sau đây sẽ là 
những yếu tố có tác động lớn:

2.1. Tác động của chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế và lao động nông thôn

Cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn 
nước ta trong giai đoạn tới sẽ chuyển đổi 
nhanh hơn do tác động từ bên ngoài (CNH, 
HĐH, ĐTH, BĐKH, hội nhập quốc tế, KHCN 
và cách mạng công nghiệp 4.0) và bên 
trong (từ chính thành quả xây dựng NTM) 
theo hướng chuyển nhanh từ nông nghiệp 
sang phi nông nghiệp. Sự chuyển dịch sẽ 
phức tạp hơn, khác trước đây (khi cơ cấu 
kinh tế chuyển khá rõ từ nông nghiệp sang 
phi nông nghiệp, thu nhập phi nông nghiệp 
ở nông thôn tăng đáng kể, nhưng cơ cấu lao 
động thì chuyển dịch chậm chạp, dồn ứ ở 
nông thôn18).
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Các xu thế trái chiều tiếp tục diễn ra 
đối với dòng chảy lao động nông thôn: đẩy 
lao động ra khỏi nông thôn (do biến động 
về đất đai, vốn, quy mô sản xuất, quan hệ xã 
hội trong xây dựng NTM dưới tác động của 
CNH, HĐH, ĐTH); và dồn lao động về khu 
vực nông nghiệp (do giảm nhanh lao động 
ở khu vực công nghiệp nhờ tăng năng suất 
lao động, ứng dụng CNC, sử dụng trí tuệ 
nhân tạo…). Điều đó càng sẽ làm tăng sự 
xáo trộn, cơ cấu lại thành phần lao động, 
dân cư cũng như tâm lý của người dân 
nông thôn.

2.2. Chuyển động của kinh tế nông 
nghiệp tác động đến kinh tế hộ và năng lực 
chủ thể của nông dân

Quá trình chuyển đổi nông nghiệp sẽ 
được đẩy nhanh nhờ thực hiện tái cơ cấu 
nông nghiệp trong bối cảnh mới, diễn ra 
theo các xu thế sau:

- Nông nghiệp không thể tiếp tục phát 
triển theo chiều rộng truyền thống bằng 
duy trì lợi thế khai thác tài nguyên và giá rẻ, 
ngày càng phát triển rộng ra ngoài phạm vi 
nông thôn trên cơ sở phát triển các chuỗi 
liên kết liên ngành (nhất là với công nghiệp 
chế biến), liên vùng và quốc tế, chuyển dần 
theo hướng sản xuất công nghiệp, có những 
thay đổi căn bản về bản chất kinh tế; 

- Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp 
chuyển dịch mạnh dưới tác động phức tạp, 
bất ổn với những thay đổi cơ bản của thị 
trường, hướng tới hàng có giá trị dinh dưỡng 
cao, thực phẩm chế biến, sản phẩm hữu cơ, 
thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, đồ nội 
thất, sản phẩm thân thiện với môi trường, 
có trách nhiệm xã hội;

- Nông nghiệp sẽ HĐH, chuyên môn 
hóa cao hơn nhờ quy mô sản xuất tăng lên, 
ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa đồng bộ và 
các tiến bộ KHCN mới, thông minh, hạn chế 
rủi ro, tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị 
trường, sử dụng vốn nhiều hơn, hiệu quả 
hơn, hưởng lợi công bằng hơn từ các chuỗi 
giá trị. Lực lượng nông dân cũng chuyển 
đổi và phân hóa theo chuyên môn, trình độ, 
năng lực.

Các diễn biến trên có tác động lớn 
kinh tế hộ nông dân. Sự biến đổi của kinh tế 
hộ sẽ được đẩy nhanh theo hướng sản xuất 
hàng hóa là chính. Cùng với đó sẽ phổ biến 
các hộ kinh doanh tổng hợp và các hộ hoàn 
toàn phi nông nghiệp. Trong khi đó một bộ 
phận hộ nông nghiệp phát triển thành trang 
trại,  chuyển dần thành doanh nghiệp… Các 
biến đổi này cùng với sự phát triển của công 
nghiệp địa phương và ĐTH sẽ dẫn đến:

- Làm thay đổi bản chất, năng lực, tư 
duy, tri thức của các chủ thể kinh tế nông 
nghiệp, phân nhóm nông dân theo chuyên 
môn hóa, phân hóa nông dân theo năng 
lực, trình độ, nguồn vốn, quy mô sản xuất… 

- Thúc đẩy, tăng tốc sự tan rã khối dân 
cư quần tụ trên ruộng đất (về lâu dài), trong 
nông nghiệp. 

Tựu chung lại, đặc điểm, năng lực trách 
nhiệm xã hội và vai trò chủ thể của người 
dân nông thôn sẽ mang sắc thái mới, bản 
chất mới, đòi hỏi quyền tự quyết rộng hơn. 
Sự tham gia của họ vào xây dựng NTM có 
thể thay đổi, vừa tích cực (ví dụ, năng động 
hơn), vừa tiêu cực (ví dụ, hướng ngoại khỏi 
nông thôn nhiều hơn, quan tâm lợi ích bản 
thân nhiều hơn). 
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Liệu người dân nông thôn tới đây có là 
chỗ dựa vững chắc, là nguồn lực chủ yếu của 
xây dựng NTM không có điểm dừng? Thể 
chế cần phải thay đổi thể nào để tạo điều 
kiện cho họ tái tạo và phát huy mạnh mẽ 
nguồn lực của mình trong xây dựng NTM?

2.3. Sự biến đổi của các chủ thể kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn khác

Không chỉ CNH, ĐTH, mà chính quá 
trình xây dựng NTM cũng góp phần thúc 
đẩy sự biến đổi của các chủ thể kinh tế 
khác ở nông thôn (HTX, Tổ hợp tác, doanh 
nghiệp) nhanh hơn theo hướng NTM. Một 
số chủ thể mới khởi nghiệp nhờ các trào lưu 
OCOP, du lịch nông thôn, phát triển tiểu thủ 
công nghiệp… Các lĩnh vực phát triển này 
càng khiến kinh tế nông nghiệp phát triển 
rộng ra ngoài nông thôn hơn. Các chủ thể 
kinh tế sẽ có tiềm năng lớn hơn. Liệu họ có 
còn bám lấy nông thôn, phục vụ nông thôn, 
phát huy tốt hơn vai trò của mình trong xây 
dựng NTM? Tương tự là câu hỏi về thể chế.

2.4. Sự biến đổi làng xã và quan hệ xã 
hội của người dân nông thôn

Đô thị hóa, toàn cầu hóa có thể khiến 
khoảng cách giữa nông thôn và đô thị tăng 
lên, thúc đẩy di cư nông thôn – đô thị, trong 
khi xây dựng NTM cố gắng làm giảm khoảng 
cách đó. Tác động đa chiều đến cư dân nông 
thôn sẽ phức tạp, kèm theo đó là thay đổi 
trong các định chế xã hội (gia đình, cộng 
đồng) và giá trị văn hóa nông thôn. Đây là 
các yếu tố tác động lớn đến vai trò chủ thể 
của người dân nông thôn. 

Có thể hình dung sơ bộ xu thế biến đổi 
chính của làng xã và đời sống văn hóa, xã hội 
nông thôn khi nó chủ yếu chịu tác động của 

biến đổi về quan hệ sản xuất, quan hệ thị 
trường trên nền tảng của công nghệ thông 
tin hiện đại, tác động của tiếp biến văn hóa 
đa chiều trong hội nhập quốc tế, hội nhập 
vùng miền, dân tộc và sự hoàn thiện của 
khung khổ thể chế, pháp luật của xã hội dân 
chủ và nhà nước pháp quyền. Tính khép kín 
của làng xã đã và sẽ bị phá vỡ nhanh hơn, 
một mặt làm cho thôn làng trở thành tập 
hợp xã hội hiện đại, mặt khác hậu thuẫn 
cho quá trình ly nông, ly hương. Cùng với 
đó, là sự thay đổi của các mối quan hệ văn 
hóa, xã hội, dòng họ ở thôn làng. “Tinh thần 
hương thôn”, “văn hóa thôn làng” sẽ phải 
thay đổi theo hướng tích cực và hội nhập, 
lược bỏ những sức ỳ cố kết, níu kéo phát 
triển, chuyển từ cấp độ văn hóa của kinh tế 
sinh tồn, quan hệ khép kín trong dòng họ, 
gia đình đến văn hóa tiến bộ, mở rộng hơn; 
không gian xã hội, trách nhiệm xã hội và vai 
trò chủ thể người dân nông thôn được nới 
rộng hơn.

2.5. Chủ trương phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững

Kinh nghiệm thế giới cũng như trong 
nước cho thấy, vai trò chủ thể của nhà nước 
trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, 
xây dựng NTM có sự chuyển đổi qua các giai 
đoạn. Từ cơ chế bà đỡ, đầu tư mạnh nguồn lực 
nhà nước chuyển dần sang XHH, huy động 
các nguồn lực xã hội thay thế dần nguồn lực 
nhà nước. Tới đây, sau năm 2020, mức đầu tư 
từ nguồn lực nhà nước cho NTM sẽ có biến 
động, dù với tốc độ nào thì quy luật chuyển 
giao chung cũng không thay đổi. 

Điều đó có nghĩa vai trò chủ thể của 
người dân được đặt vào vị trí mới, được đẩy 
cao và có tầm quan trọng hơn. “Xây dựng 
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NTM không có điểm dừng” nghĩa là dựa vào 
dân, do dân, vì dân: Mục tiêu của NTM là 
nguyện vọng của dân; Động lực của NTM là 
nguồn sức dân (là chính); Đầu ra của NTM 
là hưởng thụ của dân; Tái đầu tư cho NTM 
(vẫn) là nguồn sức dân!

Ở phía đối tác, vai trò chủ thể nhà 
nước cũng được yêu cầu phải chuyển đổi, 
tập trung vào thiết kế phương thức tổ chức 
triển khai thực hiện mới; hoàn thiện hệ 
thống thế chế, chính sách; tạo lập các môi 
trường liên kết mới cho NTM… 

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI 
PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI DÂN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GIAI ĐOẠN TỚI

3.1. Các định hướng lớn

Ứng với tác động của các yếu tố nói 
trên cần phải có định hướng phù hợp để 
phát huy vai trò người dân trong phát triển 
nông thôn, tựu chung là:

1) Nâng cao năng lực chủ thể của 
người dân nông thôn thông qua các giải 
pháp khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất 
nước, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường; nâng 
cao trình độ giác ngộ, nhận thức về văn hóa, 
xã hội, chính trị và và khả năng phân tích, 
thảo luận dân chủ, trau dồi kiến thức gắn 
với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập 
của người dân;

2) Tạo điều kiện khai thác tối đa vai 
trò chủ thể của giai cấp nông dân mới ngày 
càng hiện đại và cách mạng hơn bằng hoàn 
thiện hệ thống thể chế, chính sách, tạo lập 
môi trường phát triển theo cơ chế thị trường; 
huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực xã hội cho nông nghiệp, nông thôn…

3) Tiếp tục đổi mới phương pháp, cách 
tiếp cận xây dựng NTM theo hướng lấy 
người dân là trung tâm, hướng mạnh hơn 
về cơ sở, tạo điều kiện người dân phát huy 
vai trò làm chủ NTM.

3.2. Các giải pháp chính

a) Hoàn thiện môi trường thể chế, đáp 
ứng nhu cầu mới của xây dựng NTM

Về kinh tế, hệ thống thể chế cần thay 
đổi theo hướng: (1) Tăng cường hơn quyền 
tự chủ của nông dân đối với ruộng đất; (2) 
Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp; 
(3) Thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá 
trị, đảm bảo công bằng, giúp nông dân phát 
huy năng lực và hiệu quả sản xuất; (4) Khuyến 
khích thành lập các tổ chức nghề nghiệp 
của người dân nông thôn; (5) Khuyến khích 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; (6) Phát 
huy vai trò các thành phần kinh tế; (7) Hỗ trợ 
tín dụng ở nông thôn; (8) Thúc đẩy và nâng 
cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân.

Trong lĩnh vực xã hội, hệ thống thể chế 
cần hoàn thiện theo hướng: (1) Phát huy vai 
trò gương mẫu của cán bộ trong hệ thống 
chính trị ở nông thôn; (2) Thúc đẩy dân chủ 
cơ sở; (3) Tạo điều kiện để người dân nông 
thôn tiếp cận pháp luật; (4) Tăng cường cơ 
chế giám sát, phản biện xã hội tại địa phương.

b) Nâng cao năng lực cho người dân

Các giải pháp chủ yếu nhằm: (1) Khắc 
phục trở ngại tâm lý tiểu nông; (2) Tăng 
cường giáo dục chính trị tư tưởng; (3) Phát 
huy các hình thức tự quản; (4) Phát triển 
năng lực của phụ nữ nông thôn; (5) Phát 
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huy vai trò của Hội Nông dân; (6) Xây dựng 
và nâng cao chất lượng hoạt động của các 
quỹ hỗ trợ nông dân; (7) Phát huy vai trò của 
các tổ chức và đoàn thể tự nguyện; (8) Tăng 
cường công tác truyền thông; (9) Cải thiện 
các điều kiện sống của người dân.

c) Tiếp tục đổi mới cách tiếp cận, 
phương pháp xây dựng NTM

- Tập trung đánh giá, điều chỉnh, bổ 
sung cách tiếp cận xây dựng NTM cho đầy 
đủ. Trong đó lưu ý: (i) Tăng cường tiếp cận 
xây dựng NTM từ cộng đồng thôn, bản, nhất 
là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng 
sâu, vùng xa; (ii) Tiếp tục điều chỉnh bộ tiêu 
chí theo hướng mở, chia thành các nhóm 
cứng và mềm, tăng tính thiết thực, thể hiện 
rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, đánh giá, 
tránh chồng chéo, tạo điều kiện để người 
dân tham gia điều chỉnh phù hợp với địa 
phương;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức 
thực hiện, tập trung vào: (i) Phát huy mạnh 
hơn vai trò của Ban phát triển thôn và các 
Tổ tự quản; mở rộng phân cấp một cách 
phù hợp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng 
hoạt động; (ii) Hoàn thiện các quy định về 
sự tham gia của người dân; cải tiến cơ chế 
giám sát của người dân. Lưu ý đến người 
nghèo và các nhóm yếu thế; (iii) Chú trọng 
hơn, cưỡng chế hơn việc công khai minh 
bạch thông tin, đảm bảo tốt cả hai chiều: 
đến và phản hồi từ người dân đầy đủ và 
chính xác; (iv) Hoàn thiện cơ chế phối hợp 
giữa các ngành, phân cấp giữa các cấp; cải 
tiến cách hướng dẫn thực hiện các tiêu chí 
theo hướng tập trung, thu gọn nguồn tài 
liệu, tránh tản mạn, dẫn chiếu ở nhiều văn 
bản; (v) Cải tiến phương pháp, biểu mẫu 

đánh giá kết quả xây dựng NTM và sự hài 
lòng của người dân.
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Nhằm đảm bảo tính hiệu quả, hiệu 
suất, trách nhiệm giải trình và tính bền vững 
của các kết quả xây dựng NTM, người dân 
phải thực sự đóng vai trò chủ thể, tự chèo lái 
và đưa ra các quyết định trong toàn bộ quá 
trình xây dựng NTM tại địa phương mình. 
Họ cần được khơi dậy tình yêu quê hương 
đất nước, thiết lập tính sở hữu và tăng tính 
trách nhiệm xã hội, được xây dựng năng lực 
để có thể phân tích vấn đề, thảo luận dân 
chủ, đưa ra các giải pháp phù hợp và có khả 
năng huy động các nguồn lực và sử dụng 
các nguồn lực này một cách hiệu quả, minh 
bạch và công khai.

GIỚI THIỆU

Chương trình MTQG xây dựng NTM 
đã có nhiều đóng góp vào thay đổi bộ mặt 
nông thôn Việt Nam, cải thiện điều kiện 
sống cho người dân nông thôn thông qua 
các công trình cơ sở hạ tầng, phát triển các 
mô hình sản xuất nông nghiệp, cải thiện vệ 
sinh môi trường… 

Tuy nhiên, cho đến cuối năm 2018, 
vẫn còn 363 xã đặc biệt khó khăn (khoảng 
3.500 thôn). Nhiều người dân vẫn đang 
phải đối mặt với một số khó khăn thiếu 

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ 
CỦA NGƯỜI DÂN TRONG TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ DUY 
TRÌ CÁC KẾT QUẢ CỦA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BÙI THỊ KIM
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển vì Phụ nữ và Trẻ em (DWC)
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thốn như: thiếu mô hình sản xuất nông 
nghiệp an toàn và hiệu quả; trong canh tác 
nông nghiệp còn lạm dung thuốc trừ sâu, 
thuốc bảo vệ thực vật, thiếu nước canh tác; 
giao thông đi lại khó khăn, đường xá lầy lội; 
thiếu nước sạch và nhà xí hợp vệ sinh; môi 
trường ô nhiễm bởi rác thải, nước thải…

Ngoài ra, không ít các công trình NTM 
sau khi được tạo lập, chỉ sau một thời gian 
ngắn đã bị xuống cấp, không được duy 
tu bảo dưỡng (đặc biệt là các công trình 
cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ như nhà văn 
hóa, đường giao thông, kênh mương, điện 
chiếu sáng, các công trình nước sạch). 

Xây dựng NTM không chỉ bao gồm 
việc huy động các nguồn lực xã hội để tạo 
ra các kết quả theo các tiêu chí của NTM. 
Do nguồn lực giới hạn, để tránh lãng phí và 
tham nhũng, nhất thiết phải phát huy vai 
trò chủ thể của người dân trong quá trình 
xây dựng NNM. Chỉ có người dân mới đảm 
bảo được việc tạo lập các kết quả NTM một 
cách hiệu quả và tiết kiệm. Chỉ có người 
dân mới tiếp tục duy trì và phát triển các 

kết quả của NTM do chính họ đã tạo ra một 
cách bền vững. 

Nội dung bài tham luận bao gồm 4 
nội dung: 

1. Chu trình xây dựng NTM hiệu 
quả; 

2. Huy động các nguồn lực xã hội 
trong xây dựng NTM; 

3. Vai trò chủ thể của người dân 
trong tạo lập, phát triển và dụy trì các 
kết quả của xây dựng NTM.

4. Bài học kinh nghiệm, thuận lợi, 
khó khăn và một số khuyến nghị.

1. CHU TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI

Xây dựng NTM là một chu trình khép 
kín, tương tự như chu trình quản lý của một 
dự án phát triển, dựa trên kinh nghiệm của 
DWC, quá trình xây dựng NTM hiệu quả 
cần được thực hiện theo các bước như 
trong sơ đồ sau:
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1.1. Phân tích nội lực, đánh giá nhu 
cầu và lựa chọn ưu tiên: 

Đây là bước quan trọng đầu tiên để 
đảm bảo tính hiệu quả của xây dựng NTM. 
Có rất nhiều tiêu chí một xã/thôn phải đạt 
để được công nhận NTM. Do nguồn lực có 
hạn nên một xã hay một thôn không thể 
hoàn thành hàng loạt các tiêu chí NTM 
cùng một lúc. Vì vậy bắt đầu bằng việc 
phân tích các nguồn nội lực sẵn có tại địa 
phương, sau đó đánh giá nhu cầu và xác 
định các ưu tiên xem việc nào làm trước, 
việc nào làm sau là vô cùng quan trọng. 
Tính hiệu quả của xây dựng NTM được thể 
hiện ở việc xác định được đúng và trúng 
những nhu cầu bức thiết nhất của người 
dân để tạo lập ra các kết quả NTM mang lại 
nhiều lợi ích thiết thực nhất cho người dân 
trong từng thời kỳ. Phân tích nguồn nội lực 
giúp người dân tận dụng tốt hơn nguồn 
lực sẵn có, tăng cường tính chủ động sáng 

tạo, giảm dần sự trông chờ ỉ lại vào cấp 
trên… 

Bước này trả lời câu hỏi LÀM GÌ?

1.2. Lập kế hoạch và huy động các 
nguồn lực xã hội: 

Sau khi xác định được các ưu tiên cần 
phải giải quyết (có chú ý đến các nguồn 
nội lực), bước tiếp theo là công tác lập kế 
hoạch (đề ra các mục tiêu cụ thể, các kết 
quả mong đợi để đạt được mục tiêu đề ra 
và các hoạt động tương ứng để đạt các kết 
quả). Bên cạnh các nguồn nội lực, việc huy 
động thêm các nguồn lực xã hội khác từ 
mọi tầng lớp và các bên liên quan cho việc 
thực hiện kế hoạch sẽ giúp quá trình xây 
dựng NTM nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

Bước này trả lời câu hỏi NGUỒN LỰC 
LẤY TỪ ĐÂU?
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1.3. Tổ chức thực hiện và giám sát: 

Đây là quá trình tạo lập các kết quả 
của NTM theo kế hoạch đã lập. Quá trình 
thực hiện kế hoạch cần linh hoạt, phù hợp 
với hoàn cảnh, môi trường thực tế và cần 
được giám sát chặt chẽ để đảm các công 
trình/dự án NTM đạt chất lượng với chi phí 
hợp lý và tạo ra các thay đổi tích cực.  

Bước này trả lời câu hỏi LÀM NHƯ THẾ 
NÀO?

1.4. Đánh giá rút ra bài học kinh 
nghiệm: 

Trong thực tế, mỗi khi một công trình/
dự án NTM được hoàn thành, người dân 
hay các bên liên quan thường tổ chức liên 
hoan để khánh thành kết quả đạt được. Sẽ 
hiệu quả hơn nếu các bên liên quan ngồi 
lại với nhau, thảo luận xem toàn bộ quá 
trình thực hiện kế hoạch đã diễn ra như thế 
nào, công khai về chi tiêu tài chính và rút 
ra các bài học kinh nghiệm. Các bên liên 
quan cần cùng nhau phân tích xem các 
hoạt động nào đã làm tốt để tiếp tục phát 
huy và các hoạt động nào cần cải thiện để 
lần sau làm tốt hơn. 

Bước này trả lời câu hỏi BÀI HỌC KINH 
NGHIỆM LÀ GÌ? 

Xây dựng NTM mới là một chu trình 
phát triển liên tục không ngừng nghỉ. Sau 
khi thực hiện xong Bước 4, người dân lại 
tiếp tục bắt đầu lại Bước 1 với một hoàn 

1 Tham khảo thêm: Huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục của Việt Nam - Nguyễn Thị Huyền 
Trang và Trần Thị Hoài (2018).
2 Encyclopedia.com: personal resources and social resources.

cảnh mới. Mỗi giai đoạn xây dựng NTM có 
thể được đặt cho một cái tên khác nhau, 
nhưng cần đảm bảo giai đoạn sau sẽ phát 
triển và tiến bộ hơn giai đoạn trước.

2. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI 
TRONG XÂY DỰNG NTM

Nguồn lực nói chung bao gồm tài 
chính, nhân lực, vật lực và các dịch vụ mà 
con người có thể tiếp cận và sử dụng để 
đạt mục tiêu mong muốn.

Khi nói đến nguồn lực, nhiều người 
hay nghĩ đến các nguồn lực vật chất (tài 
chính, vật lực, nhân lực). Còn có các nguồn 
lực mà chúng ta không sờ nắm được 
nhưng vô cùng hữu ích, đó là  nguồn lực 
phi vật chất hay còn gọi là vốn xã hội (như 
ý tưởng, tầm nhìn, tri thức, khả năng lãnh 
đạo, uy tín, niềm tin, sự đoàn kết, lòng 
trung thành, ý thức cộng đồng, sự quan 
tâm, đoàn kết, các cam kết về đạo đức, văn 
hóa, các mối quan hệ xã hội…)1.

Nguồn lực có thể được phân chia 
thành hai loại: nguồn lực cá nhân và nguồn 
lực xã hội. 

- Nguồn lực cá nhân là các nguồn lực 
thuộc sở hữu của cá nhân (như giới tính, 
chủng tộc, tuổi tác, giáo dục, nghề nghiệp, 
thu nhập, nguồn lực của gia đình…). 

- Nguồn lực xã hội là nguồn lực gắn 
kết trong mạng lưới và các quan hệ xã hội, 
thuộc sở hữu của người khác mà từng cá 
nhân có thể khai thác2. 
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Nguồn lực cá nhân và nguồn lực xã 
hội có liên quan mật thiết với nhau, bị ảnh 
hưởng bởi môi trường xung quanh và tác 
động ngược trở lại môi trường3.

Nguồn lực cũng có thể được chia 
thành năm loại: Con người - Tổ chức - Tài 
chính - Cơ sở vật chất - Nguồn lực tự nhiên. 

- Nguồn lực con người là nguồn lực 
quan trọng nhất trong xây dựng NTM, bao 
gồm nguồn nhân lực, các kiến thức, kỹ 
năng, kinh nghiệm, ngành nghề…

- Nguồn lực tổ chức là các kinh nghiệm 
và điểm mạnh của từng tổ, nhóm, hợp tác 
xã, cơ quan, đoàn thể tại địa phương, khả 
năng hợp tác và liên kết giữa các thành 
viên và giữa các tổ chức với nhau.

- Nguồn lực tài chính bao gồm các 
nguồn thu nhập, nguồn vốn, khả năng tài 
chính của tất cả các bên liên quan, từ các 
chương trình dự án của Nhà nước, chính 
quyền địa phương, các nhà tài trợ, các tổ 
chức xã hội, các nhà hảo tâm, người dân 
v.v có thể huy động cho xây dựng NTM. 

- Nguồn lực cơ sở vật chất bao gồm 
các công trình cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc 
tại địa phương và vùng lân cận, là nguồn 
cơ sở vật chất quan trọng có thể tận dụng 
và trợ giúp cho các hoạt động trong xây 
dựng NTM. 

3 2016: Social Support Resource Theory.
4 Encyclopedia.com: Resource Mobilization Concept.
5 FAO (2012): Resource Mobilization.

- Nguồn lực tự nhiên bao gồm các 
tài nguyên thiên nhiên sẵn có mà người 
dân có thể khai thác cho xây dựng NTM. 
Tuy nhiên, cách khai thác và tận dụng các 
tài nguyên này như thế nào cần được bàn 
bạc kỹ lưỡng, đảm bảo tính hợp pháp và 
chú ý đến sự bảo tồn, không được làm ảnh 
hưởng đến môi trường cũng như cuộc 
sống của thế hệ mai sau. 

Quá trình huy động nguồn lực xã 
hội hay còn gọi là quá trình xã hội hóa xây 
dựng NTM, là động viên mọi tầng lớp nhân 
dân và các bên liên quan chủ động tham 
gia tích cực vào xây dựng NTM. Huy động 
nguồn lực cho xây dựng NTM bao gồm tất 
cả các hoạt động của một nhóm hay một 
tổ chức để có thêm các nguồn lực tài chính, 
con người, vật chất và phi vật chất phục vụ 
cho xây dựng NTM. Huy động nguồn lực 
bao gồm cả việc sử dụng hiệu quả hơn và 
tối đa hóa các nguồn lực hiện có4. 

Các bước huy động nguồn lực được 
thực hiện tương tự như chu trình thực hiện 
một dự án phát triển, bao gồm 3 công 
đoạn chính: (i) Lập kế hoạch: đánh giá hiện 
trạng và thiết kế các nội dung huy động 
nguồn lực; (ii) Hành động: tổ chức thực 
hiện kế hoạch; (iii) Phản hồi: đánh giá rút 
ra bài học kinh nghiệm5.

2.1. Bước lập kế hoạch: 

Phân tích hiện trạng để biết các 
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nguồn nội lực sẵn có6 và phân tích môi 
trường của các nguồn lực bên ngoài để 
xem có thể tiếp cận được bằng cách nào 
(ngân sách, các dự án, các nhà hảo tâm, 
các gia đình khá giả, các doanh nghiệp…). 
Chú ý cả nguồn lực vật chất và phi vật chất. 
Trong giai đoạn này cần xây dựng chiến 
lược và kế hoạch hành động cho việc huy 
động nguồn lực, như kế hoạch truyền 
thông, các công cụ truyền thông phù hợp 
từng đối tượng có thể hỗ trợ nguồn lực... 

2.2. Bước thực hiện: 

Bao gồm các hoạt động cụ thể như: 
liên hệ với bên có nguồn lực – tiếp cận và 
đàm phán/thỏa thuận – quản lý nguồn 
lực được hỗ trợ và báo cáo cho bên hỗ trợ 
nguồn lực – truyền thông về các kết quả 
đạt được. 

2.3. Bước phản hồi:

Đây là bước giám sát và đánh giá việc 
huy động và sử dụng các nguồn lực đã huy 
động được, phân tích các thành công/thất 
bại để rút ra bài học kinh nghiệm cho các 
lần vận động/huy động nguồn lực tiếp 
theo.  

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, 
nguồn lực cho xây dựng NTM đến từ nhiều 
cấp, nhiều bên liên quan và nhiều thành 
phần: từ Trung ương, cấp tỉnh, huyện, xã, 

6 Tham khảo tài liệu về 5 nguồn nội lực trong “Chuyên đề 17:  Kỹ năng lập và tổ  chức triển khai kế hoạch phát triển thôn 
theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng” – Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020.
7 DWC  nhận sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế để thực hiện sứ mệnh của tổ chức: Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy 
Sỹ - SDC; Tổ chức ICCO và CORDAID Hà Lan; Tổ chức cứu đói -Deusche Welthunger Hilfe, Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới 
– BfdW, Tổ chức Misereor, SODI, INKOTA của CHLB Đức.
8 Các địa bàn dự án của DWC: Lai Châu, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa.

các doanh nghiệp, người dân trong cộng 
đồng, từ các tổ chức chính trị xã hội, các 
nhà tài trợ nước ngoài... Ngoài các nguồn 
lực được cung cấp từ chính quyền các cấp, 
việc huy động các nguồn lực xã hội khác 
không hề dễ dàng. Người đi huy động 
nguồn lực xã hội cần được đào tạo để có 
đầy đủ kiến thức, phương pháp, kỹ năng và 
tạo lập được uy tín cũng như tích lũy được 
các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn... 

3. VAI TRÒ CHỦ THỂ CỦA NGƯỜI DÂN 
TRONG TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ 
CÁC KẾT QUẢ CỦA XÂY DỰNG NTM

“Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

Trung tâm DWC (trực thuộc Trung 
ương Hội khuyến học Việt Nam) được 
thành lập năm 2003. Ngay sau khi được 
thành lập, DWC bắt đầu ngay với sứ mệnh 
cải thiện chất lượng cuộc sống cho các 
cộng đồng nghèo thông qua thúc đẩy 
phát triển cộng đồng bền vững. DWC7 đã 
thúc đẩy người dân cấp thôn bản áp dụng 
thành công  cách tiếp cận Quản lý cộng 
đồng (QLCĐ) thông qua vài nghìn các tiểu 
dự án phát triển cộng đồng tại một số tỉnh 
ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam8.   

Quản lý cộng đồng (QLCĐ) là một cách 
tiếp cận và cũng là một phương pháp phát 
triển, trong đó người dân có quyền và có 
đủ năng lực để đưa ra các quyết định trong 
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toàn bộ chu trình quản lý các dự án phát 
triển (từ khâu phân tích hiện trạng và lựa 
chọn ưu tiên, đến công tác lập kế hoạch, tổ 
chức thực hiện, giám sát và tổ chức đánh 
giá để rút ra bài học kinh nghiệm)9. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, nhờ 
áp dụng QLCĐ, các thành quả phát triển 
của người dân đảm bảo tính hiệu quả (giải 
quyết được các bức xúc nhất của các thành 
viên trong cộng đồng), tính hiệu suất (các 
công trình dự án đảm bảo chất lượng với 
chi phí hợp lý), trách nhiệm giải trình (phân 
công trách nhiệm rõ ràng và tự chịu trách 
nhiệm về các kết quả của các thành viên 
liên quan) và tính bền vững (duy trì và bảo 
vệ thành quả của phát triển nhờ tính sở hữu 
cộng đồng).  QLCĐ nhấn mạnh quyền tham 
gia, ra quyết định của người dân, đồng thời 
cũng nhấn mạnh tiếng nói của người dân 
được chính quyền lắng nghe và tôn trọng 
với phương châm “dân biết, dân bàn, dân 
làm, dân kiểm” tra và dân hưởng lợi. 

Cộng đồng được hiểu là nơi một 
nhóm người cùng chia sẻ chung giá trị 
hoặc lợi ích, sẵn sàng cùng nhau thực hiện 
các hành động tập thể nhằm tạo dựng 
hoặc bảo vệ giá trị và lợi ích chung của cả 
cộng đồng. Cộng đồng không phải là một 
đơn vị hành chính. Cộng đồng hoạt động 
dựa trên các nguyên tắc “tự nguyện, có đi 
có lại, tham gia và quan hệ trực tiếp, lãnh 
đạo bằng sự thuyết phục và làm gương”10. 

Hiện ở Việt Nam, khái niệm thôn bản 
có nhiều đặc điểm đã nêu trong khái niệm 

9 Tài liệu của DWC.
10 TS Đào Minh Châu (SDC) – 2010.
11 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội.
12 Quyết định 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016.

cộng đồng.  Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, 
đặc điểm thôn bản ở Việt Nam cũng có 
nhiều thay đổi. Tuy nhiên thôn bản vẫn 
là nơi các thành viên gắn bó, cố kết lâu 
đời với nhau, hiểu nhau tường tận, cùng 
phong tục tập quán, cùng chia sẻ các giá 
trị và lợi ích...  

Theo UBND thành phố Hà Nội, thôn, 
làng, bản, tổ dân phố, khu phố, khối phố... 
là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư 
có chung địa bàn cư trú trong một khu vực 
ở một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện 
dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy 
các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức 
nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước và nhiệm vụ cấp trên giao11

Nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho người dân chính là mục tiêu tổng 
quát của xây dựng NTM12. 

Xây dựng NTM hiện đang tập trung 
vào đơn vị cấp xã là đơn vị hành chính 
thấp nhất, mở rộng lên cấp huyện hướng 
tới nâng cao chất lượng các dich vụ  văn 
hóa, y tế, giáo dục, môi trường, kết nối quy 
hoạch giao thông, nước sạch, thuỷ lợi, liên 
kết vùng sản xuất đồng thời nhấn mạnh 
vai trò chủ thể của người dân trong xây 
dựng NTM cấp thôn bản. 

Trong quá trình xây dựng NTM cấp 
thôn bản, người dân trong thôn đã phải nỗ 
lực để vượt qua rất nhiều khó khăn thách 
thức. Các thách thức này khác nhau ở mỗi 
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cộng đồng và không có một phương án 
giải quyết chung nào cho tất cả các cộng 
đồng 13. Bởi vậy, để NTM mới cấp thôn bản 
thành công, người dân trong thôn phải 
đóng vai trò chủ thể.  Chỉ khi người dân là 
chủ thể, làm chủ trong quá trình xây dựng 
NTM, họ mới thực sự thấy xây dựng NTM là 
quá trình của dân, do dân và vì dân. Vai trò 
chủ thể là người dân không chỉ là tham dự 
hay tham gia đơn thuần vào một vài hoạt 
động xây dựng NTM, mà người dân phải là 
người trực tiếp đưa ra các quyết định trong 
toàn bộ quá trình xây dựng NTM. Không ai 
có thể hiểu tốt hơn chính người dân trong 
thôn về hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Chỉ 
có họ mới là người có thể đưa ra được các 
giải pháp giải giải quyết các vấn đề của 
họ một cách phù hợp nhất với hoàn cảnh 
đăc thù của từng thôn. Cũng chính họ là 
người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhất 
để đảm bảo các giải pháp trong xây dựng 
NTM phù hợp với văn hóa, phong tục tập 
quản và nguyện vọng của người dân trong 
thôn. Nhờ đó các thành quả của xây dựng 
NTM mới thực sự mang lại niềm vui và 
hạnh phúc cho người dân. 

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM,  THUẬN 
LỢI, KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG QLCĐ 
TRONG NTM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

4.1. Bài học kinh nghiệm của DWC 
trong quá trình thúc đẩy áp dụng QLCĐ, 
phát huy vai trò chủ thể của người dân

QLCĐ là phương pháp phát huy đầy 
đủ nhất vai trò chủ thể của người dân 
trong xây dựng NTM cấp thôn bản. Áp 
dụng QLCĐ với vài nghìn các công trình 

13 TS Đào Minh Châu (SDC) – 2010.

dự án quy mô nhỏ tại cấp thôn bản sau 15 
năm qua, DWC rút ra một số bài học kinh 
nghiệm như sau: 

(1) Vai trò chủ thể của người dân/
QLCĐ thường bị hiểu lầm là người dân 
phải đóng góp nguồn lực cho xây dựng 
NTM. Thực chất QLCĐ là quyền và năng lực 
ra quyết định của người dân. Người dân 
cần được bàn bạc, thảo luận một cách dân 
chủ, công khai, được ra các quyết định liên 
quan (quyết định làm gì, làm ở đâu, làm 
như thế nào). Người dân cần được tham 
gia vào lập dự toán, quyết định công việc 
nào có thể tự làm, công đoạn nào cần thuê 
chuyên gia hay  các bên cung cấp dịch vụ 
hay nhà thầu, người dân cần trực tiếp được 
quản lý tài chính. QLCĐ không có nghĩa là 
người dân phải tự làm mọi việc mà người 
dân có quyền và đủ năng lực quản lý quá 
trình và kết quả xây dựng NTM ở thôn bản 
của mình.

(2) Bệnh thành tích trong xây dựng 
NTM dẫn đến việc đóng góp trở thành 
gánh nặng cho người dân (đặc biệt là các 
hộ nghèo). Hãy để người dân tự bàn bạc 
dân chủ và ra quyết định về hình thức 
đóng góp và mức đóng góp cho phù hợp 
với hoàn cảnh của từng hộ gia đình.

(3) Các công trình dự án quy mô nhỏ 
do người dân thực sự được làm chủ theo 
phương pháp QLCĐ thường đảm bảo chất 
lượng và giảm chi phí từ 30-40% (do tiết 
kiệm được các phí tư vấn không cần thiết 
và tránh được lãng phí). Các công trình 
này thường được người dân giữ gìn và bảo 
quản bền vững nhờ tính sở hữu cộng đồng 
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và nhờ cùng nhau xây dựng quy chế duy 
tu bảo dưỡng khi họ coi đó thực sự là công 
trình của họ, do họ và vì họ. 

(4) Nơi nào áp dụng QLCĐ, phát huy 
thực sự vai trò chủ thể của người dân, thì 
ở nơi đó mối quan hệ giữa chính quyền và 
người dân gần gũi hơn, niềm tin của người 
dân vào chính quyền được nâng lên nhờ 
các cuộc thảo luận và đối thoại giữa chính 
quyền và người dân về nhu cầu cũng như 
các nguồn lực một cách dân chủ, công khai 
và minh bạch.

(5) QLCĐ được áp dụng hiệu quả nhất 
đối với các thôn bản có quy mô dưới 100 
hộ. Đối với các thôn bản có quy mô lớn 
hơn, người dân sẽ gặp khó khăn trong việc 
thúc đẩy các cuộc họp bàn dân chủ công 
khai để đi đến các đồng thuận. Đối với các 
thôn có quy mô lớn hơn 100 hộ, QLCĐ nên 
được thực hiện ở các cụm dân cư.

(6) Để đảm bảo quyền làm chủ thực 
sự của người dân trong xây dựng NTM cấp 
thôn bản, mỗi thôn cần lựa chọn ra một 
đội ngũ người dân nòng cốt (từ 10 đến 
15 người), có thời gian và tâm huyết với 
cộng đồng thôn. Đội ngũ nòng cốt này cần 
được nâng cao năng lực về các kỹ năng 
huy động nguồn lực và quản lý dự án có 
sự tham gia (thúc đẩy cuộc họp có sự tham 
gia, vận động, đàm phán, lập kế hoạch, tổ 
chức thực hiện, giám sát và đánh giá…).

(7) QLCĐ là một quá trình học hỏi, nên 
bắt đầu để người dân trực tiếp quản lý tài 
chính với các công trình dự án quy mô nhỏ, 
sau đó tăng dần quy mô dự án cho phù hợp 

với trình độ quản lý của người dân trong 
từng giai đoạn. Ban đầu QLCĐ có vẻ khó 
với người dân, nhưng quá trình này trở nên 
dễ dàng hơn sau các khóa tập huấn, thực 
hành và chia sẻ kinh nghiệm. Người dân sẽ 
dần thích thú và đam mê với việc tự đứng 
ra giải quyết các vấn đề trong thôn, bỏ thói 
quen trồng chờ ỉ lại và dần tăng tính trách 
nhiệm với cộng đồng và xã hội. 

4.2. Thuận lợi, khó khăn trong áp 
dụng QLCĐ, phát huy vai trò chủ thể của 
người dân

Thuận lợi: cơ chế chính sách áp 
dụng QLCĐ được Nhà nước và Quốc hội 
khuyến khích (Pháp lệnh dân chủ cơ sở 
2007, Nghị định 161/TTg/2016 về cơ chế 
đặc thù cho hai chương trình MTQG). Việc 
áp dụng QLCĐ hoàn toàn phụ thuộc vào 
ý chí của lãnh đạo địa phương (đặc biệt 
là cấp huyện/xã). Hơn nữa, hiện chương 
trình NTM Trung ương có chủ trương giao 
vốn dài hạn cho địa phương, phân cấp tối 
đa cho xã/thôn, xây dựng cơ chế quỹ xây 
dựng NTM, có ngân sách cho nâng cao 
năng lực... 

Khó khăn: Trong quá trình triển khai 
thực hiện, các địa phương còn gặp rất 
nhiều khó khăn:

- Nguồn nhân lực cho các hoạt động 
xây dựng NTM còn ít; 

- Trình độ nghiệp vụ của cán bộ các 
cấp chưa đáp ứng;

- Kiến thức và kỹ năng của ban phát 
triển thôn còn hạn chế;



293

HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC GIA VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

- Thiếu đội ngũ  người dân nòng cốt ở 
các thôn bản;

- Các hoạt động nâng cao năng lực 
chưa thực sự hiệu quả;

- Ngân sách không được nhận kịp 
thời;

- Thủ tục thanh quyết toán và quản lý 
tài chính còn phiền hà do cơ chế đặc thù 
chưa được vận dụng triệt để;

- Thiếu kinh phí cho quản lý và giám 
sát…

4.3. Một số khuyến nghị

(1) Cần dành thời gian và kinh phí 
thỏa đáng cho việc tập huấn các chuyên 
đề trong chương trình khung tập huấn bồi 
dưỡng cán bộ xây dựng NTM, mở rộng cho 
các đối tượng liên quan tại cấp thôn bản. 
Đồng thời có cơ chế, phương pháp tổ chức 
thực hiện và giám sát để đảm bảo chất 
lượng của các hoạt động nâng cao năng 
lực trong xây dựng NTM. 

(2) Cần có cơ chế giám sát buộc chính 
quyền địa phương minh bạch về thông tin, 
ngân sách, công bằng, dân chủ trong việc 
triển khai thực hiện cơ chế đặc thù (NĐ 
161/TTg/2016). Ví dụ có chỉ số giám sát về 
số công trình và tỷ lệ ngân sách các công 
trình áp dụng cơ chế đặc thù. Đảm bảo cấp 
thôn được trực tiếp nhận và quản lý ngân 
sách đối với các công trình quy mô nhỏ và 
đơn giản theo cơ chế đặc thù.

(3) Tạo cơ chế thi đua và cạnh tranh 
lành mạnh giữa các xã/thôn, không dàn 
trải, cào bằng.

(4) Có kinh phí thỏa đáng cho công 
tác quản lý và giám sát, duy tu bảo dưỡng 
các kết quả xây dựng NTM. Giao cho cộng 
đồng quyền ra quyết định trong chi tiêu 
các khoản mục này theo định mức cụ thể.

(5) Hướng dẫn quy trình khung và các 
nguyên tắc cần tuân thủ trong phát huy vai 
trò chủ thể của người dân, để cộng đồng 
linh hoạt và phát huy sáng tạo, không nên 
quy định quy trình quá chi tiết sẽ hạn chế 
tính chủ động và sáng tạo của người dân 
trong cộng đồng.
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1. BỐI CẢNH
Chương trình MTQG xây dựng NTM 

giai đoạn 2010-2020, được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-
TTg ngày 04/6/2010, xác định cộng đồng 
cư dân nông thôn có vai trò chủ đạo trong 
xây dựng NTM. Vai trò này được thể hiện 
trong việc cộng đồng dân cư nông thôn có 
quyền tham gia thảo luận, quyết định nội 
dung ưu tiên, tự nguyện đóng góp (tiền, 
đất, vật chất, lao động...) và giám sát quá 
trình xây dựng NTM, hưởng lợi từ quá trình 
xây dựng NTM. Theo báo cáo năm 2015 
của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, 
trong giai đoạn 2011-2014 cộng đồng dân 
cư đóng góp khoảng 11,63% tổng vốn xây 
dựng NTM. Nghiên cứu của Viện Chính sách 
và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông 
thôn (2014) cũng cho thấy người dân nông 

thôn đóng góp nhiều khoản phục vụ xây 
dựng NTM, theo nhiều nội dung khác nhau 
bao gồm cả xây dựng cơ sở hạ tầng, các quỹ 
phát triển... Phần lớn các khoản tiền huy 
động của cộng đồng được chủ yếu sử dụng 
cho các công trình cấp thôn/bản hoặc các 
hoạt động phục vụ cộng đồng thôn/bản 
trực tiếp tác động đến người dân đóng góp. 
Tuy nhiên, phần lớn các khoản đóng góp 
của người dân được huy động cho xây dựng 
từng công trình, từng hoạt động cụ thể. 
Các địa phương thiếu một nguồn vốn được 
duy trì thường xuyên để thực hiện các hoạt 
động theo nhu cầu của địa phương, ví dụ 
như duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng 
sau đầu tư. Để giải quyết vấn đề này, một 
số quỹ phát triển cộng đồng đã cho phép 
sử dụng nguồn vốn của Quỹ vào duy tu bảo 
dưỡng công trình cấp thôn bản.

QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC CHO QUỸ XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TS HOÀNG VŨ QUANG
Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
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Thực tiễn hiện nay cho thấy nhiều quỹ 
phát triển cộng đồng (PTCĐ, tiếng Anh là 
Community Development Fund – CDF) đã 
được triển khai trong nhiều chương trình, dự 
án ở nhiều địa phương khác nhau (hầu hết 
là thuộc các Chương trình, dự án do các tổ 
chức quốc tế tài trợ). Các quỹ có mô hình tổ 
chức, nội dung hoạt động khác nhau nhưng 
đều nhấn mạnh đến vai trò chủ thể của cộng 
đồng dân cư là người hưởng lợi trực tiếp và 
đã chứng minh tính hiệu quả của Quỹ, đáp 
ứng nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, quản 
lý và sử dụng vốn hiệu quả, huy động được 
sự đóng góp và tham gia của cộng đồng, từ 
nhiều nguồn vốn khác nhau và nâng cao 
năng lực của cộng đồng dân cư trong phát 
triển nông thôn. Một số địa phương đã có 
chủ trương áp dụng các quỹ phát triển cộng 
đồng trên diện rộng như các tỉnh Hà Giang, 
Hoà Bình. Tuy nhiên, hiện nay vẫn thiếu một 
khung thể chế ở cấp Trung ương quy định 
hoạt động của các quỹ PTCĐ này để tạo 
hành lang pháp lý cho các địa phương triển 
khai diện rộng trên phạm vi cả nước. 

 Nhằm tăng cường huy động vốn cho 
xây dựng NTM, nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn, giảm lãng phí, thất thoát, tăng hiệu 
quả sử dụng công trình và đặc biệt là hình 
thành cơ chế xây dựng NTM bền vững, huy 
động sự tham gia chủ động, tích cực của 
cộng đồng cư dân nông thôn, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Chỉ thị số 18/CT-TTg yêu 
cầu “Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính 
phủ ban hành quy định về lập và sử dụng 
quỹ xây dựng nông thôn mới ở các địa 
phương”1, phục vụ cho Chương trình MTQG 
xây dựng NTM. Đề án này đề xuất mô hình 
Quỹ xây dựng NTM nhằm thử nghiệm trong 
giai đoạn 2016-2018 để hoàn thiện mô hình 
tổ chức Quỹ xây dựng NTM và cơ chế chính 

1 Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 15/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình 
MTQG về xây dựng NTM.

sách nhằm áp dụng Quỹ xây dựng NTM trên 
phạm vi cả nước.

Bài viết này tổng kết lại những bài học 
kinh nghiệm hay trong xây dựng và vận 
hành quỹ phát triển cộng đồng tại một số 
tỉnh trên các khía cạnh môi trường thể chế, 
tổ chức bộ máy quản lý, nội dung và cơ chế 
hoạt động, nguồn vốn của quỹ và nâng cao 
năng lực quản lý quỹ. Những bài học này 
có thể giúp ích cho việc phát triển quỹ xây 
dựng nông thôn mới.

Việc tổng kết kinh nghiệm của các quỹ 
phát triển cộng đồng dựa trên kết quả khảo 
sát 15 mô hình quỹ phát triển cộng đồng 
thuộc các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, Quang 
Trị và Quảng Ngãi năm 2016. Các quỹ khảo 
sát đại diện cho các mô hình được thành lập 
và hỗ trợ phát triển bởi chính quyền, các dự 
án phát triển, tổ chức phi chính phủ.

Thông tin thu thập dựa trên thảo luận 
nhóm với các thành viên quản lý quỹ. Ngoài 
ra, thông tin thu thập thông qua trao đổi với 
ban quản lý dự án, chính quyền địa phương, 
các tổ chức phi chính phủ và nghiên cứu các 
tài liệu thứ cấp của tổ chức, dự án.

Kết quả trình bày trong bài viết chủ 
yếu dựa trên mô hình điển hình của 2 tỉnh 
Hòa Bình và Hà Giang.

2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ CÁC 
QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

2.1. Môi trường thể chế cho Quỹ PTCĐ 
hoạt động

Mặc dù có nhiều quỹ PTCĐ đã được 
thành lập và hoạt động tại nhiều địa 
phương, nhất là trong các dự án hỗ trợ phát 
triển địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và địa bàn nghèo. Tuy nhiên, 
hiện chưa có các quy định pháp lý cụ thể ở 
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cấp Trung ương cho hoạt động của các quỹ 
phát triển cộng đồng này. Cụ thể, chưa có 
quy định về tổ chức bộ máy quản lý, nguồn 
vốn, nội dung hoạt động và cơ chế kiểm 
tra của quỹ. Dù vậy, nhận thức được tầm 
quan trọng của quỹ phát triển cộng đồng, 
một số tỉnh ban hành hướng dẫn, quy định 
cho hoạt động của quỹ PTCĐ. Ví dụ, tỉnh 
Hòa Bình ban hành sổ tay hướng dẫn quản 
lý và sử dụng quỹ PTCĐ (Ủy ban nhân dân 
tỉnh Hòa Bình, 2011). Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Giang ban hành quy định về quản lý và 
sử dụng quỹ PTCĐ (Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hà Giang, 2015). Đó là các hướng dẫn, quy 
định về nguồn vốn của quỹ, nội dung hoạt 
động, tổ chức quản lý quỹ, tạo cơ sở pháp lý 
cho hoạt động của các quỹ phát triển cộng 
đồng, cung cấp hướng dẫn cho việc thành 
lập và vận hành của quỹ, tạo ra khung pháp 
lý để quản lý thống nhất trên địa bàn tỉnh. 
Việc ban hành các quy định, hướng dẫn 
hoạt động của quỹ phát triển cộng đồng 
cũng tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động giám 
sát, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước 
đối với Quỹ, tránh việc lạm dụng, sử dụng 
sai mục đích của quỹ.

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý

Các Quỹ phát triển cộng đồng đã được 
thành lập và hoạt động ở Việt Nam với nhiều 
tên gọi khác nhau như Quỹ phát triển cộng 
đồng, Quỹ phát triển thôn bản, Quỹ tiết 
kiệm… Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của 
các quỹ khác nhau, có thể được phân chia 
thành 4 nhóm sau: i) Quỹ PTCĐ được quản 
lý bởi Ủy ban nhân dân (UBND) xã; ii) Quỹ 
do tổ chức chính trị xã hội cấp xã quản lý. 
Các quỹ này thường có số vốn ít, do một tổ 
chức chính trị xã hội trực quản lý và phục vụ 
thành viên của đoàn thể;  iii) Quỹ PTCĐ do 
thôn quản lý quỹ; iv) Quỹ do tổ nhóm đồng 
sở thích quản lý. Đây là các quỹ tự nguyện 
của các nhóm đồng sở thích.

Điển hình cho mô hình quỹ PTCĐ do 
UBND xã trực tiếp quản lý là các Quỹ phát 
triển xã ở tỉnh Hòa Bình và Quỹ sáng kiến 
được thành lập trong khuôn khổ dự án thúc 
đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam (PCM) 
giai đoạn II tại 03 huyện tỉnh Quảng Bình và 
06 huyện tỉnh Thái Nguyên. Quỹ do UBND 
xã trực tiếp quản lý với Ban quản lý giúp 
việc gồm lãnh đạo UBND xã, đại diện các tổ 
chức chính trị xã hội của xã (Hội nông dân, 
hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến 
binh,..), cán bộ nông nghiệp, đất đai và kế 
toán của xã và các trưởng thôn. Tham gia 
BQL Quỹ sáng kiến còn có cả đại diện nông 
dân là các cá nhân nòng cốt. UBND xã mở tài 
khoản ký gửi của xã tại Ngân hàng nhà nước 
để quản lý vốn của Quỹ. Mô hình tổ chức 
quản lý này có thuận lợi là việc huy động 
cán bộ kế toán và chuyên môn (có kiến thức, 
kinh nghiệm) của xã vào quản lý Quỹ giúp 
cho Quỹ giảm rủi ro mất vốn, thuận lợi cho 
quản lý tài chính, giảm thời gian và công sức 
đào tạo cán bộ quản lý quỹ, giảm chi phí 
quản lý Quỹ. Ngoài ra, UBND xã có thể định 
hướng các hoạt động Quỹ hỗ trợ phù hợp 
với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 
xã. Tuy nhiên, mô hình tổ chức Quỹ ở cấp xã 
có hạn chế là khó huy động sự đóng góp tự 
nguyện của người dân hơn so với các Quỹ 
có quy mô ở cấp thôn/bản.

Quỹ phát triển cộng đồng thôn ở Hà 
Giang là một mô hình điển hình của Quỹ ở 
cấp thôn bản. Quỹ do Ban phát triển thôn, 
gồm 5 thành viên, quản lý và điều hành. 
Các thành viên do thôn lựa chọn. UBND xã 
phê duyệt thành viên Ban phát triển thôn 
và quy chế hoạt động của Quỹ phát triển 
cộng đồng thôn. Quy chế nêu rõ việc sử 
dụng quỹ, tỷ lệ Quỹ được trích dành cho 
công tác quản lý,…Mô hình tổ chức quản lý 
Quỹ PTCĐ ở cấp thôn có ưu điểm là quy mô 
nhỏ, tính cộng đồng cao nên thuận lợi cho 
quản lý và huy động sự tham gia, đóng góp 
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của người dân. Tuy nhiên, một hạn chế của 
mô hình này cần mất nhiều thời gian để đào 
tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý 
Quỹ. Hơn nữa, Quỹ không có tư cách pháp 
nhân, nên có khó khăn trong việc thanh 
quyết toán, vẫn phải thông qua xã.

2.3. Nguồn vốn của Quỹ

Một điểm chung của các quỹ PTCĐ là 
đều được cung cấp một nguồn vốn mồi ban 
đầu từ các dự án phát triển (ví dụ Quỹ phát 
triển xã ở Hòa Bình do Dự án “Chương trình 
cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa 
Bình” - PSARD HB) hỗ trợ, Quỹ sáng kiện của 
cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sỹ (SDC) 
hoặc từ chính quyền (Quỹ PTCĐ thôn ở Hà 
Giang). Mức hỗ trợ vốn ban đầu rất khác 
nhau từ vài chục triệu (Quỹ PTCĐ thôn ở Hà 
Giang) đến 800 triệu đồng (Quỹ sáng kiến 
của SDC). Các quỹ có những cách huy động 
khác nhau để tăng nguồn vốn của Quỹ như 
huy động sự đóng góp của người dân, của 
các nhà tài trợ, ... 

Điển hình cho cách thức huy động để 
tăng nguồn vốn của Quỹ là Quỹ PTCĐ thôn 
ở Hà Giang. Kết quả khảo sát cho thấy các 
quỹ PTCĐ thôn ở Hà Giang tăng vốn của 
quỹ thông qua một hoặc một số trong các 
nguồn thu sau, tùy thuộc vào điều kiện thực 
tế tại thôn: Tiền tiết kiệm được do thực hiện 
các hoạt động xây dựng cơ bản của thôn; 
Nguồn đóng góp của các tổ chức cá nhân; 
Nguồn từ quỹ phát triển cộng đồng xã giao 
cho thôn quản lý như: nguồn từ quỹ dự án 
ODA, các tổ chức phi chính phủ đã kết thúc 
hoặc đang triển khai thực hiện có nội dung 
phù hợp với qui định về quản lý, sử dụng; 
Nguồn từ vốn sự nghiệp của chương trình 
xây dựng nông thôn mới, chương trình 30a, 
135…; Từ thu lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi 
tại các tổ chức tín dụng; Kinh phí UBND xã 
giao khoán cho thôn thực hiện các duy tu, 

bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng sau đầu 
tư (ví dụ chương trình MTQG giảm nghèo); 
Nguồn từ kinh phí cấp bù cho miễn thu 
thủy lợi phí; Nguồn từ kinh phí sự nghiệp 
giao thông (thuộc nhiệm vụ đảm bảo ngân 
sách xã); Nguồn kinh phí khoanh nuôi, bảo 
vệ rừng và dịch vụ môi trường rừng đối với 
diện tích rừng do cộng đồng bảo vệ (bàn 
bạc thống nhất với người dân thu vào quỹ 
tối thiểu 50%).

Kết quả khảo sát ở Hà Giang cho 
thấy các quỹ PTCĐ thôn không những bảo 
toàn mà còn tăng lượng vốn lên rất nhanh. 
Nhiều quỹ với số vốn được nhà nước hỗ trợ 
ban đầu 30 triệu, chỉ sau chưa đầy 2 năm đã 
có số vốn lên đến 300 triệu đồng. Điều đó 
minh chứng cho khả năng của cộng đồng 
dân cư trong việc quản lý, vận hành và phát 
triển quỹ.

2.4. Nội dung hoạt động của quỹ 
PTCĐ

Hoạt động của các quỹ PTCĐ rất đa 
dạng, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa 
phương và dự án, nhưng có thể thuộc các 
nhóm sau:  

i) Phát triển cơ sở hạ tầng: Vốn của 
quỹ được sử dụng để đầu tư cho các công 
trình hạ tầng nhỏ, đơn giản cấp thôn như 
đường nội đồng, đường giao thông, xây 
dựng nhà văn hóa, bể nước sạch, công trình 
vệ sinh,…). Khi đầu tư cho các nội dung này, 
thường có huy động thêm sự đóng góp của 
người dân như đóng góp đất, ngày công 
lao động, vật tư và cả tiền. Ngoài ra nguồn 
vốn của quỹ cũng có thể được sử dụng cho 
việc duy tu, bảo dưỡng các công trình giao 
thông, thủy lợi, kênh mương và bảo vệ rừng. 

ii) Hỗ trợ phát triển sản xuất. Đây là 
hoạt động ưu tiên của nhiều quỹ. Quỹ hỗ trợ 
phát triển sản xuất của người dân thông qua 
chi phí cho các khóa đào tạo tập huấn, phát 
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triển dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ cây con 
giống cho nông dân. Một số quỹ còn cung 
cấp tín dụng nhỏ để hỗ trợ nông dân phát 
triển sản xuất. Việc cung cấp tín dụng vừa hỗ 
trợ người dân, vừa bảo toàn vốn của quỹ.

iii) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực 
cán bộ xã, thôn. Đây không phải là hoạt 
động phổ biến ở tất cả các quỹ hiện nay 
mặc dù trong điều lệ của nhiều quỹ có quy 
định về nội dung này. Một lí do là hoạt động 
đào tạo, nâng cao kỹ năng đã được hỗ trợ 
bởi dự án trong quá trình xây dựng các quỹ.

Cơ chế xác định nội dung quỹ hỗ trợ 
thường căn cứ vào nhu cầu cấp thiết của địa 
phương và tính khả thi của dự án quỹ hỗ trợ. 
Thông thường các thôn, hộ khó khăn được 
ưu tiên. Một số quỹ áp dụng cơ chế cạnh 
tranh trong việc nhận được sự hỗ trợ của 
quỹ. Theo đó, các thôn gửi đề xuất cho Ban 
quản lý quỹ. Ban quản lý quỹ lựa chọn dự án 
quỹ hỗ trợ dựa trên các tiêu chí của quỹ và 
được các thành viên ban quản lý quỹ biểu 
quyết. Quỹ sáng kiến của SDC áp dụng các 
tiêu chí sau trong lựa chọn dự án hỗ trợ: (i) 
Mức độ khó khăn của thôn: ưu tiên thôn đặc 
biệt khó khăn, cách xa trung tâm; (ii) hoạt 
động đề xuất hỗ trợ phù hợp với nhu cầu 
người dân và định hướng phát triển của xã; 
(iii) Dự án có hình thúc tổ chức triển khai tốt; 
iv) Mức độ huy động đóng góp các nguồn 
khác ngoài Quỹ (của cộng đồng, của các tổ 
chức, cá nhân khác,…) vào thực hiện dự án. 
Dự án huy động được đóng góp nhiều được 
ưu tiên cao hơn.

2.5. Nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý

Một trong các khó khăn cho quản lý 
các quỹ PTCĐ là năng lực của thành viên 
Ban quản lý quỹ, đặc biệt  là quỹ PTCĐ thôn. 
Để giúp Ban quản lý có thể tự quản lý quỹ, 
thông thường các dự án phải tổ chức các 

khóa đào tạo, tập huấn và hướng dẫn thực 
hiện thông qua cách thức „cầm tay chỉ việc“. 
Kinh nghiệm từ các dự án do cơ quan hợp 
tác phát triển Thụy Sỹ cho thấy cần khoảng 
2 năm để đào tạo, hướng dẫn cán bộ làm 
quen với công tác quản lý quỹ. Ngoài ra, đào 
tạo tập huấn cho cán bộ thôn cũng cần thiết 
để thôn có thể viết được dự án đề nghị quỹ 
hỗ trợ, nắm được cách thức tổ chức triển khai 
và huy động sự tham gia của người dân vào 
dự án của thôn và cách thức xác định các ưu 
tiên của thôn. Công tác ghi chép, quản lý tài 
chính của quỹ cũng là một nội dung cần đào 
tạo, tập huấn cho ban quản lý quỹ.

2.6. Vai trò hỗ trợ từ bên ngoài

Vai trò hỗ trợ từ bên ngoài là rất quan 
trọng với các quỹ PTCĐ. Phần lớn các quỹ 
PTCĐ được thành lập, quản lý và vận hành 
với sự hỗ trợ từ các dự án, các tổ chức phi 
chính phủ. Hỗ trợ từ bên ngoài cho quỹ 
PTCĐ bao gồm: i) Hỗ trợ nguồn vốn cho 
quỹ; ii) Hỗ trợ xây dựng quy chế quản lý 
quỹ và các công cụ quản lý quỹ; iii) Hỗ trợ 
việc quản lý và vận hành quỹ; iv) Hỗ trợ đào 
tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
quản lý quỹ.

Sự hỗ trợ từ bên ngoài không chỉ về tài 
chính, công cụ quản lý, nâng cao năng lực 
mà còn đảm bảo niềm tin của cộng đồng 
đối với hoạt động minh bạch của quỹ, nhất 
là trong giai đoạn quỹ bắt đầu xây dựng và 
vận hành.

3. KIẾN NGHỊ

3.1. Để cho quỹ PTCĐ phát triển thuận 
lợi, hoạt động hiệu quả và có đóng góp 
tích cực vào phát triển kinh tế xã hội nông 
thôn, nhất là trong công tác xóa đói giảm 
nghèo thì cần ban hành một văn bản pháp 
lý, quy định hướng dẫn cho việc tổ chức 
và vận hành các quỹ PTCĐ, đảm bảo quỹ 
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hỗ trợ hiệu quả, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương và 
chính quyền có căn cứ để giám sát, hỗ trợ 
các quỹ PTCĐ hoạt động.

3.2. Kiến nghị thử nghiệm mô hình 
quỹ xây dựng NTM cấp xã, cấp thôn dựa 
trên kinh nghiệm, cách tiếp cận của quỹ 
phát triển cộng đồng. Trước mắt ưu tiên 
thử nghiệm quỹ xây dựng NTM cấp xã, với 
các lí do sau:

- Xã là cấp nhận và quản lý ngân sách. 
Việc tổ chức Quỹ xây dựng NTM cấp xã phù 
hợp với quy định hiện hành về quản lý ngân 
sách xã.

- UBND xã có nguồn nhân lực có trình 
độ, kinh nghiệm quản lý và chuyên môn, có 
kế toán chuyên trách. Có thể sử dụng cán 
bộ UBND xã và các đoàn thể tham gia kiêm 
nhiệm quản lý hoạt động của Quỹ, vừa đảm 
bảo bộ máy của Quỹ có đủ năng lực, kinh 
nghiệm trong quản lý Quỹ và giảm chi phí 
quản lý Quỹ.

- Việc quản lý Quỹ, nhất là tài chính, kế 
toán phức tạp và có rủi ro. Cấp xã quản lý sẽ 
giảm rủi ro. 

- Nếu Quỹ ở cấp thôn thì phải đào tạo 
cán bộ quản lý Quỹ ở thôn. Quá trình này 
đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, chuyên 
gia và kinh phí. Kinh nghiệm tù các chương 
trình dự án có hỗ trợ xây dựng Quỹ PTCCĐ 
cấp thôn cho thấy cần phải hỗ trợ nâng cao 
năng lực (đào tạo, tập huấn, cử cán bộ hướng 
dẫn, làm cùng) cho cán bộ thôn trong nhiều 
năm mà nhiều thôn vẫn không quản lý được 
theo đúng yêu cầu do năng lực cán bộ thôn 
quá hạn chế và đã xảy ra trường hợp khó 
thu hồi vốn cho Quỹ.

- Quỹ tổ chức và quản lý ở cấp xã 
nhưng hoạt động chủ yếu ở cấp thôn và sự 
tham gia của đại diện thôn trong Ban quản 

lý quỹ nên hình thành được kinh nghiệm tổ 
chức quản lý Quỹ cho cán bộ cấp thôn bản, 
tiến tới tổ chức Quỹ xây dựng NTM ở cấp 
thôn/bản. 

3.3. Một số điểm chủ yếu với mô hình 
quỹ xây dựng NTM cấp xã

- Nguồn vốn: Quỹ phải đảm bảo 
nguyên tắc bảo tồn vốn. Nguồn vốn đến 
từ nhiều nguồn khác nhau: vốn xây dựng 
NTM, từ các chương trình/dự án, vốn tài trợ, 
vốn góp,...

- Quỹ phục vụ cho phát triển kinh tế; 
xây dựng, bảo tồn, duy tu cơ sở hạ tầng cấp 
thôn; nâng cao năng lực cho cộng đồng 
dân cư; các hoạt động tập thể của thôn; 
các sáng kiến phát triển kinh tế xã hội của 
người dân.
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1. GIỚI THIỆU

Mỗi người dân đều đang đóng góp vào 
ngân sách nhà nước (NSNN) thông qua thuế 
(trực tiếp hoặc gián thu), phí và lệ phí. Mục 
đích của NSNN là sử dụng nhằm để kiến tạo 
môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy 
phát triển và cung cấp các dịch vụ công để 
không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. 
Hiệu quả phân bổ và sử dụng NSNN có ảnh 
hưởng trực tiếp đến người dân. Việc thâm 
hụt, lãng phí NSNN sẽ ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới mục đích sử dụng ngân sách, dẫn 
đến tăng bội chi và nợ công, và ảnh hưởng 
tiêu cực tới tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống của người dân. Do vậy, mọi 
người dân đều có quyền: được biết thông 
tin về ngân sách; tham gia ý kiến vào việc 

phân bổ ngân sách; giám sát hiệu quả sử 
dụng ngân sách; chất vấn và nhận phản hồi 
về thông tin ngân sách.

Nhằm mục tiêu thúc đẩy công khai, 
minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự 
tham gia của người dân vào quản lý NSNN, 
từ năm 2015 Liên minh Minh bạch ngân 
sách (BTAP) đã được thành lập với sự tham 
gia của 7 thành viên. BTAP đã thực hiện các 
sáng kiến ở cấp trung ương và địa phương 
nhằm thúc đẩy công khai, minh bạch, trách 
nhiệm giải trình và sự tham gia của người 
dân trong quản lý NSNN nói chung và trong 
CT MTQG NTM nói riêng.

Tại Quảng Trị và Hoà Bình, BTAP đã thực 
hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự tham 

GIÁM SÁT NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG 
TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI
THS NGUYỄN QUANG THƯƠNG 
Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và 
Hội nhập (CDI)

300
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gia của người dân trong quản lý NSNN. Như 
tổ chức xây dựng năng lực cho các nhóm 
cộng đồng về giám sát NSNN, tạo cơ hội để 
cộng đồng được đối thoại với Chính quyền 
địa phương về sử dụng ngân sách, thực hiện 
các sáng kiến giám sát các công trình đầu 
tư trong CT MTQG NTM. Các hoạt động của 
BTAP đã tạo được những kết quả tích cực đối 
với hiệu quả quản lý ngân sách tại Quảng 
Trị và Hoà Bình. Với mục đích chia sẻ lại kinh 
nghiệm của BTAP trong việc thúc đẩy cộng 
đồng tham gia giám sát NSNN, tài liệu này 
sẽ trình bày tóm tắt kinh nghiệm của BTAP 
trong thúc đẩy sự tham gia của người dân, 
công đồng trong giám sát ngân sách nhà 
nước trong việc thực thi CT MTQG NTM tại 
Hoà Bình và Quảng Trị.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC THAM 
GIA GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG 
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ 
THỰC HIỆN CT MTQG NTM

Giám sát cộng đồng đối với ngân sách 
nhà nước nói chung và trong CT MTQGNTM 
giai đoạn đã được quy định trong nhiều 
văn bản pháp luật như Luật Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; Luật Ngân sách nhà nước; 
Luật tiếp cận thông tin; Luật đầu tư công 
2014; Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-
UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 
15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các 
hình thức giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Vai trò của cộng đồng được quy định 
cụ thể tại Điều 16 Luật NSNN 2015 và Điều 
82 Luật Đầu tư công 2014. Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp được giao trách nhiệm 
chủ trì tổ chức việc giám sát NSNN, giám sát 

đầu tư của cộng đồng. Nội dung giám sát 
của cộng đồng bao gồm từ việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về quản lý, sử 
dụng NSNN, pháp luật về đầu tư, xây dựng, 
đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; 
tình hình thực hiện dự toán NSNN, tiến độ 
và chất lượng các công trình đầu tư công; 
việc thực hiện công khai ngân sách và đầu 
tư công.

Ban giám sát đầu tư cộng đồng sẽ thay 
mặt cho cộng đồng thực hiện các hoạt động 
giám sát hoạt động đầu tư trên địa bàn. Ban 
giám sát cộng đồng được thành lập và hoạt 
động theo Khoản 1, Điều 51, Nghị định số 
84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát 
và đánh giá đầu tư. Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng có quyền thực hiện việc giám sát đầu 
tư theo kế hoạch đã đề ra, tiếp nhận thông 
tin do người dân phản ánh để gửi đến các cơ 
quan có thẩm quyền; tiếp nhận và phản ánh 
ý kiến phản hồi của cơ quan có thẩm quyền 
về những kiến nghị của người dân. Đồng 
thời, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng 
có trách nhiệm gửi báo cáo giám sát đầu tư 
của cộng đồng định kỳ hoặc đột xuất cho 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. 

Vai trò giám sát của cộng đồng và Ban 
giám sát cộng đồng trong CT MTQG NTM 
được quy định cụ thể tại Quyết định 1600/
QĐ-TTg phê duyệt CT NTM 2016-2020 (mục 
6.d phần V) và Điều 8 Nghị định 161/2016/
NĐ-CP về Cơ chế đầu tư đặc thù trong các 
CTMTQG.

Theo như phân tích trên, các quy định 
pháp lý về sự tham gia giám sát của cộng 
đồng đối với ngân sách nhà nước nói chung 
và trong thực hiện CT MTQG NTM đã khá 
đầy đủ. Tuy nhiên, theo như ý kiến của các 
chuyên gia, người dân thì các quy định pháp 
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luật về sự tham gia của cộng đồng cần được 
chi tiết hơn ở một số nội dung, cụ thể:

Thứ nhất: Các quy định pháp luật hiện 
hành về giám sát đầu tư của cộng đồng 
thiếu cơ chế phối hợp để ràng buộc trách 
nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc 
thực hiện quy định về giám sát đầu tư của 
cộng đồng. Thiếu chế tài xử lý khi nhà thầu, 
chủ đầu tư không thực hiện các quy định về 
giám sát đầu tư cộng đồng.

Thứ hai: Quyền hạn của Ban giám sát 
cộng đồng còn hạn chế, chưa có quy định 
và hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các 
bên liên quan trong việc thực hiện các kết 
luật và kiến nghị giám sát đầu tư của cộng 
đồng. Ban giám sát cộng đồng có trách 
nhiệm gửi báo cáo kết quả giám sát và tiếp 
nhận các ý kiến phản ánh của người dân tới 
Uỷ ban MTTQ cấp xã để xác nhận trước khi 
gửi các cơ quan có thẩm quyền. Việc thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của giám sát 
cộng đồng đối với chủ đầu tư, nhà thầu như 
thế nào lại chưa có quy định hoặc hướng 
dẫn cụ thể. 

Thứ ba: Theo Điều 51 của Nghị định 
84/2015/NĐ-CP, ban giám sát cộng đồng 
thực trách nhiệm giám sát các công trình 
đầu tư công trên địa bàn. Tuy nhiên, lại thiếu 
quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về giám sát 
của cộng đồng đối với quy mô và chủ đầu 
của các công trình. Điều này dẫn tới những 
khó khăn cho cộng đồng khi thực hiện giám 
sát các dự án do trung ương/tỉnh/huyện làm 
chủ đầu tư, nhà thầu từ nơi khác thực hiện.

Thứ tư: UB MTTQ Việt Nam là cơ quan 
chủ trì việc giám sát ngân sách nhà nước và 
các công trình đầu tư công. Tuy nhiên, vai 
trò này còn khá hạn chế do thiếu năng lực, 
nhân sự, cơ sở vật chất để hỗ trợ, hướng 

dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây 
dựng chương trình, kế hoạch giám sát đầu 
tư theo quy định của pháp luật. 

Thứ 5: Chưa có quy định hồ sơ thanh, 
quyết toán các công trình đầu tư công cần 
phải có chữ ký của ban giám sát cộng đồng. 
Vai trò của ban giám sát cộng đồng, người 
dân trong quy trình thanh quyết toán, 
nghiệm thu các công trình đầu tư chỉ được 
áp dụng đối với các công trình đầu tư được 
thực hiện theo Điều 8, Nghị định 161/201/
NĐ-CP. Theo đó ban giám sát cộng đồng và 
người dân được tham gia vào nghiệm thu 
công trình.

3. CHU TRÌNH NGÂN SÁCH VÀ SỰ 
THAM CỦA NGƯỜI DÂN

Sự tham gia của cộng đồng vào chu 
trình ngân sách nhà nước được tóm tắt 
như Hình 1. Theo như các quy định pháp 
luật đã được trình bày ở Mục 2, người dân 
có quyền tham gia giám sát ngân sách nhà 
nước ở bất kỳ thời điểm nào của chu trình 
ngân sách. Khi có vấn đề thắc mắc hoặc cần 
làm rõ, hoặc cần phản ánh ý kiến liên quan 
đến ngân sách và sử dụng NSNN, người dân 
có thể đến trao đổi, gặp gỡ, gửi ý kiến kiến 
nghị của mình thông qua: Mặt trận tổ quốc 
các cấp và các tổ chức thành viên (Hội Nông 
dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh; Công 
đoàn); Hội đồng nhân dân các cấp; Đoàn đại 
biểu Quốc hội của địa phương; Ủy ban nhân 
dân các cấp; các đơn vị sử dụng ngân sách. 
Bên cạnh đó, người dân cũng có quyền 
phản ánh, kiến nghị về các vấn đề có liên 
quan đến việc quản lý, sử dụng NSNN hoặc 
tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật trực 
tiếp đến các cấp ngân sách hoặc cơ quan tài 
chính các cấp và các cơ quan có thẩm quyền 
khác. 
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Sự tham gia của cộng đồng trong chu 
trình ngân sách khác nhau tuỳ theo từng 
bước của chu trình ngân sách. Cụ thể:

Giai đoạn lập và phê chuẩn ngân 
sách: 

- Tham gia xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội hàng năm ở địa phương: 
tham gia vào các buổi họp dân tại cấp thôn 
để đóng góp ý kiến về những nhu cầu cần 
được ưu tiên tại địa phương. 

- Góp ý trực tiếp cho kế hoạch đầu tư 
công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng 
năm khi bản dự thảo được công bố trên các 
phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tham gia đóng góp ý kiến trong các 
đợt tham vấn/kỳ họp tiếp xúc cử tri về các 
nội dung có liên quan đến kế hoạch tài 
chính, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu 
tư công. 

- Tham gia đối thoại về dự thảo dự toán 
ngân sách/ kế hoạch tài chính hàng năm với 
chính quyền cơ sở. 

- Gửi kiến nghị, phản ánh về các nội 
dung mà mình quan tâm có liên quan đến 
dự toán NSNN, kế hoạch tài chính hàng năm, 
kế hoạch đầu tư công hàng năm, kế hoạch 
đầu tư công trung hạn của địa phương, cơ 
quan, đơn vị. 

Hình 1. Sự tham gia của người dân và chu trình ngân sách
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Giai đoạn thực hiện ngân sách:

- Trực tiếp giám sát và phản hồi ý kiến 
cho các cơ quan chức năng về tiến độ, chất 
lượng, và quản lý chi phí của các công trình 
đầu tư trên địa bàn. 

- Gửi kiến nghị, phản ánh cho Ban 
giám sát đầu tư cộng đồng và các bên liên 
quan về  tiến độ, chất lượng, quản lý chi phí 
đầu tư của các công trình/dự án đầu tư trên 
địa bàn.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cung 
cấp thông tin về chính sách, chương trình, 
dự án có sử dụng NSNN mà mình là đối 
tượng thụ hưởng. 

- Yêu cầu các cấp chính quyền giải 
trình về hành vi, quyết định về chấp hành 
NSNN có tác động trực tiếp đến quyền, lợi 
ích của mình. 

Giai đoạn quyết toán ngân sách:

- Phản hồi, nêu kiến nghị, phản ánh 
trực tiếp, gián tiếp về báo cáo kết quả thực 
hiện thu, chi ngân sách của nhà nước và địa 
phương. 

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xã cung 
cấp thông tin, làm rõ về các nội dung về báo 
cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách và 
giải trình về các quyết định, hành vi có tác 
động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp 
của mình. 

- Tham gia giám sát và đánh giá hiệu 
quả các công trình đầu tư công trên địa bàn. 

- Kiến nghị, phản ánh về hiệu quả đầu 
tư, quản lý, sử dụng các công trình đầu tư 
công trên địa bàn. 

4. GIÁM SÁT NGÂN SÁCH CỦA CỘNG 
ĐỒNG TRONG THỰC HIỆN CT NTM TẠI 
HOÀ BÌNH VÀ QUẢNG TRỊ DƯỚI GÓC NHÌN 
CỦA NGƯỜI DÂN

Dự án Thúc đẩy công khai, minh bạch 
và sự tham gia của người dân vào quản lý 
Ngân sách nhà nước do Liên minh Minh 
bạch Ngân sách (BTAP) thực hiện từ năm 
2015 đến 2020 nhằm góp phần gia tăng 
tính minh bạch về ngân sách, trách nhiệm 
giải trình, và sự tham gia của người dân vào 
hoạt động thu chi ngân sách ở Việt Nam và 
tăng cường hiệu quả các hoạt động phát 
triển cho người dân thuộc các cộng đồng 
còn thiệt thòi tại xã Hải An, Hải Thượng, Hải 
Thành huyện Hải Lăng; thị trấn Gio Linh, 
xã Gio Việt, xã Linh Thượng huyện Gio Linh 
của tỉnh Quảng Trị; xã Tòng Đậu, xã Chiềng 
Châu, xã Nà Phòn huyện Mai Châu và xã 
Hợp Hoà huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình. 
Dự án nhận được sự hỗ trợ về tài chính của 
Liên minh Châu Âu (EU), Bộ ngoại giao Phần 
Lan, đồng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của Tổ 
chức Oxfam tại Việt Nam. 

Dự án đã có nhiều các hoạt động 
nhằm hỗ trợ, tạo không gian cho cộng đồng 
được tham gia vào quản lý ngân sách nhà 
nước nói chung, đặc biệt là giám sát ngân 
sách trong quá trình thực hiện CT MTQG 
NTM tại các địa bàn thực hiện dự án. Một 
số bài học kinh nghiệm nổi bật của dự án 
khi cộng đồng tham gia giám sát ngân sách 
trong quá trình thực hiện CT NTM được tóm 
tắt như dưới đây:

4.1. Xây dựng năng lực cho các nhóm 
cộng đồng về Ngân sách nhà nước

Sau khi dự án được triển khai, tại hai 
tỉnh đã thành lập 12 nhóm cộng đồng để 
thúc đẩy các sáng kiến công khai, minh 
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bạch ngân sách tại địa phương. Thành viên 
tham gia các nhóm cộng đồng một cách 
tự nguyện, tại Quảng Trị, thành viên nhóm 
cộng đồng bao gồm các thành viên của 
chi hội phụ nữ của 6 thôn tại 6 xã tham gia 
dự án.Tại Hoà Bình, thành viên nhóm cộng 
đồng bao gồm đại diên ban công tác mặt 
trận thôn, thành viên hội nông dân thôn và 
người dân của 6 thôn tại các xã tham gia dự 
án. Hoạt động của các nhóm cộng đồng đã 
có những kết quả tích cực, các bài học tốt 
của các nhóm cộng đồng đã được Hội phụ 
nữ tỉnh Quảng Trị, Hội Nông dân tỉnh Hoà 
Bình đã chủ động lan toả mô hình này sang 
các địa bàn khác của hai tỉnh. Cho đến hiện 
tại đã có tổng số 22 nhóm cộng đồng được 
thành lập (13 nhóm tại Quảng Trị và 9 nhóm 
tại Hoà Bình).

Với sự hỗ trợ ban quản lý dự án, các 
nhóm cộng đồng đã tổ chức các cuộc sinh 
hoạt để giúp các nhóm này thảo luận về chủ 
đề ngân sách cũng như nâng cao năng lực 
tham gia các hoạt động có liên quan đến 
ngân sách tại địa phương, thực hiện các 
sáng kiến giám sát ngân sách có sự tham 
gia, kết nối và tổ chức các cuộc đối thoại 
về dự thảo dự toán ngân sách giữa chính 
quyền địa phương và người dân.

Thành viên tham gia các nhóm cộng 
đồng được học các kỹ năng cần thiết để tham 
gia hiệu quả trong các cuộc đối thoại như kỹ 
năng đặt câu hỏi, kỹ năng thuyết trình trước 
đám đông, kỹ năng đề xuất các khuyến nghị 
mang tính xây dựng, kiến thức về ngân sách 
nhà nước. Các thành viên nhóm cộng đồng 
khi được nâng cao nhận thức về quyền và 
nghĩa vụ của mình đối với việc giám sát hiệu 
quả sử dụng ngân sách nhà nước cũng như 
cơ chế giám sát cộng đồng, đã trở nên chủ 
động trong việc theo dõi tiến độ và chất 

lượng thực hiện các công trình tại thôn, xã 
và khi phát hiện thấy có vấn đề thì phản hồi 
lại cho thành viên Ban giám sát đầu tư cộng 
đồng. Việc tham gia của thành viên nhóm 
cộng đồng như vậy giúp tăng cường chất 
lượng hoạt động của Ban giám sát đầu tư 
cộng đồng và giúp công tác giám sát được 
kịp thời và hiệu quả hơn.

“Ngày xưa chúng em ít khi để ý chuyện công 
trình này công trình nọ có vấn đề gì  hay 
không. Mà cũng có khi nhìn thấy thì chả 
biết nói với ai, cũng không biết ban giám 
sát cộng đồng có những ai. Chúng em cũng 
nghĩ là đã là chính sách của nhà nước thì 
phải tốt rồi chứ chả có ý kiến gì thêm. Nhưng 
bây giờ thì chúng em biết là nếu không phát 
hiện kịp thời thì chưa chắc đã làm tốt. Nên 
nếu khi chúng em nhìn thấy có vấn đề gì thì 
chúng em đi báo cáo với Ban giám sát cộng 
đồng để Ban giám sát cộng đồng báo cáo 
tiếp lên trên.” - Nữ, nhóm cộng đồng thôn 
Ba De, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị.

4.2. Đối thoại về dự thảo dự toán 
ngân sách xã

Dự án đã phối hợp với chính quyền 
đại phương tổ chức các buổi đối thoại về 
dự toán ngân sách của xã năm 2017, 2018. 
Có 12 đối thoại giữa các bên liên quan và 
cộng đồng liên quan tới Dự toán ngân sách 
nhà nước của các xã đã được tổ chức. Tại 
các buổi đối thoại, các nhóm cộng đồng và 
thành viên của mình đã thực hiện thảo luận, 
góp ý, đề nghị chính quyền địa phương giải 
trình các vấn đề liên quan tới thu – chi ngân 
sách của địa phương trong năm. Đặc biệt là 
kế hoạch sử dụng nguồn vốn CTMT QG NTM 
trên địa bàn xã. Quá trình tổ chức các buổi 
đối thoại ngân sách xã được thực hiện theo 
như Hình 2.
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Hiệu quả sự tham gia của cộng đồng 
trong việc lập kế hoạch, lập dự toán được 
chính cộng đồng và cán bộ chính quyền địa 
phương ghi nhận như các ý kiến dưới đây:

“Chúng em đối thoại với chính quyền 
xã, có chủ tịch UBND, HĐND, bí thư, kế 
toán xã, có cả Hội Phụ nữ tỉnh và xã. Nhóm 
chúng em hỏi là tại sao mục sửa chữa nhà 
cộng đồng lại hết những 220 triệu, bằng 
chi phí xây mới, trong khi chỉ sơn sửa lại với 
làm hàng rào; rồi tại sao lại yêu cầu người 
dân đóng 500.000 đồng mỗi hộ để làm việc 
đó. Sau khi đại diện xã giải trình là phải trả 
tiền cho người thiết kế nhà cộng đồng thì 
chúng em hỏi là tại sao không xây như răng 
mà phải trả tiền thiết kế … Cuối cùng các 
bên thống nhất là chỉ sửa lại nhà cộng đồng 
bằng nguồn ngân sách cấp, ngoài ra sẽ làm 
thêm một cái sân phía ngoài do người dân 
góp công chứ không phải đóng tiền như dự 
kiến ban đầu.” – Nữ, thành viên nhóm cộng 
đồng Ba De, xã Linh Thượng, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị.

 “Chúng tôi rút ra được kinh nghiệm 
trong quá trình chỉ đạo thực hiện hoạt động 
về ngân sách, đó là việc minh bạch, công 
khai và được người dân tham gia với các cấp 
các ngành trong việc thực hiện kế hoạch 
thu chi hàng năm, và cuối năm có kết quả 
báo cáo tình hình thực hiện thu chi trên cơ 
sở xây dựng kế hoạch hàng năm vào trong 
vấn đề mua sắm, chi tiêu ngân sách và xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Đặc biệt nhất là trong 
xây dựng cơ sở hạ tầng, khi lập dự án phải 
có người dân tham gia, và sau đó lấy ý kiến 
tham gia của hội đồng, khi xây dựng thì có 
sự giám sát của người dân, của cộng đồng.” 
– Nam, cán bộ UBND xã Gio Việt, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị.

“Cuộc chia sẻ là lần đầu tiên, xã được 
nghe ý kiến của người dân liên quan về 
khoản thu - chi trên địa bàn xã, mong sẽ có 
nhiều cuộc chia sẻ tương tự để người dân và 

Hình 2. Các bước tổ chức đối thoại về dự toán ngân sách cấp xã
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chính quyền có tiếng nói đồng thuận trong 
việc thu - chi ngân sách trên địa bàn xã.” – 
Nam cán bộ UBND xã Nhuận Trạch, huyện 
Mai Châu, Hoà Bình

“Lần đầu tiên tôi được tham dự cuộc đối 
thoại trực tiếp với người dân trong xã về Dự 
toán thu chi ngân sách trong năm, từ trước 
đến giờ chỉ công khai với các ban ngành đoàn 
thể và cơ chế đại diện mà thôi. Nhưng qua đối 
thoại hôm nay tôi thấy rất tốt vì đây là cơ hội 
để chính quyền địa phương nói rõ ràng cụ thể 
từng khoản mục với người dân một cách công 
khai minh bạch. Những ý kiến của bà con 
chúng tôi có trách nhiệm xem xét và giải trình 
một cách đầy đủ. Tôi thiết nghĩ những buổi đối 
thoại như thế này rất hữu ích cho bản thân tôi 
và tất cả mọi người.” – Nam, cán bộ UBND xã 
Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Sự tham gia của cộng đồng trong ra 
quyết định đầu tư xây dựng trường mầm 
non xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình 

Xã Cư Yên, huyện Lương Sơn tỉnh Hoà 
Bình đã về đích nông thôn mới từ năm 2017, 
nhưng tiêu chí về trường học (trường mầm 
non) còn tạm nợ. Để có chỗ cho các cháu học, 
từ năm 2007 cho đến 2018, UBND xã đã vận 
động các xóm cho mượn 9 nhà văn hoá xóm 
để làm lớp học của trường mầm non. Do việc 
học tạm tại nhà văn hóa không có nên các 
điểm trường hầu như chưa đáp ứng được cơ 
sở vật chất của trường học như ăn bán trú, 
vệ sinh cá nhân, nước sạch. Phụ huynh gửi 
con học tại các điểm nhà văn hóa phải đưa 
đón con 4 lần/ngày. Điều kiện học tập và giờ 
đưa đón con đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 
người dân tại đây.

Năm 2015, UBND tỉnh Hoà Bình đã phê 
duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trường mầm 
non xã Cư Yên, huyện Lương Sơn tại Quyết 
định số 2058/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 với 
tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn ngân 
sách tỉnh, thời gian thực  hiện từ năm 2017. 
Đến năm 2018, UBND tỉnh có Công văn số 

889/UBND-CNXD ngày 19/6/2018 về đồng ý 
chủ trương cho phép UBND huyện Lương Sơn 
bố trí nguồn vốn ngân sách huyện để thực 
hiện dự án. 

Nắm bắt được nhu cầu, khó khăn của 
người dân khi gửi trẻ, nhóm cộng đồng xã Cư 
Yên đã phối hợp với BQL dự án tỉnh, MTTQ 
tỉnh Hoà Bình, MTTQ huyện Lương Sơn tổ 
chức khảo sát và và đối thoại về việc xây dựng 
trường mầm non như là một trong các tiêu chí 
cần phải hoàn thành của chương trình mục 
tiêu quốc gia nông thôn mới mà xã Cư Yên đã 
hoàn thành từ năm 2017.

Sau đối thoại, MTTQ tỉnh Hòa Bình đã 
tổng hợp và gửi Báo cáo số 637/BC-MTTQ-
BTT tới các cơ quan ban ngành liên quan cấp 
huyện/tỉnh (UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, UBND huyện 
Lương Sơn...). Cùng với đó, Ban Quản lý dự án 
Hội nông dân tỉnh Hòa Bình đã kết hợp với Đài 
truyền hình tỉnh Hòa Bình thực hiện 02 phóng 
sự về câu chuyện này để thúc đẩy quá trình ra 
quyết định về việc xây dựng trường mầm non 
xã Cư Yên.

Kết quả, HĐND huyện Lương Sơn đa ra 
Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách 
năm 2019 để đầu tư trường mầm non trung 
tâm Cư, điểm trường xóm Giếng Hạ và Hang 
Đồi với tổng ngân sách 13 tỷ đồng.

4.3. Cộng đồng thực hiện các sáng 
kiến giám sát Ngân sách nhà nước

Các nhóm cộng đồng cũng tự xây dựng 
kế hoạch giám sát của mình. Trong buổi sinh 
hoạt nhóm, họ thảo luận về những công 
trình đang hoặc sắp được thực hiện tại thôn, 
xã, trên cơ sở đó lựa chọn một hoặc nhiều 
công trình để giám sát. Nhóm xây dựng kế 
hoạch giám sát cụ thể, phân công nhiệm vụ 
và sau đó tổ chức thực hiện. 

Trong 2 năm, có tổng số 33 sáng kiến 
giám sát ngân sách đã được các nhóm cộng 
đồng thực hiện tại Quảng Trị và Hoà Bình. 
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Trong đó có 16 sáng kiến giám sát việc đầu 
tư các công trình hạ tầng của CT MTQG NTM 
được thực hiện trên địa bàn như giám sát 
xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông 
nông thôn, kênh mương tưới tiêu, trụ sở tiếp 
công dân của UBND xã. Kết quả giám sát của 
nhóm được tổng hợp và báo cáo trực tiếp 
cho chính quyền địa phương, hoặc trình 
bày trong cuộc đối thoại giữa người dân với 
chính quyền địa phương về nội dung có liên 
quan, nếu như có những vấn đề tồn đọng 
cần giải quyết.

“Tháng 4/2017, nhà văn hóa Tây Tân 
An được thiết kế mái chéo, lợp tôn theo 
như quy chuẩn của chương trình nông thôn 
mới. Tuy nhiên, cộng đồng cho rằng thiết kế 
này không phù hợp với vùng biển, vùng có 
nhiều lũ như tại xã Hải An. HĐND xã đã ghi 
nhận và kiến nghị với chủ đầu tư và UBND 
xã để thay đổi thiết kế cho công trình và 
kết quả đã được ghi nhận vào thiết kế và 
dự toán mới là thay đổi từ mái tôn sang mái 
bằng, ngân sách tăng thêm 200 triệu đồng.” 
– Nữ, đại diện nhóm cộng đồng xã Hải An, 
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Nhóm “Những người thổi tù và hàng 
tổng” 

Xuất phát từ câu chuyện của anh Hà 
Văn Pởi, trưởng thôn Đậu xã Tòng Đậu (huyện 
Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), người được cộng 
đồng tin tưởng, yêu mến vì luôn tận tâm với 
công việc của cộng đồng và coi đó là niềm vui 
bản thân. Năm 2017, khi biết xã còn khoản 
tiền thừa từ nguồn thu thủy lợi phí, anh đã tập 
hợp ý kiến bà con về sự cấp thiết của việc xây 
dựng kênh mương và thuyết phục thành công 
lãnh đạo xã sử dụng khoản ngân sách này 
để làm công trình kênh mương. Tiếp đó, anh 
tập hợp 14 người dân tham gia nhóm cộng 
đồng Tòng Đậu để giám sát xây dựng công 
trình. Trong quá trình giám sát, nhóm cộng 
đồng Tòng Đậu đã phát hiện chất lượng gạch 
không đúng chuẩn và thiết kế không hợp lý 
như thành mương quá cao so với cần thiết 

gây lãng phí và khó khăn cho trâu, bò qua 
lại. Sau quá trình thuyết phục, kiến nghị của 
nhóm cộng đồng đã được chính quyền địa 
phương và nhà thầu chấp thuận. Nhờ ý kiến 
của nhóm cộng đồng Tòng Đậu, nhà thầu đã 
tiết kiệm được khá nhiều vật liệu xây dựng. 
Phần vật liệu đó đã được sử dụng để kéo dài 
100 m mương (từ chiều dài 793m theo dự toán 
thành 893m thực tế xây dựng) nhằm nâng 
cao hiệu quả tưới tiêu.

Giám sát đường liên xóm Thôn Tân 
Hoà, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, tỉnh 
Quảng Trị 

Thực hiện CT NTM, thôn Tân Liên được 
đầu tư làm đường liên xóm theo thiết kế rộng 
4 m, dày 13 cm. Tổng giá trị của công trình là 
120 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 
96 triệu, mỗi hộ gia đình trong thôn đóng góp 
thêm 170,000đồng/hộ. Công trình được thôn 
Tân Liên thi công và đưa vào sử dụng từ năm 
2018. Để đánh giá hiệu quả của công trình, 
nhóm cộng đồng các chị phụ nữ thông Tân 
Liên đã thực hiện sáng kiến giám sát công 
trình này. Nhóm đã thực hiện phỏng vấn 30 
người dân trong thôn, 9 cán bộ thôn và 1 cán 
bộ xã về toàn bộ quy trình đầu tư xây dựng con 
đường, hiệu quả sử dụng và các vấn để nảy 
sinh. Kết quả giám sát cho thấy, kế hoạch đầu 
tư đường liên xóm Tân Liên đã được người dân 
tham gia bàn bạc và quyết định từ khâu lập 
kế hoạch, thi công và đưa vào sử dụng.  Công 
trình thi được thi công đúng tiến độ và đúng 
theo thiết kế, ban giám sát cộng đồng thực 
hiện tốt trách nhiệm của mình. Kết quả giám 
sát cũng cho thấy, đường liên xóm Tân Liên có 
nhiều phương tiện có trọng tải lớn đi qua nên 
thiết kế của con đường chỉ só độ dày 13 cm là 
chưa đủ, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới tính bền vững của công trình. Để giải quyết 
vấn đề này nhóm đã đề xuất và được UBND xã 
thực hiện bổ xung biển báo trọng tải và làm 
barie để hạn chế các loại xe có trọng tải lớn.

Bên cạnh việc trực tiếp giám sát, người 
dân cũng thực hiện vai trò giám sát của mình 
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thông qua tham gia các sáng kiến giám sát 
có sự tham gia của người dân do HĐND 
các cấp thực hiện. Khác với cách giám sát 
trước đây của HĐND chỉ tập trung vào việc 
kiểm tra giấy tờ, sổ sách và nghe ý kiến của 
các ban ngành đoàn thể có liên quan, quy 
trình giám sát có sự tham gia bao gồm cả 
bước gặp gỡ lắng nghe ý kiến các đối tượng 
hưởng lợi hoặc chịu ảnh hưởng (người dân) 
và có hoạt động đối thoại cuối cùng để các 
bên liên quan cùng trao đổi ý kiến và thống 
nhất các giải pháp giải quyết vấn đề tồn 
tại. Phương pháp giám sát có sự tham gia 
đã giúp đưa ra những giải pháp khả thi và 
cho các nội dung giám sát khác nhau như: 
giám sát, đánh giá công trình Đường thoát 
lũ khóm Vĩnh Hòa, thị trấn Lao Bảo, huyện 
Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; đánh giá công 
trình đường bê tông hoá nội thôn Tân Bình 
xã Vĩnh Hiền huyện Vĩnh Linh...

“Theo tôi thì phương pháp giám sát có 
sự tham gia của người dân có một số ưu điểm 
khác biệt. Thứ nhất, nó không mang tính 
“kiểm tra” xem có đúng là có vấn đề không, 
mà mang tính tìm hiểu những gì liên quan 
đến vấn đề đó trên thực tế để có nhận định 
toàn diện và điều chỉnh phù hợp. Thứ hai, 
có đối thoại giữa các bên vào cuối đợt giám 
sát để đảm bảo tính công khai minh bạch, 
đồng thời các bên liên quan cùng tham gia 
đề xuất và cam kết thực hiện các giải pháp. 
Thứ ba, quá trình giám sát đồng thời là quá 
trình giúp các bên hiểu rõ hơn về các quy 
định của luật pháp, cũng như những thách 
thức trong thực tế để có kiến nghị phù hợp.” 
– Nam, lãnh đạo HĐND huyện Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị.

Kiểm toán xã hội (SAPIC) 

Kiểm toán xã hội công trình đầu tư 
công (SAPIC): Cho phép cộng đồng các bên 
liên quan kiểm tra đối chứng thông tin, góp 
ý đánh giá các công trình đầu tư công nhằm 
nâng cao tính minh bạch và hiệu quả đầu tư 
thông qua thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu 

các đơn vị, cơ quan có công trình đầu tư từ 
nguồn NSNN như chủ đầu tư, ban giám sát 
đầu tư cộng đồng, nhà thầu và người dân/
nhóm hưởng lợi. Công cụ kiểm toán xã hội 
đã được thường trực HĐND của các huyện và 
các nhóm cộng đồng sử dụng trong quá trình 
giám sát các công trình đầu tư tại Quảng Trị. 
Tiến trình thực hiện Kiểm toán xã hội được 
thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1. Lựa chọn đối tượng kiểm toán. 
Chọn các công trình đầu tư đang thi công 
hoặc đã hoàn thành

Bước 2. Thành lập nhóm nòng cốt. 
Nhóm nòng cốt sẽ bao gồm đại diện HĐND, 
MTTQ, cộng đồng/người hưởng lợi, các tổ 
chức xã hội. Nhóm gồm 7-8 thành viên.

Bước 3. Lập kế hoạch kiểm toán, xây 
dựng bộ công cụ: Công cụ kiểm toán sẽ do các 
thành viên nhóm nòng cốt thảo luận và xây 
dựng. Bộ công cụ này bao gồm các câu hỏi 
phỏng vấn các bên liên quan tới (i) hiệu quả, 
chất lượng của chương  trình; (ii) tác động 
kinh tế, môi trường; (iii) tính phù hợp; (iv) tính 
công bằng; (v) sự tham gia của người dân và 
(vi) công khai minh bạch trong quá trình thực 
hiện. 

Bước 4. Tiến hành đánh giá/kiểm toán 
và phân tích, tổng hợp kết quả

- Nhóm nòng cốt thu thập thông tin thứ 
cấp như bản vẽ, hồ sơ công trình, các báo cáo.

- Phỏng vấn các bên liên quan: chủ đầu 
tư, nhà thầu, người hưởng lợi, tư vấn giám sát

- So sánh số liệu của hồ sơ với thực trạng 
công trình. Xác minh/kiểm tra tại hiện trường

- Tổng hợp kết quả từ các thành viên 
trong nhóm

- Chuẩn bị bài trình bày đối thoại

Bước 5. Đối thoại/Giải trình/ toạ đàm với 
các bên liên quan

- Chia sẻ thông tin kèm theo các bằng 
chứng với các bên liên quan
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- Thu nhận các ý kiến phản hồi của các 
bên liên quan - hoàn thiện lại các phát hiện

- Đưa ra các khuyến nghị cải thiện (nếu 
có).

Bước 6. Theo dõi quá trình thực hiện kết 
luận kiểm toán

- Kết luận/ khuyến nghị của kiểm toán 
được gửi đến các bên liên quan

- Theo dõi kết quả thực hiện các kiến 
nghị 

Một trong thách thức của cộng đồng 
khi thực hiện giám sát ngân sách nhà nước, 
giám sát các công trình đầu tư công là việc 
người dân khó tiếp cận được với hồ sơ công 
trình để thu thập thông tin cho việc giam 
sát. Trong quá trình giám sát, chủ đầu tư, 
nhà thầu thường thiếu hợp tác trong việc 
cung cấp hồ sơ có liên quan. Vì vậy, các 
nhóm cộng đồng không có đủ thông tin 
đầu vào phục vụ cho đánh giá. Chủ đầu 
tư, nhà thầu cho rằng không có quy định, 
hướng dẫn cụ thể nào về trách nhiệm của 
họ phải cung cấp các thông tin này cho các 
nhóm cộng đồng. Như ý kiến của một cán 
bộ MTTQ tỉnh Quảng Trị “Với các công trình 
chìa khóa trao tay, chủ đầu tư không hợp 
tác vì những công trình này không có quy 
định về giám sát cộng đồng. Một số công 
trình không cung cấp tài liệu, thiết kế nên 
khó giám sát”.

Theo Báo cáo “Khảo sát Tiếng nói của 
người dân và cán bộ địa phương về Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới giai đoạn 2016-2020, trường hợp Hoà 
Bình và Quảng Trị”, giám sát cộng đồng chỉ 
thực hiện hiệu quả đối với các công trình ở 
cấp thôn, giao cho thôn tổ chức thực hiện. 
Giám sát cộng đồng thường chưa phát huy 
hiệu quả trong các công trình do cấp trên 
(huyện, tỉnh) làm chủ đầu tư, do nhà thầu 
bên ngoài thi công, do thiếu cơ chế công 
khai và minh bạch thông tin, thiếu chế tài, 

thiếu cơ chế phản hồi nhanh chóng và hiệu 
quả. 

Việc công khai, minh bạch thông tin về 
kế hoạch, ngân sách, thời gian thực hiện... 
chương trình NTM tại địa phương còn hạn 
chế. Đặc biệt, với các công trình tại cấp xã do 
huyện/tỉnh làm chủ đầu tư, do nhà thầu bên 
ngoài thi công. Người dân không có thông 
tin cụ thể, một số cán bộ thôn chỉ có thể biết 
được thông tin sơ bộ về tổng kinh phí qua 
các cuộc họp với lãnh đạo xã. Ngay cả với 
nhiều cán bộ cấp xã, thông tin về kế hoạch, 
đặc biệt là ngân sách cũng không được nắm 
rõ. Ở đây có nguyên nhân từ nhận thức hạn 
chế của người dân (chỉ quan tâm, tìm hiểu 
thông tin với những gì thiết thực, gắn liền 
với lợi ích cụ thể của mình), và cả nguyên 
nhận từ sự thiếu chủ động phổ biến thông 
tin của các cơ quan cấp trên (nếu không 
phải là việc cần sự đóng góp của người dân 
thì không thấy cần phải phổ biến thông tin 
rộng rãi).

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁM SÁT NGÂN 
SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUÁ 
TRÌNH THỰC HIỆN CT NTM 

Thông qua tổng hợp lại học kinh 
nghiệm của Hoà Bình và Quảng Trị trong 
việc giám sát ngân sách của cộng đồng tại 
Hoà Bình và Quảng Trị, một số khuyến nghị 
được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả giám 
sát ngân sách của cộng đồng như sau:

5.1. Các bộ, ngành Trung ương cần 
tiếp tục cụ thể hóa, đảm bảo tính thống 
nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến vai trò giám 
sát ngân sách nhà nước của cộng đồng 
trong đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và 
trong CT MTQG NTM nói riêng. Các văn bản 
pháp luật cần bổ xung, làm rõ thêm các nội 
dung sau:
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- Quy định trách nhiệm của chủ đầu 
tư, nhà thầu trong việc công khai thông tin, 
cung cấp thông tin cho cộng đồng và thực 
hiện các kết luận, kiến nghị của cộng đồng 
thông qua giám sát. Bao gồm cơ chế tài xử 
lý trong trường hợp chủ đầu tư không thực 
hiện các kết luận và kiến nghị của giám sát 
của cộng đồng.

- Xây dựng quy định, hướng dẫn giám 
sát cộng đồng đối với các công trình đầu tư 
công trên địa bàn. Trong đó, có quy định rõ 
về vai trò giám sát của cộng đồng đối với các 
công trình do trung ương/tỉnh/huyện làm 
chủ đầu tư, nhà thầu bên ngoài thi công.

- Bổ sung thêm quy định về hồ sơ 
thanh quyết toán các công trình đầu tư cần 
phải có chữ kí của ban giám sát cộng đồng. 
Điều này phần phần tăng trách nhiệm của 
chủ đầu tư, nhà thầu trong việc thực hiện 
các kết luận, kiến nghị giám sát.

5.2. Đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam

- Cần có tài liệu chuẩn hướng dẫn về 
quy trình và kỹ năng giám sát của Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực ngân sách 
nhà nước;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
nâng cao kiến thức cơ bản về tài chính - 
ngân sách và kỹ năng giám sát ngân sách 
nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức 
chuyên trách Mặt trận các cấp; 

- Phối hợp với các bộ, ngành cần tổ 
chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy 
chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo 
như quy định hiện hành. Từ đó các bằng 
chứng rõ ràng và chính xác phục vụ cho tiến 
trình hoàn thiện các chính sách về giám sát 
cộng đồng đối với giám sát cộng đồng với 
các công trình đầu tư công.

Theo Powercube.net, không gian 
tham gia được chia thành 3 cấp độ: không 
gian đóng, không gian dân chủ đại diện, 
và không gian tự tạo. 

“Không gian đóng” là nơi những người ở 
“đẳng cấp trên” như các chính trị gia, chuyên 
gia, những người ở vị trí quản lý và lãnh đạo 
ra quyết định và rất ít khi tham vấn hoặc cho 
phép có sự tham gia rộng rãi của quần chúng.

“Không gian dân chủ đại diện” là khu 
vực mà đại diện của quần chúng được mời 
đóng góp ý kiến về nhưng vấn đề có liên quan 
đến cuộc sống của họ. Không gian dân chủ 
đại diện có thể mang tính thường xuyên nếu 
được thể chế hoá, hoặc có thể mang tính tạm 
thời theo nhu cầu. Trong không gian này, 
quyết định được đưa ra trong môi trường mở 
hơn, phần nào có sự tham gia và giám sát của 
quảng đại quần chúng.

“Không gian tự tạo” (claimed space) 
là khu vực do chính người dân xây dựng 
nên để thảo luận những vấn đề mà họ quan 
tâm, những hoạt động mà người dân tự khởi 
xướng, tự thực hiện dựa trên nhu cầu thiết 
thân của mình. Nói cách khác, đây là những 
không gian tự do của người dân, tạo điều kiện 
cho người dân nói lên ý kiến của mình, sáng 
tạo và phản biện lẫn nhau, và phản biện chính 
sách của nhà nước.

Dự án Thúc đẩy công khai, minh bạch và 
sự tham gia của người dân vào quản lý Ngân 
sách nhà nước đã thành công trong việc tạo và 
mở rộng không gian tham gia của người dân 
thông qua: 1) tạo ra những không gian dân 
chủ  đại diện mới để người dân tham gia quá 
trình ra quyết định như tham vấn xây dựng 
chính sách, giám sát đối thoại chính sách, 
đối thoại về phân bổ và sử dụng ngân sách, 
và giám sát hiệu quả sử dụng ngân sách; 2) 
Thu hẹp các không gian đóng bằng cách thúc 
đẩy thực hiện công khai minh bạch và trách 
nhiệm giải trình trong quản lý ngân sách; và 
3) Khuyến khích các không gian tự tạo bằng 
cách hỗ trợ người dân có quan tâm đến vấn 
đề ngân sách thành lập các nhóm thảo luận 
một cách tự nguyện, và tự xây dựng cũng như 
tự thực hiện các sáng kiến giám sát của mình.
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LỜI NÓI ĐẦU

PHẦN 1: VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM 

• CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông 
nghiệp nông thôn

• HỆ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV TP HCM

• GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI NÔNG THÔN - ĐÔ THỊ TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI

PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh, Nguyên Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội

• ĐỔI MỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: THỰC 
TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS Đỗ Thị Thạch, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

• MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, TS Đào Đức Huấn, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển 
nông nghiệp nông thôn

• PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN 
MỚI

PGS.TS Trịnh Khắc Quang, TS Đào Thế Anh, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

• XÂY DỰNG CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI THỊ TRƯỜNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

TS Nguyễn Trung Kiên, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

• THỰC TRẠNG HỆ THỐNG LOGISTIC PHỤC VỤ CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP TRONG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TS Nguyễn Anh Phong, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông 
thôn

MỤC LỤC
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• CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC 
TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Việt Nam

PHẦN 3 : BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI

• BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

PGS.TSKH Bùi Quang Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học 

• BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI 
HÓA

PGS.TS Lê Ngọc Văn, Viện nghiên cứu Gia đình và giới, Viện Hàn lâm KHXH VN 

• BIẾN ĐỔI CỦA LÀNG XÃ NGƯỜI VIỆT Ở BẮC BỘ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA - THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG, GIẢI PHÁP

PGS.TS Bùi Xuân Đính, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

• BIẾN ĐỔI LÀNG XÃ NÔNG THÔN NAM BỘ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS Lê Thanh Sang., Viện KHXH vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm KHXH VN

• HÀI HÒA HÓA GIỮA PHÁP LUẬT VÀ HƯƠNG ƯỚC TRONG QUẢN TRỊ XÃ HỘI NÔNG 
THÔN

PGS.TS Phạm Hữu Nghị, Học viện KH Xã hội Việt Nam

PHẦN 4: XÂY DỰNG VÀ GIỮ GÌN CẢNH, MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

• CẢNH QUAN VÀ MÔI TRƯỜNG: HỆ QUẢ VÀ ĐỘNG LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI

GS.TS Trần Đức Viên, TS Trần Bình Đà, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

• MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRONG 
NHỮNG NĂM QUA, KẾT QUẢ VÀ GIẢI PHÁP MANG TÍNH ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI 
GIAN TỚI

GS.TS Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

• BẢN SẮC CẢNH QUAN NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TS.KTS Quyền Thị Lan Phương, PGS.TS. Nguyễn Thanh Lâm, Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam
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TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM

• BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG NÔNG THÔN

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, TS Đặng Trung Tú, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên 
và môi trường

• XÂY DỰNG NTM CHỦ ĐỘNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GẮN VỚI QUẢN 
LÝ RỦI RO THIÊN TAI: THỰC TRẠNG, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

Th.S Hà Hải Dương, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 

• PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ NÔNG THÔN THÍCH ỨNG VỚI BĐKH

TS Trần Đại Nghĩa, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

• QUẢN LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TS Trần Văn Thể, Viện Môi trường nông nghiệp

PHẦN 5 PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

• PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TSKH Bạch Quốc Khang, thành viên BCN Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM

• HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG 
TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN VÀ DUY TRÌ CÁC KẾT QUẢ CỦA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

Bùi Thị Kim, GĐ Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì Phụ nữ và trẻ em

• QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG - BÀI HỌC CHO QUỸ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

TS Hoàng Vũ Quang, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

• GIÁM SÁT NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ThS Nguyễn Quang Thương, PGĐ Trung tâm Phát triển và Hội nhập, Liên minh Minh 
bạch Ngân sách (BTAP)
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