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LỜI NÓI ĐẦU 

Nông thôn Việt Nam với 74,8 % dân số, 72 % lực lượng lao động 
xã hội, tạo ra 40% GDP của cả nước, là nơi phân bố hầu hết các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, nơi sinh sống của 54 dân tộc trong cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, phát triển nông thôn có vai trò hết sức 
quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
nói chung của đất nước.  

Phát triển nông thôn là phạm trù rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực 
nghiên cứu và chuyên ngành khoa học khác nhau. Trong giới hạn của 
khoa học kinh tế và quản lý, giáo trình “Phát triển Nông thôn” được tập 
thể tác giả Bộ môn Phát triển nông thôn, Trường Đại học nông nghiệp I 
biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế và quản lý 
thuộc  chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến 
nông và những chuyên ngành khác liên quan đến hoạt động phát triển 
nông thôn.  

Giáo trình được biên soạn trên cơ sở sử dụng và tham khảo thông 
tin của các bài soạn giảng, các cẩm nang, sách xuất bản, giáo trình liên 
quan và những kết quả nghiên cứu đã công bố về phát triển nông thôn 
của các tập thể, cá nhân các nhà khoa học trong và ngoài nước. Các 
chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn của Đảng và Nhà nước 
ta là cơ sở lý luận chủ yếu cho giáo trình này.  

Trách nhiệm biên soạn được phân công cụ thể cho các tác giả như 
sau: TS. Quyền Đình Hà biên soạn chính Chương 2, Chương 3 và 
Chương 4; TS. Mai Thanh Cúc biên soạn chính Chương 1, Chương 5, 
Phần 1 của Chương 2 và Phần phụ lục; ThS. Nguyễn Tuyết Lan cùng 



tham gia biên soạn Chương 1; ThS. Nguyễn Trọng Đắc cùng tham gia 
đóng góp ý kiến cho các chương và Phần phụ lục. 

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp rất hữu ích cũng như sự khích lệ và ủng hộ của tập thể Bộ 
môn Phát triển Nông thôn, các đồng nghiệp trong Khoa Kinh tế và Phát 
triển Nông thôn. Đặc biệt là các ý kiến đóng góp quý báu của GS. TS. 
Phạm Vân Đình, PGS. TS. Đỗ Kim Chung, Thạc sỹ Nguyễn Xuân Tin đã 
giúp chúng tôi chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện bản thảo giáo trình. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt thành đó. 

Giáo trình được biên soạn lần đầu, mặc dù tập thể tác giả đã cố 
gắng sử dụng có chọn lọc và cập nhật các thông tin nhưng chắc chắn 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận được 
sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các cán bộ chuyên môn, các 
đồng nghiệp gần xa và toàn thể bạn đọc để cho giáo trình này hoàn 
thiện hơn.  

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. 

Tập thể tác giả 
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Chương I 

NHẬP  MÔN 

I. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC  

1. Vai trò của phát triển nông thôn  

Phát triển nông thôn có vai trò và vị trí quan trọng trong sự phát triển chung của 
mỗi quốc gia. Đặc biệt với Việt Nam, một nước có nền sản xuất nông nghiệp làm nền 
tảng, sự đóng góp của nông thôn vào sự phát triển chung của quốc dân càng to lớn.  

Vai trò cơ bản của nông thôn và phát triển nông thôn được thể hiện dưới đây: 

- Nông thôn là địa bàn sản xuất và cung cấp lương thực thực phẩm cho tiêu dùng 
của cả xã hội. Người nông dân ở nông thôn sản xuất lương thực, thực phẩm để nuôi 
sống họ và cung cấp cho nhân dân cả nước. Sự gia tăng dân số là sức ép to lớn đối với 
sản xuất nông nghiệp trong việc cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho toàn xã hội. Vì 
vậy, sự phát triển bền vững nông thôn sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu lương thực và thực 
phẩm tiêu dùng cho toàn xã hội và nâng cao năng lực xuất khẩu các mặt hàng này cho 
quốc gia. 

- Với 74,8% số dân sống bằng nông nghiệp, khu vực nông thôn thực sự là nguồn 
nhân lực dồi dào cho khu vực thành thị. Sự thâm nhập của lao động vào thành thị cũng 
như sự gia tăng dân số đều đặn ở các vùng thành thị là không đủ để đáp ứng nhu cầu lâu 
dài của phát triển kinh tế quốc gia. Nếu việc di chuyển nhân công ra khỏi nông nghiệp 
sang các ngành khác bị hạn chế thì sự tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng và việc phát triển 
kinh tế sẽ phiến diện. Vì vậy, phát triển bền vững nông thôn sẽ góp phần làm ổn định 
kinh tế của quốc gia. 

- Nông thôn là thị trường quan trọng để tiêu thụ sản phẩm của khu vực thành thị 
hiện đại. Trước hết nông thôn là địa bàn quan trọng tiêu thụ các sản phẩm của công 
nghiệp. Nếu thị trường rộng lớn ở nông thôn được khai thông, thu nhập người dân nông 
thôn được nâng cao, sức mua của người dân tăng lên, công nghiệp có điều kiện thuận 
lợi để tiêu thụ sản phẩm sản xuất của toàn ngành không chỉ hàng tiêu dùng mà cả các 
yếu tố đầu vào của nông nghiệp. Phát triển nông thôn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển 
công nghiệp và những ngành sản xuất khác trên phạm vi toàn xã hội. 

- Nông thôn có rất nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, bao gồm nhiều tầng lớp, 
nhiều thành phần khác nhau. Mỗi sự biến động dù tích cực hay tiêu cực đều sẽ ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng của cả 
nước. Do đó, sự phát triển và ổn định  nông thôn sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm 
bảo ổn định tình hình của cả nước.  



- Nông thôn chiếm đại đa số nguồn tài nguyên, đất đai, khoáng sản, động thực vật, 
rừng, biển, nên sự phát triển bền vững nông thôn có ảnh hưởng to lớn đến việc bảo vệ 
môi trường sinh thái; việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khu vực 
nông thôn bảo đảm cho sự phát triển lâu dài và bền vững của đất nước. 

- Vai trò của phát triển nông thôn còn thể hiện trong việc gìn giữ và tô điểm cho 
môi trường sinh thái của con người, tạo sự gắn bó hài hoà giữa con người với thiên 
nhiên và hình thành những nơi nghỉ ngơi trong lành, giải trí phong phú, vùng du lịch 
sinh thái đa dạng và thanh bình, góp phần nâng cao cuộc sống tinh thần cho con người. 

Công cuộc phát triển nông thôn ngày càng được chính phủ các nước trên khắp thế 
giới, nhất là các nước đang phát triển đặc biệt quan tâm. Ở các quốc gia kém phát triển, 
vấn đề này càng được nhấn mạnh trong những năm gần đây. Quan điểm tập trung phát 
triển các vùng đô thị của nhiều quốc gia đã dẫn đến sự lạc hậu của các vùng nông thôn. 
Chính sự lạc hậu này là một trong những nguyên nhân tạo nên sự suy thoái kinh tế, đã 
và đang làm chậm lại tốc độ tăng trưởng của các khu vực đô thị và của cả nền kinh tế 
của quốc gia. Sự giàu có của các vùng nông thôn sẽ hỗ trợ và thúc đẩy mạnh quá trình 
tăng trưởng và phát triển của các thành phố và khu vực đô thị, thúc đẩy quá trình phát 
triển chung của đất nước. 

Với những vai trò quan trọng nêu trên, phát triển nông thôn là phần cơ bản và là 
đòi hỏi tất yếu trong quá trình phát triển quốc gia. 

2. Giới thiệu về môn học Phát triển nông thôn 

Với vai trò của nông thôn như đã nói trên, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã 
đặt phát triển nông thôn trở thành vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội của quốc gia trong thập kỷ 2001-2010. Môn học Phát triển nông thôn nhằm đáp ứng 
nhu cầu đào tạo cán bộ quản lý phát triển nông thôn. Đối tượng sử dụng giáo trình "Phát 
triển nông thôn" chủ yếu là sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, chuyên ngành 
Phát triển nông thôn và Khuyến nông. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu nghiên cứu và 
tham khảo cho sinh viên đại học và sau đại học của các lĩnh vực liên quan đến hoạt 
động phát triển nông thôn.  

Phát triển nông thôn là một phạm trù rộng và đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực  
nghiên cứu và các chuyên ngành học khác nhau. Trong giới hạn giáo trình của một môn 
học, với góc độ chuyên môn về kinh tế và quản lý, nhóm biên soạn chỉ cố gắng hướng 
tới mục tiêu chủ yếu của giáo trình là cung cấp cho các đối tượng sử dụng: (i) Những lý 
luận và khái niệm cơ bản về nông thôn và phát triển nông thôn; (ii) Chiến lược và chính 
sách phát triển các lĩnh vực kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường nông thôn; (iii) 
Vai trò của thể chế và các tổ chức trong phát triển nông thôn và (iv) Cơ sở lý luận và 
các phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn. 

Để đáp ứng bốn mục tiêu nêu trên, trong phạm vi thời lượng 3 học trình, giáo trình 
được bố trí thành 5 chương như sau:  

Chương I- Nhập môn 
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Ngoài phần giới thiệu môn học, nội dung cơ bản của chương I: Nêu và giải thích 
khái niệm “phát triển nông thôn”. Theo khái niệm này, phát triển nông thôn là: “một quá 
trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn. Quá trình này, trước hết 
chính là do người dân nông thôn với sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và các tổ chức 
khác”. 

Khái niệm này chỉ ra: (i)  Đối tượng phát triển là cư dân nông thôn (các cá nhân; 
gia đình/dòng họ; cộng đồng, trong đó nông dân là chủ yếu); (ii) Yếu tố/lĩnh vực phát 
triển là kinh tế (nông nghiệp; công nghiệp; dịch vụ...), văn hóa - xã hội và môi trường; 
(iii) Vai trò của các bên tham gia đối với phát triển (chủ thể dân cư nông thôn là chính, 
Nhà nước và tổ chức khác đóng vai trò hỗ trợ tích cực).  

Một cách tổng quát, chương này đã chỉ ra “một khung lý luận về phát triển nông 
thôn” làm cơ sở nội dung cho các chương sau của giáo trình.  

Chương II- Phát triển kinh tế nông thôn 

Nội dung cơ bản của chương II đề cập đến các vấn đề về phát triển kinh tế nông 
thôn, cụ thể là: (i) Khái quát vai trò của phát triển kinh tế nông thôn đối với sự phát triển 
kinh tế quốc dân từ đó nhấn mạnh thách thức về tăng cường kinh tế nông thôn; (ii) Giới 
thiệu tóm tắt các nguyên tắc kinh tế trong phát triển kinh tế nông thôn; (iii) Mô tả tóm 
tắt tính chất và cơ cấu của nền kinh tế nói chung, của kinh tế nông thôn nói riêng; (iv) 
Khái quát 4 loại hình doanh nghiệp hình thành ở nước ta và sự đóng góp đối với phát 
triển nông thôn; (v) Vai trò và quan điểm, chiến lược phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy sản và nuôi trồng thủy sản; (vi) Vai trò và chính sách, chiến lược phát triển 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ trong kinh 
tế nông thôn.  

Phụ lục 1 bổ sung kiến thức về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến 2010 và 
những vấn đề liên quan đến hoạch định chiến lược giúp bạn đọc có sự nhìn nhận tốt hơn 
về  phát triển nông thôn và kinh tế nông thôn trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của 
đất nước.  

Chương III- Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội và môi trường nông thôn 

Nhằm chi tiết thêm khái niệm “phát triển nông thôn”, chương này tiếp tục phân tích 
vai trò và chiến lược, chính sách phát triển các khía cạnh xã hội và môi trường trong  
nông thôn. Ngoài các nội dung chính được trình bày trong chương, phần Phụ lục 3 sẽ bổ 
sung thêm những nội dung chi tiết hơn về chiến lược bảo vệ môi trường của Chính phủ  
đến năm 2010. 

Người dân đóng vai trò trung tâm của công cuộc phát triển nông thôn. Người dân 
nông thôn phải là người hưởng lợi chính, là tác nhân chính của phát triển nông thôn. 



Những khía cạnh xã hội chủ yếu liên quan đến chủ thể nông thôn mà chương III đề cập 
đến bao gồm: tình trạng nhà ở thấp kém ở nhiều vùng, nghèo đói và suy dinh dưỡng, 
không đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục và cơ sở hạ tầng: đường sá, hệ 
thống cung cấp nước tưới, tiêu và khống chế lũ lụt, năng lượng, vận tải và thông tin. 

Môi trường là cơ sở bền vững cho phát triển nông thôn ở Việt Nam. Đất là tài 
nguyên quan trọng nhất. Đời sống quốc gia phụ thuộc vào năng suất của tài nguyên 
thiên nhiên - đất, rừng, ruộng, biển, sông và ao hồ. Điều kiện môi trường có tầm quan 
trọng thiết yếu cho hiện nay và cho các thế hệ tương lai. Thách thức phát triển nông 
thôn là quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên theo cách phục vụ nhu cầu của con 
người đồng thời bảo vệ chất lượng lâu dài của những tài nguyên đó. 

Chương IV- Vai trò của Nhà nước và các tổ chức trong phát triển nông thôn 

Để thực hiện phát triển nông thôn phải có sự tham gia của rất nhiều thành phần liên 
quan. Có thể phân các thành phần này ra 3 nhóm: (i) Chủ thể dân cư nông thôn, (ii) Nhà 
nước và (iii) Các tổ chức. Nội dung cơ bản của chương IV là phân tích vai trò của thể 
chế được thể hiện qua nhiệm vụ, vai trò của Nhà nước và các tổ chức đối với phát triển 
nông thôn. 

Người dân đóng vai trò là trung tâm, chủ động trong phát triển nông thôn. Nhà 
nước có vai trò thiết yếu như một người hỗ trợ chính cho tiến trình này. Vai trò của Nhà 
nước là tổ chức, hướng dẫn và phối hợp tất cả các hoạt động, đồng thời công nhận và 
khuyến khích hoạt động của bản thân người dân và của chính quyền các cấp tỉnh, 
huyện, xã, thôn (bản), các tổ chức quần chúng, nhóm tự lực, hợp tác xã kiểu mới, khu 
vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. 

Các tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển nông thôn, đó là: (i) 
Chính quyền cấp tỉnh, huyện, xã, thôn; (ii) Các tổ chức quần chúng, hội nông dân, hội 
phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh…; (iii) Hợp tác xã kiểu mới; (iv) Ngân 
hàng và các tổ chức tín dụng; (v) Khu vực tư nhân và (vi) Các doanh nghiệp nhà nước. 
Vai trò của các tổ chức này, với các khía cạnh đóng góp khác nhau được đề cập ở phần 
cuối của chương. 

Chương V- Nghiên cứu phát triển nông thôn 

Chương V cung cấp một cái nhìn tổng quát về nghiên cứu phát triển nông thôn qua 
hai phương pháp tiếp cận nghiên cứu, đó là: (i) Nghiên cứu truyền thống (thông thường) 
và (ii) Nghiên cứu tham dự (có tính tham gia). Chương này cũng cung cấp cho bạn đọc 
(những người trực tiếp, gián tiếp quản lý và nghiên cứu phát triển nông thôn) những chủ 
trương chính sách của Nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ nói chung 
cũng như hoạt động nghiên cứu phát triển nông thôn nói riêng ở Việt Nam.  

Phần quan trọng của chương V là một số phương pháp nghiên cứu phát triển nông 
thôn (Nghiên cứu thống kê, PRA, PLA). Phần này đề cập đến những lý luận cơ bản của 
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từng phương pháp như: khái niệm, triết lý, nguyên tắc, đặc điểm và hệ thống công cụ, 
kỹ thuật, tổ chức thực hiện, viết báo cáo kết quả nghiên cứu. Phụ lục 2 trình bày chi tiết 
một số kỹ thuật, công cụ và phương pháp cụ thể của PRA và PLA nhằm giúp bạn đọc 
có khả năng vận dụng được các phương pháp này trong thực tiễn nghiên cứu phát triển 
nông thôn. 

Như đã trình bày, xây dựng và phát triển nông thôn là công việc rộng lớn và phức 
tạp, liên quan đến nhiều ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội. 
Trong phạm vi chuyên ngành, môn học Phát triển nông thôn được nhìn nhận như một 
môn khoa học quản lý phát triển. Tuy vậy, phạm vi quản lý phát triển ở đây lại liên quan 
đến tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường trong nông thôn. Do đó, Môn học 
có liên quan rất chặt chẽ với nhiều môn khoa học khác như Kinh tế nông nghiệp, Kinh 
tế công nghiệp, Kinh tế hộ, Kinh tế thương mại, Xã hội học nông thôn, Tài chính nông 
thôn, Kinh tế hợp tác, Kinh tế tài nguyên môi trường, Quy hoạch phát triển nông thôn. 
Ngoài ra, các môn khoa học kỹ thuật như Hệ thống canh tác, Thổ nhưỡng học, Trồng 
trọt, Chăn nuôi, Bảo vệ thực vật, Cơ điện khí hoá, v.v... cũng là những môn học có liên 
quan nhằm hỗ trợ kiến thức kỹ thuật phục vụ cho quản lý phát triển nông thôn. 

II. LÝ LUẬN VỀ NÔNG THÔN 

1. Khái niệm về nông thôn 

Các quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển đều phân các vùng lãnh thổ của 
mình thành hai khu vực là thành thị và nông thôn. Các nhà xã hội học đã đưa ra một số 
tiêu chí  phân biệt khu vực nông thôn và khu vực thành thị như: thành phần xã hội của 
dân số, các di sản văn hoá, sự phồn thịnh, sự phân hoá xã hội của dân cư, mức độ phức 
tạp của cấu trúc và đời sống xã hội, cường độ và sự đa dạng của mối liên hệ xã hội, v.v. 
Sự khác nhau căn bản giữa nông thôn và đô thị được phản ánh rõ nét trong những 
nguyên lí của xã hội học nông thôn - đô thị. Trong đó, những tiêu chí quan trọng giúp 
việc phân biệt khu vực nông thôn và khu vực đô thị bao gồm: sự khác nhau về nghề 
nghiệp, về môi trường, quy mô cộng đồng, mật độ dân số, tính hỗn tạp và thuần nhất 
của dân số, hướng di cư, sự khác biệt xã hội và phân tầng xã hội, hệ thống tương tác 
trong từng vùng (bảng 1). 

Sự phân biệt nông thôn và thành thị có thể dựa vào các tiêu chí quy định cho từng 
vùng. Ðối với khu vực thành thị, nhiều nước đã thống nhất coi số lượng dân cư làm tiêu 
chí để quy định đô thị. Theo Từ điển Bách khoa của Liên Xô (cũ) năm 1986 thì đô thị là 
khu vực dân cư mà phần lớn dân cư ở đó làm ngoài nông nghiệp. Từ điển Tiếng Việt 
của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 2002 đã định nghĩa đô thị là nơi dân cư đông đúc, 
là trung tâm thương nghiệp và có thể cả công nghiệp, thành phố hoặc thị trấn. Cho đến 
nay trên thế giới đều thống nhất coi đô thị là một điểm dân cư tập trung với số lượng 
lớn, mật độ cao và tỷ lệ người làm công nghiệp, dịch vụ nhiều hơn hẳn người làm nông 



nghiệp. Tuy nhiên, về tiêu chí cụ thể thì có sự khác nhau giữa các nước, xuất phát từ đặc 
điểm riêng của từng nước. 

Nếu xét về dân số tối thiểu của một đô thị thì Liên bang Nga quy định 12.000 người, 
Thụy Sĩ - 10.000 người, trong khi Cu Ba, Kênya - 2.000 người, Grênada - 200 người, 
Uganda - 100 người. Về mật độ dân cư ở đô thị, các nước cũng có quy định khác nhau, 
Phần Lan quy định ít nhất là 500 người trên một dặm vuông (xấp xỉ 2.600.000 m2), Ấn 
Ðộ - 1.000 người. Về tỉ lệ dân số không làm việc trong ngành nông nghiệp ở một đô thị, 
Nhật Bản và Hà Lan quy định là 60-65%, Liên bang Nga quy định là 85%. 

Bảng 1. Tiêu chí phân biệt khu vực nông thôn và khu vực thành thị 

Tiêu chí Khu vực nông thôn Khu vực đô thị 

Nghề nghiệp 

Môi trường 

Kích cỡ cộng 
đồng 

Mật độ dân số 

Đặc điểm cộng 
đồng 

Phân tầng xã 
hội 

Di động xã hội 

 

Tác động xã 
hội  

 

Những người sản xuất nông 
nghiệp, một số ít phi nông nghiệp. 

Môi trường tự nhiên ưu trội, quan 
hệ trực tiếp với tự nhiên. 

Cộng đồng làng bản nhỏ, văn minh 
nông nghiệp. 

Mật độ dân số thấp, tính nông thôn 
tương phản với mật độ dân số. 

Cộng đồng thuần nhất hơn về các 
đặc điểm chủng tộc và tâm lý. 

Sự khác biệt và phân tầng xã hội ít 
hơn so với đô thị. 

Di động xã hội theo lãnh thổ, theo 
nghề nghiệp không lớn, di cư cá 
nhân từ nông thôn ra thành thị. 

Tác động xã hội tới từng cá nhân 
thấp hơn. Quan hệ xã hội sơ cấp, 
láng giềng, huyết thống. 

Những người sản xuất công nghiệp, 
dịch vụ. 

Môi trường nhân tạo ưu trội, ít dựa 
vào tự nhiên.  

Kích cỡ cộng đồng lớn hơn, văn minh 
công nghiệp. 

Mật độ dân số cao, tính đô thị và mật 
độ dân số tương ứng với nhau. 

Không đồng nhất về chủng tộc và tâm 
lý. 

Sự khác biệt và phân tầng xã hội 
nhiều hơn nông thôn. 

Cường độ di động lớn hơn, có biến 
động xã hội mới có di cư từ thành thị 
về nông thôn. 

Tác động xã hội tới từng cá nhân lớn 
hơn. Quan hệ xã hội thứ cấp, phức 
tạp, hình thức hoá. 

Ở Việt Nam, do đặc thù đất chật, người đông nên những quy định về các tiêu chí của 
một đô thị khác nhiều so với các nước khác. Quyết định số 132-HÐBT ngày 5/5/1990 của 
Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định nước ta có năm loại đô thị như sau: 

- Ðô thị loại 1: Dân số đạt từ 1 triệu người trở lên, mật độ dân cư từ 15.000 
người/km2 trở lên, tỉ lệ lao động ngoài nông nghiệp từ 90 % trở lên. 

- Ðô thị loại 2: Dân số từ 350.000 đến 1 triệu người, mật độ dân cư 12.000 
người/km2, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 80% trở lên. 
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- Ðô thị loại 3: Dân số từ 100.000 đến 350.000 người, mật độ dân cư đạt từ 10.000 
người/km2 trở lên, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên. 

- Ðô thị loại 4: Dân số từ 30.000 đến 100.000 người, mật độ dân cư đạt từ 8000 
người/ km2 trở lên, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 70% trở lên. 

- Ðô thị loại 5: Dân số từ 4.000 đến 30.000 người, mật độ dân cư từ 6.000 
người/km2 trở lên, tỉ lệ lao động phi nông nghiệp từ 60% trở lên. 

Như vậy, khu vực nông thôn được xác định là những khu vực nằm ngoài các tiêu chí 
quy định trên. Có thể coi nông thôn Việt Nam bao gồm các địa bàn dân cư có số lượng 
dân tập trung dưới 4.000 người, mật độ dân cư ít hơn 6.000 người/ km2 và tỉ lệ lao động 
phi nông nghiệp dưới 60%, tức là tỉ lệ lao động nông nghiệp đạt từ 40% trở lên. 

Việc phân biệt giữa nông thôn và đô thị chỉ có tính chất tương đối. Thực tế cho 
thấy, vẫn còn có sự xen lẫn về đất đai, địa bàn dân cư và các hoạt động kinh tế xã hội, 
đặc biệt ở các đô thị nhỏ, thị tứ, thị trấn. Ở các nước đang phát triển, những khu vực 
nông thôn đang diễn ra quá trình đô thị hoá nhanh chóng . 

Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có định nghĩa chuẩn xác về nông thôn, còn nhiều 
quan điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng cần dựa vào chỉ tiêu trình độ phát triển 
của cơ sở hạ tầng, có nghĩa vùng nông thôn có cơ sở hạ tầng không phát triển bằng vùng 
đô thị. Quan điểm khác lại cho rằng nên dựa vào chỉ tiêu trình độ tiếp cận thị trường, 
phát triển hàng hoá để xác định vùng nông thôn vì cho rằng nông thôn có trình độ sản 
xuất hàng hoá và khả năng tiếp cận thị trường so với đô thị là thấp hơn. Cũng có ý kiến 
nên dùng chỉ tiêu mật độ dân cư và số lượng dân trong vùng để xác định. Theo quan 
điểm này, vùng nông thôn thường có số dân và mật độ dân thấp hơn vùng thành thị.  

Một quan điểm khác nêu ra, vùng nông thôn là vùng có dân cư làm nông nghiệp là 
chủ yếu, tức là nguồn sinh kế chính của cư dân trong vùng là từ sản xuất nông nghiệp. 
Những ý kiến này chỉ đúng khi đặt trong bối cảnh cụ thể của từng nước, phụ thuộc vào 
trình độ phát triển, cơ cấu kinh tế, cơ chế áp dụng cho từng nền kinh tế. Ðối với những 
nước đang thực hiện công nghiệp hoá, đô thị hoá, chuyển từ sản xuất thuần nông sang 
phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, xây dựng các khu đô thị nhỏ, thị trấn, thị 
tứ rải rác ở các vùng nông thôn thì khái niệm về nông thôn có những đổi khác so với 
khái niệm trước đây. Có thể hiểu nông thôn hiện nay bao gồm cả những đô thị nhỏ, thị 
tứ, thị trấn, những trung tâm công nghiệp nhỏ có quan hệ gắn bó mật thiết với nông 
thôn, cùng tồn tại, hỗ trợ và thúc đẩy nhau phát triển. 

Hội nghị nhóm chuyên viên của Liên Hợp Quốc đã đề cập đến một khái niệm - 
CONTINIUM nông thôn-đô thị. Có thể hiểu nông thôn-đô thị là một khu vực kinh tế 
hỗn hợp gồm nông thôn, nông thị và đô thị kế tiếp, xen kẽ nhau. Trong đó, nông thôn 
được coi là các làng xã nông nghiệp cổ truyền, nông thị là các đô thị nhỏ, thị trấn, thị tứ, 
chợ có chức năng như cầu nối giữa nông thôn và thành thị, còn đô thị là các thành phố 



lớn, vừa, hoặc các khu công nghiệp tập trung. Trong CONTINIUM nông thôn-đô thị, 
các hoạt động nông nghiệp được gắn với công nghiệp và các ngành dịch vụ, có tác dụng 
chuyển dịch nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, và đô thị hoá. 

Như vậy, khái niệm về nông thôn chỉ có tính chất tương đối, thay đổi theo thời gian 
và theo tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Trong điều 
kiện hiện nay ở Việt Nam, nhìn nhận dưới góc độ quản lý, có thể hiểu nông thôn là 
vùng sinh sống của tập hợp cư dân, trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp cư dân này 
tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường trong một thể chế 
chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác.  

Một số đặc điểm riêng của nông thôn Việt Nam, đó là:  

- Ở vùng nông thôn, các cư dân chủ yếu là nông dân và làm nghề nông, đây là địa 
bàn hoạt động chủ yếu của các ngành sản xuất vật chất nông, lâm, ngư nghiệp và các 
ngành nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp. Trong các làng xã truyền 
thống, sản xuất nông nghiệp chiếm vị trí chủ chốt và là nguồn sinh kế chính của đại bộ 
phận nông dân. Cùng với sự phát triển và tiến bộ của đất nước, đặc điểm này có sự thay 
đổi. Các vùng nông thôn trong tương lai sẽ không phải chủ yếu có các nông dân sinh 
sống và làm nông nghiệp, thay vào đó là các cư dân cư trú và tiến hành nhiều hoạt động 
kinh tế khác nhau, gồm cả sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và thương mại 
dịch vụ. Theo đó, tỷ trọng lao động và GDP của các ngành kinh tế ở nông thôn cũng 
thay đổi theo hướng gia tăng cho công nghiệp và dịch vụ. 

- Nông thôn thể hiện tính chất đa dạng về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, 
các vùng nông thôn quản lý một lượng tài nguyên thiên nhiên to lớn, phong phú và đa 
dạng, bao gồm các tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, sông suối, ao hồ, khoáng sản, hệ 
động thực vật gồm cả tự nhiên và cả do con người tạo ra. 

- Cư dân nông thôn có mối quan hệ họ tộc và gia đình khá chặt chẽ với những quy 
định cụ thể của từng họ tộc và gia đình. Ở nông thôn, có nhiều gia đình trong một dòng 
họ cùng sinh sống và gắn bó với nhau gần gũi, khăng khít lâu đời. Những người ngoài 
dòng họ cùng chung sống, góp sức phòng tránh thiên tai, giúp đỡ nhau trong sản xuất và 
đời sống tạo nên tình làng nghĩa xóm lâu bền. 

- Nông thôn lưu giữ và bảo tồn nhiều di sản văn hoá của quốc gia như các phong 
tục, tập quán cổ truyền về đời sống, lễ hội, sản xuất nông nghiệp và ngành nghề truyền 
thống, các di tích lịch sử, văn hoá, các danh lam thắng cảnh, v.v... Ðây chính là nơi chứa 
đựng kho tàng văn hoá dân tộc, đồng thời là khu vực giải trí và du lịch sinh thái phong 
phú và hấp dẫn đối với mọi người. 

2. Những hợp phần cơ bản của nông thôn 

Từ khái niệm và những đặc điểm nêu trên, nhà quản lý cần xác định một số đặc 
trưng tạo nên các hợp phần cơ bản của nông thôn. Trước hết, người dân được xác định 
là chủ thể nông thôn. Người dân với đa dạng về thành phần nghề nghiệp và sinh kế cũng 
như sắc tộc, tôn giáo. Tuy nhiên, nét đặc trưng cơ bản có thể nhận thấy ở đây là chủ thể 
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(người dân) nông thôn có lực lượng lao động nông nghiệp chiếm một tỷ lệ lớn và được 
coi là lực lượng nòng cốt của chủ thể nông thôn Việt Nam.  

Tuy đa dạng về thành phần, nhưng xét ở góc độ quan hệ gắn kết ảnh hưởng lẫn 
nhau, cũng như quyền quyết định về sinh kế và các hoạt động kinh tế-xã hội khác có thể 
thấy rằng chủ thể nông thôn tồn tại (cả về nghĩa đen và nghĩa bóng) ở nhiều hình thể, 
cấp độ và vai trò khác nhau như: cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng.  

Các cá nhân hay thành viên của chủ thể nông thôn với những nhu cầu, nguyện 
vọng, năng lực và ứng xử khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc tính riêng của từng người. Vai 
trò của cá nhân hay thành viên có ý nghĩa lớn trong quyết định và tham gia các hoạt 
động kinh tế, văn hóa xã hội ở nông thôn. Huy động và phát huy tiềm năng của các cá 
nhân trong phát triển nông thôn là một hướng tiếp cận của nhà quản lý phát triển. 

Ở cấp độ gia đình với những quan hệ phụ thuộc, gắn kết, với nề nếp, quan niệm và 
ứng xử cũng rất khác nhau. Trong nông thôn, các gia đình nông dân (gọi là nông hộ) 
đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, được coi là một đơn vị sản xuất 
tự chủ, có quyền quyết định trong sản xuất kinh doanh.  

Một nét đặc trưng ở nông thôn Việt Nam là giữa các gia đình nông thôn có mối 
quan hệ họ tộc rất gắn kết. Mỗi dòng họ có những truyền thống, di sản và những ước 
định của riêng mình. Sức mạnh tinh thần và vật chất của mỗi dòng họ nếu được khích lệ 
và huy động sẽ tạo nên động lực phát triển trong nông thôn.  

Bao trùm lên tất cả là sự tồn tại của chủ thể nông thôn ở cấp độ cộng đồng. Các 
cộng đồng có thể hiểu như là tập hợp của những người dân có cùng nền văn hoá, cùng 
phong tục, cùng sinh sống ở một nơi nhất định, hoặc có cùng sở thích trong sản xuất, 
kinh doanh, mối quan tâm, hoặc nghề nghiệp. Theo nghĩa hẹp của quản lý, có thể coi 
các đơn vị làng, bản, xóm, thôn, xã, huyện, … là các cộng đồng nông thôn ở Việt Nam.  

Như vậy, có thể nhấn mạnh rằng: chủ thể nông thôn là các cá nhân, gia đình, dòng 
họ, cộng đồng của cư dân trong đó nông dân chiếm một tỷ lệ đáng kể và đóng vai trò 
chủ đạo. Ở khái niệm nông thôn nêu trên, chủ thể nông thôn là yếu tố con người. Tạo 
nên một chỉnh thể nông thôn chính là hoạt động của chủ thể (người dân nông thôn) 
trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và mối quan hệ của họ với thể 
chế chính trị (Nhà nước) cũng như các tổ chức khác trong nông thôn. Với ý nghĩa tương 
đối trong cách phân loại, những hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và các 
mối quan hệ bao gồm: 

- Các hoạt động kinh tế: Bao gồm các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động thương mại dịch vụ. Tham gia vào 
các hoạt động đó gồm đầy đủ các thành phần kinh tế với các hình thức tổ chức đa dạng. 
Tỷ trọng các ngành kinh tế trong tổng GDP của vùng nông thôn phụ thuộc vào mức độ 



phát triển của từng vùng, nhưng theo xu hướng tỷ trọng sản xuất nông nghiệp sẽ ngày 
càng giảm và tỷ trọng các ngành công nghiệp và thương mại dịch vụ ngày càng tăng. 

- Các tổ chức: Bao gồm nhiều loại hình cả chính thống và phi chính thống như các 
tổ chức chính quyền ở địa phương, các tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng, v.v. 
Những tổ chức này được hình thành, hoạt động trong khuôn khổ các thể chế, chính 
sách, ảnh hưởng và có tác động trực tiếp, gián tiếp đến các hoạt động chung của cộng 
đồng hoặc những nhóm dân cư nhất định trong quá trình phát triển nông thôn. 

- Cơ sở hạ tầng nông thôn: Bao gồm đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi, hệ thống 
thông tin liên lạc, trường học v.v... Những cơ sở này phục vụ đắc lực đời sống sinh hoạt 
và sản xuất kinh doanh của các cư dân nông thôn.  

- Khoa học và công nghệ áp dụng: Đây là một hợp phần quan trọng ở nông thôn. 
Khía cạnh khoa học và những kỹ thuật - công nghệ đó bao gồm cả các kiến thức bản địa 
và kinh nghiệm truyền thống của người dân nông thôn về tất cả các lĩnh vực tác động 
đến đời sống của họ. Khía cạnh khoa học - công nghệ ở nông thôn còn là sự nhận thức, 
tiếp nhận và chuyển giao khoa học và công nghệ hiện đại, tiên tiến từ bên ngoài của chủ 
thể nông thôn để thúc đẩy quá trình phát triển của chính họ. 

- Y tế, sức khoẻ cộng đồng: Đây là một yếu tố chi phối và ảnh hưởng quan trọng tới 
các hoạt động ở nông thôn. Vấn đề sức khoẻ của người dân trong cộng đồng luôn được 
coi trọng trong mọi chương trình phát triển. Hệ thống y tế, các hoạt động chăm sóc sức 
khoẻ thường xuyên được duy trì nhằm đảm bảo các hoạt động sống và sản xuất của mọi 
thành viên trong cộng đồng. 

- Văn hoá - giáo dục: Đây là yếu tố luôn được coi trọng trong phát triển nông thôn. 
Khía cạnh văn hóa trong nông thôn về nghĩa rộng là tổng hòa các mối quan hệ ứng xử 
giữa con người với nhau và với thiên nhiên, có thể hiện sự đan xen giữa các yếu tố truyền 
thống và hiện đại. Việc lưu giữ, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và của từng vùng là hết 
sức cần thiết. Tuy nhiên, cũng cần mở cửa du nhập những loại hình văn hoá hiện đại, lành 
mạnh có ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần của người dân nông thôn. 

- Môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Vùng nông thôn gắn liền với các điều kiện 
môi trường tài nguyên thiên nhiên, đó là điều kiện quan trọng, là cơ sở cho việc phát 
triển kinh tế của từng vùng. 

- Các chính sách kinh tế và xã hội: Những chính sách này nhằm phát huy lợi thế và 
tạo điều kiện phát triển bình đẳng, đồng đều giữa các thành viên trong vùng cũng như 
giữa các vùng, miền. 

Các hợp phần kinh tế xã hội nông thôn được trình bày tóm tắt trong bảng 2. Trong 
phát triển nông thôn, mọi sự tác động hoặc hoạt động phát triển nếu chỉ đề cập đến một 
hơp phần riêng rẽ mà không tính đến ảnh hưởng tới các hợp phần khác thì khó mang lại 
kết quả tốt, bởi vì các hợp phần ở đây tạo nên sự thống nhất và tác động qua lại lẫn nhau 
hình thành một chỉnh thể kinh tế xã hội nông thôn. 
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Bảng 2. Các hợp phần kinh tế xã hội của nông thôn 

 

 

 

 

 

 

Kinh tế 

Văn hoá - 
giáo dục 

Cơ sở 
hạ tầng 

Khoa học 
- Công nghệ

Y tế - sức khoẻ

Thể chế và chính 
sách Nhà nước 

Các tổ chức CHỦ THỂ 
NÔNG THÔN 

    - Cá nhân 
    - Gia đình/ 
      dòng họ 
    - Cộng đồng 

Tài nguyên 
- Môi trường
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III. LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

1. Tăng trưởng 

Tăng trưởng và phát triển là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với xã hội loài 
người trên thế giới và trong từng quốc gia. Mục đích cuối cùng cần đạt được của mọi 
hoạt động của con người là nhằm có được cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc. Trong 
lĩnh vực này, thế giới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong những thập kỷ gần đây, 
hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất quan tâm về phát triển. Hàng loạt các chương 
trình, dự án được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học và công nghệ, về 
phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát triển văn hoá xã hội, bảo vệ 
môi trường, phát triển bền vững các khía cạnh của nền kinh tế và xã hội, v.v... đã thu 
được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, trong thực tế, có những quan niệm chưa đúng 
đắn về tăng trưởng và phát triển. 

Tăng trưởng được hiểu là sự gia tăng về mặt số lượng của một sự vật nhất định. 
Trong kinh tế, tăng trưởng thể hiện sự gia tăng hơn trước về sản phẩm hay lượng đầu ra 
của một quá trình sản xuất hay hoạt động. Tăng trưởng kinh tế là phạm trù cơ bản nhất 
của lý luận kinh tế, là tiền đề vật chất và cơ sở kinh tế của sự tồn tại và phát triển của 
mọi hình thái xã hội. Ðã có rất nhiều nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của các nhà kinh 
tế học cổ điển và hiện đại. Trong tác phẩm "Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội - Một 
số vấn đề lý luận và thực tiễn" của Viện Chiến lược phát triển, tăng trưởng kinh tế được 
định nghĩa là mức tăng lượng của cải (tài sản) trong một thời kỳ nhất định. Khái niệm 
tăng trưởng kinh tế này có thể được áp dụng cho mọi quy mô cấp độ, cho toàn nền kinh 
tế, cho từng ngành, cho các doanh nghiệp, cho cấp độ gia đình và cấp độ cá nhân. Tăng 
trưởng kinh tế có thể hiểu như là kết quả của mọi hoạt động kinh tế trong các lĩnh vực 
sản xuất cũng như trong lĩnh vực dịch vụ được tạo ra trong một thời kỳ nhất định. Lượng 
của cải có thể được tính bằng hiện vật hay bằng tiền. Ðể phản ánh mức độ tăng trưởng 
kinh tế của một thời kỳ, người ta thường dùng giá trị tuyệt đối của các đại lượng để so 
sánh chúng với nhau. Chênh lệch giữa các thời điểm chính là mức tăng trưởng kinh tế của 
một thời kỳ cụ thể. Ngoài ra, tăng trưởng kinh tế còn được phản ánh bằng tốc độ gia tăng 
của các đại lượng trong các giai đoạn với nhau và được đo bằng phần trăm thay đổi, giá 
trị phần trăm cao hay thấp thể hiện tốc độ tăng trưởng nhanh hay chậm.  

Hiện nay, có nhiều quan điểm nhấn mạnh vào tăng trưởng, coi tăng trưởng như là 
giải pháp chính để tăng thu nhập, nâng cao mức sống, từ đó giúp giải quyết các vấn đề 
về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào 
tăng trưởng, đáp ứng những lợi ích trước mắt, cục bộ, sẽ dẫn đến việc khai thác, sử 
dụng bừa bãi các nguồn lực của quốc gia và địa phương, làm cho những nguồn lực này 
nhanh chóng cạn kiệt, môi trường bị suy giảm nhanh chóng, ảnh hưởng nặng nề tới sự 
phát triển chung của quốc gia và của các thế hệ tương lai. Không những vậy, tăng 
trưởng cục bộ còn tác động mạnh mẽ đến các vấn đề về an ninh xã hội, bất bình đẳng về 
kinh tế và chính trị, v.v... 
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2. Phát triển 

Phát triển được coi như tiến trình biến chuyển của xã hội, là chuỗi những biến 
chuyển có mối quan hệ qua lại với nhau. Sự tồn tại và phát triển của một xã hội hôm 
nay là sự kế thừa những di sản đã diễn ra trong quá khứ. 

Phát triển theo khái niệm chung nhất là việc nâng cao hạnh phúc của người dân, 
bao hàm nâng cao các chuẩn mực sống, cải thiện các điều kiện giáo dục, sức khoẻ, sự 
bình đẳng về các cơ hội... Ngoài ra việc bảo đảm các quyền về chính trị và công dân là 
những mục tiêu rộng hơn của phát triển. Tăng trưởng kinh tế mới chỉ thể hiện một phần, 
một yếu tố chưa đầy đủ của sự phát triển.  

Có thể hiểu, phát triển là việc tạo điều kiện cho con người sinh sống ở bất cứ nơi nào 
đều được thoả mãn các nhu cầu sống của mình, có mức tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ tốt, 
đảm bảo chất lượng cuộc sống, có trình độ học vấn cao, được hưởng những thành tựu về 
văn hoá và tinh thần, có đủ điều kiện cho một môi trường sống lành mạnh, được hưởng 
các quyền cơ bản của con người và được đảm bảo an ninh, an toàn, không có bạo lực. 

Trong kinh tế, phát triển là quá trình chuyển biến về mọi mặt của nền kinh tế trong 
một thời kỳ nhất định, trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng sản 
phẩm, sự hoàn thiện về cơ cấu nền kinh tế và việc nâng cao chất lượng mọi mặt của 
cuộc sống. 

Như vậy, có thể hiểu phát triển kinh tế trước hết là sự gia tăng nhiều hơn về số 
lượng và chất lượng sản phẩm, sự đa dạng về chủng loại sản phẩm của nền kinh tế. 
Ðồng thời, phát triển còn là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực trên tất cả các khía 
cạnh của nền kinh tế, xã hội. Ðó là sự thay đổi về cơ cấu kinh tế theo hướng tỷ trọng 
ngành nông nghiệp ngày càng giảm, tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày 
càng tăng. Môi trường kinh tế và xã hội, các khía cạnh tổ chức và kỹ thuật ngày càng 
thuận lợi cho các tác nhân tham gia. Không những vậy, phát triển còn đảm bảo tăng khả 
năng thích ứng với hoàn cảnh mới của quốc gia, các ngành, các doanh nghiệp và của 
mọi người dân. Sự phát triển sẽ đảm bảo nâng cao phúc lợi của người dân về kinh tế, 
văn hoá, giáo dục, xã hội và sự tự do bình đẳng, sự phát triển đồng đều giữa các vùng, 
giữa các dân tộc, các tầng lớp cư dân và sự bình đẳng trong phát triển giữa nam và nữ. 

Trong tình hình hiện nay, do có quan niệm sai lầm về vai trò của tăng trưởng mà ở 
nhiều quốc gia đang phải đối mặt với những mô hình phát triển theo chiều hướng không 
tốt. Ðáng chú ý là năm loại mô hình đã được tổng kết sau đây: 

- Mô hình phát triển trong đó đạt được sự tăng trưởng kinh tế nhưng không có tiến 
bộ và công bằng xã hội. Theo mô hình này, tổng sản phẩm quốc nội của toàn thế giới 
gia tăng nhanh chóng, nhưng không được phân phối công bằng, vì sự tăng trưởng đó chỉ 
làm cho giới chủ của các công ty đa quốc gia giàu lên rất nhanh chóng, trong khi rất 



nhiều người lao động lại rơi vào cảnh thất nghiệp, nghèo đói, bệnh tật, vô học và bị gạt 
ra ngoài lề của sự phát triển. 

- Mô hình phát triển chú ý đến tăng trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, đô 
thị hoá. Theo mô hình này, các ngành công nghiệp và khu vực đô thị được chú ý đầu tư 
và chú trọng phát triển. Trong khi đó, lĩnh vực nông nghiệp và các vùng nông thôn bị bỏ 
rơi, phải tự mình thực hiện các hoạt động cho sự tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, 
nông nghiệp và nông thôn không đủ sức tạo ra tiền đề về điều kiện nội sinh cần thiết về 
lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, lao động và thị trường cho phát triển công nghiệp 
và đô thị. Trong khi đó những dòng người vô tận từ các vùng quê lại đổ xô về các thành 
phố được mở rộng một cách tự phát, buộc phải sống chen chúc tại những khu nhà ổ 
chuột và để lại sau lưng họ những vùng nông thôn xơ xác, tiêu điều. 

- Mô hình phát triển tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhưng những người lao động 
không được trao quyền làm chủ. Theo mô hình này, yếu tố kỹ thuật có vai trò thống 
soái, điều khiển mọi hoạt động của con người. Có nghĩa, các cộng đồng người không 
thể có tự trị được, không thể tự mình quyết định cuộc sống của chính mình được, mà 
phải phục tùng bộ máy kỹ thuật, bộ máy đem lại nhiều tiện nghi hơn cho cuộc sống và 
tăng thêm năng suất lao động. Ðây chính là chiêu bài của một số giới cầm quyền 
phương Tây sử dụng nhằm dễ dàng điều khiển người lao động phục vụ cho lợi ích của 
chính họ. 

- Mô hình phát triển tạo ra tăng trưởng kinh tế nhưng văn hoá, đạo đức xuống cấp. 
Theo mô hình này, nhiều nước chỉ quan tâm đơn thuần đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 
mà quên đi mục tiêu phát triển xã hội, phát triển con người. Chính vì vậy, văn hoá, đạo 
đức và lối sống ở những nước này bị tha hoá nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ 
được tôn thờ, chủ nghĩa tiêu dùng đến mức phi lý được khuyến khích. 

- Mô hình phát triển tạo ra tăng trưởng kinh tế nhưng môi trường bị suy thoái. Ðể 
đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao trong qúa trình công nghiệp hoá, ở nhiều nước đã 
diễn ra những cuộc chạy đua khai thác đến cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
không có khả năng tự tái tạo. Kết quả là môi trường sinh thái toàn cầu bị phá vỡ, có 
nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. 

Như vậy, những mô hình phát triển mà chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế đơn 
thuần, phục vụ quyền lợi của một số ít người có thế lực và giàu có, thực chất là những 
mô hình phản phát triển và có hại đối với tiến trình phát triển của một quốc gia và của 
toàn cầu. Ngày nay con người nhận thức về sự phát triển toàn diện hơn, đầy đủ hơn, 
phát triển không chỉ quan tâm đến sự tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo nâng cao mức 
sống, hạnh phúc của nhân dân, tiến bộ về xã hội, cải thiện cơ cấu nền kinh tế, an toàn về 
môi trường. 

3. Phát triển bền vững 

Trong những năm gần đây, do dân số gia tăng mạnh mẽ, do nhu cầu nâng cao mức 
sống, hoạt động của con người nhằm khai thác các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên đã 
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làm cho môi trường bị cạn kiệt. Sự can thiệp quá sâu của con người vào thiên nhiên đã 
dẫn đến cân bằng sinh thái bị phá vỡ. Nhiều nơi trên trái đất, con người đang phải đối 
mặt với những thảm hoạ thiên nhiên to lớn. Với những mô hình phát triển không cân 
bằng, nhiều quốc gia đã và đang phải trả giá cho những sai lầm về quan điểm phát triển 
của mình. 

Trước những vấn đề của phát triển, vào nửa cuối của thế kỷ 20, Liên Hợp Quốc đã 
đưa ra ý tưởng về phát triển bền vững. Khái niệm về phát triển bền vững xuất hiện trên 
cơ sở đúc rút kinh nghiệm của các quốc gia trên hành tinh, phản ánh xu thế thời đại và 
định hướng cho tương lai của con người. Theo quan điểm của Liên Hợp Quốc thì một 
thế giới phát triển bền vững là thế giới không sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái 
tạo (nước, đất đai, sinh vật) nhanh hơn khả năng tự tái tạo của chúng. Một xã hội bền 
vững sẽ không sử dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo (khoáng sản, nhiên liệu, 
v.v.) nhanh hơn quá trình tìm ra những loại thay thế chúng và không thải ra môi trường 
các chất độc hại nhanh hơn quá trình trái đất hấp thụ và đồng hoá chúng. Như vậy, phát 
triển bền vững là sự phát triển lành mạnh, tồn tại lâu dài, vừa đáp ứng được nhu cầu 
hiện tại, vừa không xâm phạm đến lợi ích của các thế hệ tương lai. Một vấn đề đặt ra là 
những người đang hưởng thụ những thành quả của sự phát triển kinh tế ngày nay có thể 
sẽ làm cho các thế hệ tương lai phải chịu đựng tình cảnh tồi tệ do môi trường trái đất bị 
suy thoái quá mức. Các thế hệ tương lai không chỉ kế thừa tình trạng ô nhiễm và cạn 
kiệt tài nguyên của hiện tại, mà còn thừa hưởng các thành quả của lao động hiện tại 
dưới dạng chất lượng giáo dục, kỹ thuật và kiến thức (vốn con người) cũng như vốn vật 
chất. Nhưng cũng có thể con người tương lai được hưởng lợi từ những sự đầu tư vào tài 
nguyên thiên nhiên, như canh tác hợp lý làm tăng độ màu mỡ của đất trồng trọt, trồng 
rừng và bảo vệ rừng làm tăng độ che phủ trên toàn cầu và trong từng quốc gia. Như vậy, 
khi xem xét những thứ mà thế hệ hiện tại chuyển cho các thế hệ tương lai, chúng ta cần 
phải cân nhắc toàn bộ các nguồn vốn vật chất, vốn con người và vốn thiên nhiên. Những 
loại vốn này sẽ quyết định phúc lợi của các thế hệ tương lai và những gì mà họ sẽ để lại 
cho những người kế tục họ. 

Phát triển ý tưởng của Liên Hợp Quốc, Uỷ ban quốc tế về phát triển và môi trường 
(1987) đã định nghĩa: Phát triển bền vững là một quá trình của sự thay đổi, trong đó, 
việc khai thác và sử dụng tài nguyên, hướng đầu tư, hướng phát triển của công nghệ và 
kỹ thuật và sự thay đổi về tổ chức là thống nhất, làm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu 
hiện tại và tương lai cuả con người.  

Hội nghị thượng đỉnh về trái đất năm 1992 tổ chức tại Rio de Janeiro năm 1992 
đưa ra định nghĩa vắn tắt về phát triển bền vững là: Phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu 
của thế hệ ngày nay mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế 
hệ tương lai. 

 



IV. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
1. Khái niệm phát triển nông thôn 

Phát triển nông thôn là một phạm trù rộng được nhận thức với rất nhiều quan điểm 
khác nhau. Đã có nhiều nghiên cứu và triển khai ứng dụng thuật ngữ này ở các quốc gia 
trên thế giới. Ở Việt Nam, thuật ngữ phát triển nông thôn được đề cập đến từ lâu và có 
sự thay đổi về nhận thức qua các thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn dưới góc độ lý luận 
quản lý, chúng ta vẫn chưa có sự tổng hợp lý luận hệ thống về thuật ngữ này. Nhiều tổ 
chức phát triển quốc tế đã nghiên cứu và vận dụng thuật ngữ này ở các nước đang phát 
triển, trong đó có Việt Nam. 

Ngân hàng Thế giới (1975) đã đưa ra định nghĩa: “Phát triển nông thôn là một 
chiến lược nhằm cải thiện các điều kiện sống về kinh tế và xã hội của một nhóm người 
cụ thể -  người nghèo ở vùng nông thôn. Nó giúp những người nghèo nhất trong những 
người dân sống ở các vùng nông thôn được hưởng lợi ích từ sự phát triển”. Chiến lược 
này cũng nhằm mở rộng phúc lợi của quá trình phát triển cho những cư dân nông thôn, 
những người đang tìm kiếm sinh kế ở nông thôn.  

Một số quan điểm khác cho rằng, phát triển nông thôn là hoạt động nhằm nâng cao 
vị thế về kinh tế và xã hội cho người dân nông thôn thông qua việc sử dụng có hiệu quả 
cao các nguồn lực của địa phương bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực. Phát triển nông 
thôn sẽ thành công khi chính người dân nông thôn tham gia tích cực vào quá trình phát 
triển. Ðiều đó đòi hỏi chiến lược phát triển nông thôn phải được xây dựng trên nền tảng 
tính tự tin của chính người dân nông thôn. Họ phải biết cách tự duy trì bền vững cuộc 
sống của họ về tài chính, sự độc lập về kinh tế, có khả năng tiếp cận các hàng hoá, dịch 
vụ vật chất và tinh thần ngày càng nhiều hơn. Qua đó, tự người dân nông thôn sẽ nâng 
cao vị trí của bản thân họ trong xã hội và trong quá trình phát triển của đất nước. 

Phát triển nông thôn có tác động theo nhiều chiều cạnh khác nhau. Ðây là một quá 
trình thu hút mọi người dân tham gia vào các chương trình phát triển, nhằm mục tiêu cải 
thiện chất lượng cuộc sống của các cư dân nông thôn. Ðồng thời, phát triển nông thôn là 
quá trình thực hiện hiện đại hoá nền văn hoá nông thôn, nhưng vẫn bảo tồn được những 
giá trị truyền thống thông qua việc ứng dụng khoa học và công nghệ.  

Khái niệm phát triển nông thôn mang tính toàn diện và đa phương, bao gồm phát 
triển các hoạt động nông nghiệp và các hoạt động có tính chất liên kết phục vụ nông 
nghiệp, công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, các ngành nghề truyền thống, cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực nông thôn và xây dựng, tăng cường các dịch vụ và 
phương tiện phục vụ cộng đồng nông thôn. 

Phát triển vùng nông thôn phải đảm bảo sự bền vững về môi trường, ngày nay vấn 
đề phát triển nông thôn bền vững được đặt ra nhằm tạo sự phát triển lâu dài, ổn định 
không những cho các vùng nông thôn mà còn đối với cả quốc gia. Có thể hiểu phát triển 
nông thôn bền vững một cách ngắn gọn là sự phát triển tập trung vào người dân (tiếp 
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cận từ dưới lên), đồng thời phải phát triển đa ngành và giải quyết thích đáng mối quan 
hệ liên ngành (tiếp cận tổng hợp) và phát triển đảm bảo sự cân xứng với việc quản lý 
môi trường (tiếp cận quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên). 

Phát triển nông thôn là sự phát triển tổng hợp của tất cả các hoạt động có mối quan 
hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố vật chất, kinh tế, công nghệ, văn hoá, xã 
hội, thể chế và môi trường. Nó không thể tiến hành một cách độc lập mà phải được đặt 
trong khuôn khổ của một chiến lược, chương trình phát triển của quốc gia. Sự phát triển 
của các vùng nông thôn sẽ đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế nói riêng 
và sự phát triển chung của cả đất nước. 

Như vậy, có rất nhiều quan điểm về khái niệm phát triển nông thôn. Trong điều 
kiện của Việt Nam, tổng hợp quan điểm từ các chiến lược phát triển kinh tế xã hội của 
Chính phủ, thuật ngữ này có thể hiểu như sau: Phát triển nông thôn là một quá trình cải 
thiện có chủ ý một cách bền vững về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn. Quá trình này, trước hết là do 
chính người dân nông thôn và có sự hỗ trợ tích cực của Nhà nước và các tổ chức khác.  

2. Lý luận về phát triển nông thôn 

Từ khái niệm nêu trên, một số đặc điểm cần nhấn mạnh, cũng như một số lý luận 
liên quan đến  phát triển nông thôn này cần được đề cập đến, đó là: 

a) Phát triển nông thôn là một quá trình 

Đặc điểm này nhấn mạnh hoạt động phát triển nông thôn không phải là việc làm có 
tính nhất thời, trong thời gian ngắn, mà đó là công việc có chủ định và phải phấn đấu 
trong cả quá trình, thời gian dài. Vì vậy, sự nóng vội trong các quyết định chính sách và 
hoạt động phát triển nhiều khi mang lại những kết quả không mong muốn.  

b) Phát triển nông thôn phải có tính bền vững 

Chính phủ Việt Nam đã cam kết theo đuổi những nguyên tắc của phát triển bền 
vững, đã được thông qua tại “Hội nghị thượng đỉnh về Trái đất” tổ chức tại Rio de 
Janeiro năm 1992. Những nguyên tắc này nhấn mạnh vào cách nhìn lâu dài về xã hội 
con người và việc con người sử dụng tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Phát triển bền 
vững được định nghĩa là: “Sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ ngày nay mà 
không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai” (Báo cáo 
Brunđtland 1987). Một định nghĩa khác về phát triển bền vững là: “Phát triển tạo ra 
dòng chảy liên tục các lợi ích về xã hội, kinh tế và môi trường”. 

Những khái niệm bền vững trên là cơ sở cho một khái niệm bền vững trong phát 
triển nông thôn. Trong bối cảnh phát triển nông thôn, bền vững không chỉ là vấn đề tôn 



trọng môi trường, nó liên quan đến bốn “chân” hoặc trụ cột của phát triển nông thôn, đó 
là con người, kinh tế, môi trường và tổ chức. 

Khía cạnh bền vững đối với phát triển con người, trong phát triển nông thôn phải 
tuân thủ các nguyên tắc như: (i) Dân chủ và an toàn; (ii) Bình đẳng và công bằng xã hội; 
(iii) Bền vững chất lượng cuộc sống cho người dân; (iv) Sự tham gia của người dân 
trong hợp tác với chính phủ và (v) Tôn trọng quá khứ của tổ tiên và quyền lợi của các 
thế hệ mai sau vv… 

Khía cạnh bền vững đối với phát triển kinh tế, trong phát triển nông thôn cần: (i) 
Tăng cường và đa dạng hóa nền kinh tế nông thôn; (ii) Đảm bảo cho người dân có lợi 
ích từ các hoạt động của địa phương họ; (iii) Thúc đẩy phồn vinh lâu dài ở nông thôn, 
hơn là chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt và (iv) Tránh gây ảnh hưởng và tác động xấu đến 
khu vực khác trong nền kinh tế quốc dân và đến các khu vực và địa phương khác trên 
lãnh thổ địa lý. 

Khía cạnh bền vững đối với phát triển môi trường, phát triển nông thôn phải: (i) 
Tôn trọng nguồn tài nguyên và tính toàn vẹn của môi trường; (ii) Giảm thiểu sử dụng tài 
nguyên không có khả năng tái tạo; (iii) Sử dụng tài nguyên thiên nhiên với tốc độ không 
nhanh hơn tốc độ thiên nhiên có thể tái tạo; và (iv) Sử dụng có hiệu quả nguồn tài 
nguyên và không gây ô nhiễm và ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Khía cạnh bền vững đối với sự phát triển các tổ chức, phát triển nông thôn phải đảm 
bảo: (i) Nâng cao năng lực của các tổ chức phù hợp với mức độ phát triển, nhằm đáp ứng 
yêu cầu quản lý tất cả các hoạt động phát triển con người, kinh tế và môi trường như đã 
nói trên và (ii) Không gây ra loại chi phí không được hỗ trợ trong tương lai. 

c) Thuật ngữ “cải thiện” trong khái niệm phát triển nông thôn 

Thuật ngữ này được hiểu theo nghĩa là: làm cho tốt hơn lên hoặc tăng lên theo 
chiều hướng có lợi (cả về khía cạnh chất và lượng của sự vật, hiện tượng). 

d) Phương pháp tiếp cận toàn diện trong phát triển nông thôn 

Theo khái niệm trên, sự phát triển nông thôn không phải chỉ ưu tiên hoặc chú trọng 
vào một khía cạnh, lĩnh vực nhất định mà là sự tiếp cận toàn diện.  

Sự toàn diện đó, xét về lĩnh vực liên quan đến chủ thể nông thôn, phát triển nông 
thôn nhấn mạnh tất cả các khía cạnh: kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường. Xét dưới 
góc độ sự liên quan của chủ thể đối với chính phủ và các tổ chức, phát triển nông thôn 
chú trọng cả “từ trên xuống” và “từ dưới lên” và có sự tham gia của mọi khu vực (chủ 
thể nông thôn, Nhà nước và các tổ chức) và phải dựa trên tinh thần hợp tác và cộng tác. 

Một cách tổng quát, tiếp cận toàn diện trong phát triển nông thôn từ khái niệm trên, 
có thể sử dụng thuật ngữ “bốn chân” hoặc trụ cột của phát triển nông thôn, đó là: (i) 
Con người, cùng với kỹ năng của họ. Điều này liên quan đến khía cạnh xã hội: sự công 
bằng, dịch vụ xã hội, cơ sở hạ tầng, vv… (ii) Kinh tế, liên quan đến nông nghiệp, công 
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nghiệp, dịch vụ, v.v… (iii) Môi trường, liên quan đến môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên, di sản văn hóa, v.v… và (iv) Ý tưởng và tổ chức, liên quan đến khía cạnh thể chế 
nhà nước, các tổ chức quốc gia và quốc tế, các tổ chức khu vực và địa phương. “Khung 
sườn” của tiếp cận toàn diện này sẽ là cơ sở cho toàn bộ nội dung mà chúng ta đề cập 
đến ở các chương sau. 

e) Phương pháp tiếp cận phát triển nông thôn có sự tham gia của cộng đồng 

Khái niệm phát triển nông thôn ở trên chỉ ra mục tiêu của phát triển nông thôn là 
cải thiện cuộc sống cho người dân (cộng đồng) nông thôn và nhấn mạnh quá trình này 
trước hết là do chính họ (cộng đồng). Điều này  thể hiện một phương pháp tiếp cận dựa 
vào cộng đồng, nghĩa là sự phát triển nông thôn phải dựa trên lợi ích và sự tham gia của 
cộng đồng sống trong khu vực đó.  

Tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng dựa vào những triết lý sau: (i) Chính người 
dân biết rõ nhất những khó khăn và nhu cầu của mình; (ii) Cộng đồng là người quản lý 
các nguồn tài nguyên như đất đai, nhà xưởng, sản phẩm địa phương… là những cơ sở 
cho phát triển nông thôn; (iii) Kỹ năng, truyền thống và năng lực của cộng đồng là tiềm 
năng chính để phát triển và (iv) Sự cam kết, đồng thuận và cộng tác của cộng đồng là 
sức mạnh sống còn cho quá trình phát triển. Bất kỳ một hoạt động nào không nhận được 
sự ủng hộ của cộng đồng sẽ dễ thất bại. Một cộng đồng càng phát triển và càng năng 
động thì càng có khả năng thu hút người dân ở lại xây dựng cộng đồng của mình. 

g) Sự hợp tác trong phát triển nông thôn 

Khái niệm nói trên còn chỉ ra một khía cạnh quan trọng khác, đó là sự tham gia  
hay hợp tác giữa Chính phủ, người dân và các tổ chức khác trong phát triển nông thôn. 
“Phát triển nông thôn là một công việc phức tạp. Nó đòi hỏi sự đóng góp của tất cả mọi 
người, mọi tổ chức cũng như hỗ trợ của Nhà nước”. 

Sự hợp tác và cộng tác giữa nhiều lợi ích khác nhau trong phát triển nông thôn ở Việt 
Nam cũng như một số nước khác gặp phải những khó khăn, vì những lý do sau: (i) Chính 
phủ thường được chia thành các bộ và ngành khác nhau. Mỗi bộ hoặc ngành ảnh hưởng 
đến nông thôn thông qua những chương trình, hệ thống và những đặc trưng riêng của 
mình. Vì vậy, không dễ dàng kết hợp những quan điểm khác nhau để giải quyết một 
mục tiêu chung. (ii) Có rất nhiều tổ chức khác nhau: tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính 
phủ và các tổ chức khác cùng giúp đỡ, tác động đến quá trình phát triển nông thôn, 
nhưng họ có các ưu tiên và quan điểm khác nhau đối với phát triển nông thôn; (iii) Các 
công ty tư nhân, kể cả công ty liên doanh và nhà đầu tư nước ngoài có động cơ và tiêu 
chí riêng của mình khi đầu tư vào khu vực nông thôn: những tiêu chí này có thể khác 
với tiêu chí của tổ chức nhà nước; (iv) Người dân là nhân tố tham gia chính trong quá 
trình phát triển nông thôn, nhưng họ có những hạn chế về kiến thức hoặc thông tin hoặc 
cơ hội tham gia. 



Có những giải pháp để khắc phục những khó khăn nói trên trong vấn đề hợp tác. 
Một trong những chương trình phát triển nông thôn mang lại lý luận và bài học kinh 
nghiệm tốt cho việc hợp tác đó là Chương trình LEADER của châu Âu. Quá trình này 
có thể tóm tắt như sau:  

- Vào những năm 50 của thế kỷ XX, Liên hiệp châu Âu (EU) đã cấp vốn cho các 
nước thành viên để khuyến khích phát triển khu vực. Vốn này tập trung cho các nước 
hoặc vùng có nền kinh tế yếu kém nhất. Trọng tâm của Chương trình là những kế hoạch 
phát triển cơ sở hạ tầng và những công trình công nghiệp lớn nhằm tạo công ăn việc 
làm. Đến thập kỷ 80, người ta nhận thấy rằng, các chương trình này đã không giải quyết 
được các vấn đề của nông thôn. Thực tế cho thấy, một số lượng lớn dân nông thôn đã 
dời đến các thành phố tìm việc làm càng làm cộng đồng nông thôn thêm yếu kém. 

Do đó, vào năm 1991, EU đã đưa ra chương trình giúp đỡ các vùng nông thôn yếu 
kém hơn, trong đó gồm một sáng kiến cơ bản, gọi là Chương trình LEADER. Chương 
trình này nhằm khuyến khích sự hợp tác giữa các lợi ích khác nhau ở nông thôn nói 
chung và ở từng địa phương nói riêng. Các nhóm hành động địa phương được thành lập 
và tiền của EU được chuyển tới các nhóm để phục vụ cho mục đích này. Các nhóm này 
hoạt động dưới hình thức hợp tác chính thức giữa các lợi ích của các tổ chức công cộng, 
tư nhân và tình nguyện trong khu vực. Điều rất đặc trưng là các tổ chức tham gia trong 
quan hệ hợp tác này là chính quyền địa phương, hội nông nghiệp, liên hiệp du lịch và 
các công ty địa phương. Sự hợp tác này thường được đăng ký hợp pháp như là một hiệp 
hội dân sự. 

Mỗi nhóm hành động địa phương phụ trách mỗi khu vực có khoảng 100.000 dân. 
Nhóm phải làm một bản phân tích khó khăn và nhu cầu của vùng mình, cùng với một kế 
hoạch hành động và ngân sách để giải quyết nhu cầu đó. Giai đoạn I của Chương trình 
LEADER (1991-1994) đã có 213 nhóm và giai đoạn II (1995-1999) có hơn 900 nhóm 
được thành lập và cấp vốn hoạt động. Các nhóm đã thành công lớn trong việc thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng và trong việc sử dụng tiềm năng của các tổ chức 
thành viên, cùng với vốn hỗ trợ của chính phủ và EU. Hiện nay, EU đang tiếp tục với 
các giai đoạn sau của Chương trình LEADER với trọng tâm vào cải tiến và chuyển giao 
công tác phát triển cho các cộng đồng.  

Chương trình LEADER đã gợi những ý tưởng có thể áp dụng trong phát triển nông 
thôn Việt Nam, thể hiện trong các nguyên tắc sau: (i) Chọn một vùng nông thôn, hoạt 
động trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ, chính quyền địa phương, người dân và các tổ 
chức có lợi ích khác; (ii) Tham gia hoàn toàn với cộng đồng địa phương, huy động sự 
tham gia và nâng cao năng lực người dân địa phương để sau này họ có thể tự lực theo 
đuổi và duy trì chương trình phát triển của họ; (iii) Phân tích thận trọng tiềm năng và 
nhu cầu của địa phương để hiểu được các điểm mạnh, yếu, cơ hội và mối đe dọa ảnh 
hưởng đến vùng đó, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược phát triển của vùng; (iv) 
Duy trì và đẩy mạnh nông nghiệp, cho phép nông dân đa dạng hóa nguồn thu nhập một 
cách thích hợp; (v) Phát triển lâm nghiệp như một hoạt động đa mục đích, mang lại các 
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lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường; (vi) Gia tăng giá trị tại địa phương của các nông, 
lâm sản (thông qua chế biến); (vii) Thúc đẩy sản xuất, ngành nghề thủ công và dịch vụ, 
trên cơ sở hợp đồng địa phương; (viii) Thúc đẩy du lịch nông thôn bền vững ở những 
nơi thích hợp; (ix) Đẩy mạnh dịch vụ xã hội và cơ sở hạ tầng ở các địa phương và (x) 
Bảo vệ và kế thừa hợp lý các di sản văn hóa, động vật hoang dã, các nguồn đa dạng sinh 
học và phong cảnh. 

V. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Khi nghiên cứu phát triển nông thôn, một vấn đề đặt ra là cần có biện pháp đo 
lường sự phát triển cho mỗi quốc gia, mỗi vùng và địa phương. Phương pháp đánh giá 
thích hợp là sử dụng các tiêu chí phản ánh sự phồn thịnh của quốc gia, vùng hoặc địa 
phương đó. Trong đánh giá phát triển ngoài tiêu chí tăng trưởng kinh tế, còn các tiêu chí 
phản ánh tiến bộ xã hội như giáo dục, đào tạo, dân trí, sức khoẻ, tuổi thọ, giá trị cuộc 
sống, công bằng xã hội, cải thiện môi trường. 

Có thể phân thành 3 nhóm chỉ tiêu phản ánh:  

- Nhóm chỉ tiêu thể hiện sự tăng trưởng kinh tế. 

- Nhóm chỉ tiêu thể hiện sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế. 

- Nhóm chỉ tiêu thể hiện sự tiến bộ xã hội. 

1. Nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế 

Các chỉ tiêu thông dụng để đánh giá tăng trưởng kinh tế được sử dụng gồm: 

- Tổng sản phẩm quốc nội: GDP.  

- Tổng thu nhập quốc dân: GNP, GNI. 

- Thu nhập quốc dân thuần: NNP hay NI. 

Các chỉ tiêu trên dùng để tính tốc độ (%) tăng trưởng kinh tế hàng năm hay tăng 
trưởng bình quân từng thời kỳ của một quốc gia, một vùng, một địa phương, ví dụ cho ở 
bảng 3. 

Bảng 3. Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ 1990 đến 2004 (%) 

Năm 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 

Tăng 
trưởng 5,2 6,1 8,6 8,0 8,9 9,5 9,3 8,3 5,8 4,8 6,8 6,9 7,1 7,2 7,7 

Nguồn: Niên giám Thống kê 2003 - Tổng cục Thống kê, Hà Nội - 2004   



Bảng 4. Tăng trưởng của các ngành kinh tế Việt Nam một số năm (%) 

Ngành sản xuất 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Nông nghiệp 4,8 5,3 7,8 4,8 7,0 6,4 3,9 5,0 4,1 

Công nghiệp 14,5 14,2 13,2 12,5 11,6 17,5 14,2 14,0 16,0 

Dịch vụ 10,3 11,7 9,5 8,7 7,2 7,9 8,0 8,1 8,0 

Nguồn: Niên giám thống kê 2003 - Tổng cục Thống kê, Hà Nội 2004 

Bảng 5. Tăng trưởng GNP của một số nước châu Á (%) 

                 Năm 
Nước 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Ấn Ðộ 8,6 4,2 3,7 4,7 3,9 3,8 
Bangladesh 3,5 4,2 3,7 4,7 3,9 3,8 
Nepan -3,0 9,7 6,1 4,3 2,7 9,7 
Pakistan 6,8 5,1 7,5 5,5 6,5 7,1 
Srilanca 3,9 1,7 7,4 1,4 1,2 2,7 
Trung Quốc 9,8 13,5 13,0 8,0 10,5 11,2 
Inđônêsia 3,3 6,1 2,5 4,0 3,4 5,5 
Hàn Quốc 12,1 9,6 6,9 12,6 11,9 11,3 
Malaysia 6,4 6,9 -1,1 1,3 5,3 8,9 
Philipin 1,1 -6,3 -4,5 1,4 4,9 6,5 
Thái Lan 7,2 7,1 3,6 4,4 8,1 10,9 
Nhật Bản 3,2 5,0 4,7 2,5 4,2 5,7 

Nguồn: World Bank, World Tables 1989 - 1990 

2. Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nền kinh tế xã hội 

a) Cơ cấu kinh tế phân theo ngành, theo thành phần kinh tế: 

Cơ cấu kinh tế phân theo ngành, theo thành phần kinh tế là chỉ tiêu phản ánh cơ cấu 
GDP hay GNP của các nhóm ngành sản xuất chính nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ 
trong nền kinh tế, hay cơ cấu phân theo thành phần kinh tế là nhà nuớc, tập thể, tư nhân, 
cá thể, đầu tư nước ngoài. Sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế là một tiêu chí quan trọng đánh 
giá mức độ phát triển. Cơ cấu kinh tế tiến bộ có xu hướng giảm dần tỷ trọng nông 
nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong khi tổng sản phẩm và tổng thu 
nhập quốc dân không ngừng tăng lên. Các nước phát triển có tỷ trọng các ngành dịch vụ 
và công nghiệp cao, cơ cấu nông nghiệp chỉ chiếm 2 - 3 % trong GDP cả nước. Nhiều 
nước đang phát triển đang hướng tới cơ cấu kinh tế ngày càng tiến bộ (ở Thái Lan cơ 
cấu nông nghiệp chỉ còn 8%, ở Trung Quốc - trên 10%).  
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Bảng 6. Cơ cấu kinh tế của Việt Nam năm 2003 

Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế Cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế 

Ngành sản xuất % Thành phần kinh tế % 

Nông nghiệp 21,83 Nhà nước 39,08 

Công nghiệp 39,95 Cá thể 30,73 

Dịch vụ 38,22 Tập thể 7,49 

  Tư nhân 8,23 

  Ðầu tư nước ngoài 14,47 

Nguồn: Niên giám thống kê 2003 - Tổng cục Thống kê - Hà Nội 2004 

b) Chỉ tiêu phản ánh thu nhập và mức sống dân cư: 

Thu nhập bình quân trên đầu người dân: GDP/người; GNP/người; GNI/người là chỉ 
tiêu quan trọng phản ánh thu nhập và mức sống dân cư, thu nhập trên đầu người cao là 
điều kiện nâng cao mức tiêu dùng cá nhân cả về vật chất và tinh thần. Chỉ tiêu này được 
sử dụng ở trên thế giới và các quốc gia để phân định nước giàu, nước nghèo, người 
giàu, người nghèo, được tính bằng tổng sản phẩm quốc gia hay tổng thu nhập quốc dân 
chia cho tổng dân số, trong so sánh thế giới thường tính bằng đơn vị USD/người, tính 
theo phương pháp Atlas hay phương pháp PPP (bảng 7). 

c) Chỉ tiêu về cán cân thương mại (Export Import hay X-M): 

Cán cân giữa xuất khẩu và nhập khẩu phản ánh sự mở cửa và hội nhập của nền 
kinh tế. Nền kinh tế càng phát triển mức xuất khẩu ngày càng tăng, tạo ra thu nhập ròng  
X-M > 0 tăng thể hiện mức xuất siêu ngày càng cao và ngược lại X- M < 0 là nhập siêu, 
phản ánh một nền kinh tế yếu và phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài. Xu hướng 
toàn cầu hoá ngày nay khối lượng xuất nhập khẩu giữa các quốc gia ngày càng tăng, 
phản ánh sự phát triển và sự hội nhập của nền kinh tế. Tuy nhiên, xuất nhập khẩu của 
các nước phát triển thường lớn hơn các nước đang phát triển (bảng 8). 

Bảng 7. Thu nhập quốc dân bình quân đầu người của một số nước châu Á 
và khu vực Ðông Nam Á (tính theo phương pháp Atlas) 

 

 

 

 

 



                                                                                                          ÐVT: USD/người 

Năm 
Nước và vùng lãnh thổ 

1997 1998 1999 

Campuchia 

Trung Quốc  

Hồng Kông 

Ấn Ðộ 

Indonesia 

Hàn Quốc 

Lào 

Malaysia 

Philipin 

Xingapo 

Ðài Loan 

Thái Lan 

300 

860 

25.200 

370 

1110 

10.550 

400 

4.530 

930 

32.810 

13.560 

2.740 

260 

750 

23.660 

440 

640 

8.600 

320 

3.670 

890 

30.170 

12.330 

2.160 

280 

780 

24.570 

440 

600 

8.490 

290 

3.390 

810 

24.150 

13.250 

2.010 

Nguồn: World Bank, World Tables 1997 - 1999 

Bảng 8. Xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới 
Ðơn vị tính: Tỷ USD 

1997 1998 1999 2000 
Nhóm nước 

XK NK XK NK XK NK XK NK 

Các nước 
phát triển 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 3.900 4.000 4.300 

Các nước 
đang phát triển 1.800 1.900 1.700 1.800 1.900 1.800 2.300 2.200 

Nguồn: World Bank, World Tables 1997- 2000 

d) Tỷ lệ về mức tiết kiệm đầu tư:  

Tỷ lệ về mức tiết kiệm - đầu tư phản ảnh khả năng tăng trưởng kinh tế trong tương 
lai. Tỷ lệ đầu tư cao phản ánh khả năng của nền kinh tế có cơ hội dành vốn lớn cho đầu 
tư tạo nguồn thu nhập cao trong tương lai, tích luỹ lớn hơn tiêu dùng nhằm tích luỹ vốn 
để tăng cường đầu tư tạo đà cho nền kinh tế phát triển.  

Tỷ lệ về mức tiết kiêm đầu tư phụ thuộc vào 2 yếu tố: (i) Quy mô của GDP và (ii) 
Lượng vốn đầu tư của nền kinh tế. 
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Lượng vốn đầu tư của nền kinh tế được tính theo công thức:  

                             I = GDP - C + ( X – M ) 

Trong đó:   I =  Lượng vốn đầu tư của nền kinh tế 

 C =  Thu nhập dành tiêu dùng xã hội 

              (X – M) =  Chênh lệch xuất khẩu và nhập khẩu 

e) Tăng trưởng tiêu dùng cá nhân theo đầu người: 

Phản ánh tốc độ tăng mức tiêu dùng hay sự tăng lên của mức sống dân cư hàng 
năm và bình quân qua từng thời kỳ, nếu nền kinh tế phát triển ổn định thì mức tiêu dùng 
cá nhân tăng ổn định và ngược lại.  

3. Nhóm chỉ tiêu về phát triển xã hội 

a) Tuổi thọ trung bình quân dân cư: 

Chỉ tiêu này phản ánh sự gia tăng mức sống, điều kiện chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh, 
môi trường sống, nền kinh tế xã hội càng phát triển thì điều kiện môi trường sống càng 
cao dẫn tới tuổi thọ bình quân cao. Việt Nam tuy là nước đang phát triển nhưng có điều 
kiện bảo đảm cuộc sống và chăm sóc y tế khá tốt dẫn đến tuổi thọ bình quân dân cư đạt 
68 tuổi. Ở các nước công nghiệp phát triển, tuổi thọ bình quân dân cư đạt 80 tuổi. 

b) Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: (bảng 9) 

Các tỷ lệ này phản ánh điều kiện sống, điều kiện chăm sóc sức khoẻ, vệ sinh, môi 
trường, trình độ dân trí, sự đáp ứng kế hoạch hoá gia đình. Khi nền kinh tế phát triển, tỷ 
lệ chết của trẻ sơ sinh thấp, tỷ lệ chết vì bệnh tật thấp, tỷ lệ gia tăng dân số thấp và đạt 
tới mức độ ổn định dân số. Việt Nam có nhiều tiến bộ về kế hoạch hoá gia đình, tỷ lệ 
tăng dân số tự nhiên đạt mức bình quân 1,3 đến 1,4%. Tuy vậy mức đó còn khá cao so 
với các nước phát triển. Khu vực nông thôn có tốc độ tăng dân số cao hơn so với bình 
quân chung cả nước. 

b) Tỷ lệ số người biết chữ ở tuổi trưởng thành, tỷ lệ trẻ em thất học: 

Chỉ tiêu này phản ánh trình độ dân trí của dân cư, phụ thuộc vào thu nhập và mức 
sống. Nền kinh tế càng lạc hậu, nghèo nàn thì tỷ lệ thất học càng cao. Nền kinh tế xã hội 
càng phát triển, con người càng có cơ hội học hành và phát huy năng lực bản thân. 

 

 

 



c) Tỷ lệ lao động được đào tạo: 

Tỷ lệ lao động được đào tạo phản ánh trình độ chuyên môn và kỹ năng của người 
lao động đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hiện đại với yêu cầu công nghệ và tri thức 
con người ngày càng cao. 

Bảng 9. Tỷ lệ sinh, tỷ lệ chết, tỷ lệ tăng tự nhiên và tuổi thọ trung bình 
của các châu lục và một số quốc gia năm 2001 

Châu lục 
và quốc gia 

Tỷ lệ sinh 
(%o) 

Tỷ lệ chết 
(%o) 

Tỷ lệ tăng 
tự nhiên 

(%) 

Tuổi thọ 
TB 

(tuổi) 

Tuổi thọ 
TB nam 

(T) 

Tuổi thọ
TB nữ 

(T) 

Toàn thế giới 22 9 1,3 67 65 69 

Châu Phi 38 14 2,4 54 52 55 

- Angiêri 25 6 1,9 69 68 70 

- Kênia 34 14 2,6 48 48 49 

-Ruanda 39 21 1,8 39 39 40 

Bắc Mỹ 14 9 0,5 77 74 80 

- Mỹ 15 9 0,6 77 74 80 

Nam Mỹ 23 7 1,6 70 67 73 

Châu Á 22 8 1,4 67 65 68 

- Trung Quốc 15 6 0,9 71 69 73 

Châu Ðại Duơng 18 7 1,1 74 72 76 

Châu Âu 10 11 -0,1 74 70 78 

Nguồn: World Bank, World Tables 2001 

d) Tỷ lệ số người có trình độ đại học trở lên trong dân cư: 

Tỷ lệ này phản ánh trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và mức độ đáp ứng của xã 
hội cho phát triển một nền kinh tế tri thức với công nghệ ngày càng cao. 

e) Tỷ lệ số dân đô thị: 

Phản ánh mức độ công nghiệp hoá, đô thị hoá nền kinh tế xã hội, nền kinh tế phát 
triển cao có mức độ đô thị hoá cao, số dân đô thị chiếm tỷ lệ cao trong dân cư. Hiện nay 
ở Việt Nam tỷ lệ cư dân đô thị mới đạt 25,8%, trong khi đó ở các nước phát triển tỷ lệ 
này thường là 70 đến 80%.  
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g) Số giường bệnh, số bác sĩ tính trên nghìn dân: 

Phản ánh điều kiện bảo đảm và chăm sóc sức khoẻ cho dân cư, xã hội càng phát 
triển càng có điều kiện đầu tư xây dựng các cơ sở y tế để chăm sóc sức khoẻ và điều trị 
bệnh cho nhân dân và số bác sĩ trên một nghìn dân ngày càng cao. 

h) Chỉ số phát triển nhân văn (Human Development Index- HDI):  

Đây là chỉ số phản ánh tổng hợp sự phát triển con người, phụ thuộc mức thu nhập 
bình quân đầu người dân, tuổi thọ trung bình, trình độ dân trí... Việt Nam xếp thứ 
112/176 nước về chỉ số HDI mặc dù thu nhập bình quân đầu người thấp nhưng có tuổi 
thọ trung bình khá (68 tuổi) và trình độ dân trí được đánh giá khá cao.  

i) Những chỉ tiêu khác: 
(i) Tỷ lệ số dân đô thị, nông thôn tiếp nhận các điều kiện vệ sinh (nước sạch, 

                    nhà vệ sinh). 
(ii) Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động. 
(iii) Mức tiêu dùng năng lượng bình quân trên đầu người dân (điện, xăng dầu). 
(iv) Tỷ lệ lạm phát. 
(v) Nợ nước ngoài. 
(vi) Những tiêu chí phản ánh sự công bằng xã hội, bất bình đẳng: Hệ số Ghini, 

                    đường cong Loren. 
(vii) Những chỉ tiêu phản ánh các quyền tự do, quyền dân chủ công dân... các 

                    chỉ tiêu này mang tính định tính. 



CÂU HỎI HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN CHƯƠNG I 
1. Đối tượng, nhiệm vụ và mục tiêu của môn học?  

2. Trình bày và phân tích khái niệm nông thôn? 

3. Phân tích những đặc điểm cơ bản của nông thôn? 

4. Phân tích khái niệm tăng trưởng? 

5. Phân tích khái niệm phát triển? 

6. Phân tích khái niệm phát triển bền vững?  

7. Trình bày các khái niệm phát triển nông thôn?  

8. Vì sao phải phát triển nông thôn? 

9. Trình bày và giải thích đặc điểm của phát triển nông thôn? 

10. Giải thích một số phương pháp tiếp cận phát triển nông thôn? 

11. Trình bày và giải thích các chỉ tiêu đánh giá phát triển nông thôn? 
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Chương II 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN 

I. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ NÔNG THÔN 

1. Vai trò của phát triển kinh tế nông thôn   

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến 2010 nhấn mạnh mục tiêu phát triển nhanh 
kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, cần có sự thay đổi lớn 
trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Chiến lược của Chính phủ trong 20 năm tới dựa trên sự 
chuyển dịch từ nền kinh tế coi nông nghiệp là chủ yếu sang nền kinh tế công nghiệp hóa 
với sự phát triển mạnh của các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và dịch vụ. 

Sự chuyển dịch này liên quan đến việc tăng tỷ lệ dân sống ở vùng thành thị. Rút 
kinh nghiệm của các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và Nam Mỹ, Chính phủ đã có 
những cố gắng hạn chế tối đa sự di dân từ nông thôn vào thành phố, bằng tạo việc làm 
và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế ở nông thôn.  

Phát triển kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt vào sự phát triển kinh 
tế quốc dân. Vai trò đó thể hiện qua các nhiệm vụ và những đóng góp sau: 

- Đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân cả nước; 

- Cung cấp nguyên liệu và sức lao động cho các ngành công nghiệp và dịch vụ; 

- Tạo việc làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, hạn chế việc di dân tự phát 
từ nông thôn ra thành thị; 

- Tạo nguồn thu nhập ngoại tệ thông qua xuất khẩu các sản phẩm từ nông, lâm, ngư 
nghiệp và ngành nghề thủ công; 

- Bảo vệ và làm giàu môi trường sinh thái và cảnh quan, duy trì và bảo tồn nền văn 
hóa bản sắc dân tộc. 

2. Các hoạt động kinh tế trong nông thôn 

Kinh tế của một nước nói chung, của nông thôn nói riêng bao gồm các hoạt động 
kinh tế thuộc ba loại lớn sau: 

- Những hoạt động sản xuất chính. 

- Những hoạt động sản xuất thứ sinh (hoặc chế biến). 

- Những hoạt động thứ ba (hoặc dịch vụ). 



Các hoạt động sản xuất chính là những hoạt động liên quan đến việc trồng trọt, thu 
hoạch hoặc khai thác nguyên liệu, như hoạt động của các ngành: 

- Nông nghiệp; 

- Lâm nghiệp; 

- Thủy sản hoặc nuôi trồng thủy sản; 

- Khai thác mỏ và đá. 

Các hoạt động sản xuất thứ sinh (hoặc chế biến) là những hoạt động liên quan đến 
việc chế biến những nguyên liệu từ hoạt động sản xuất chính và sản xuất các mặt hàng 
có thể sử dụng hoặc tiêu thụ, thí dụ: 

- Sản xuất phomát từ sữa, quần áo từ len; 

- Xây dựng nhà cửa, đường sá;  

- Làm đồ gốm hoặc các hàng hóa gia công khác và v.v…  

Các hoạt động thứ ba (hoặc dịch vụ) là những hoạt động liên quan đến việc cung 
cấp dịch vụ như: 

- Bán hàng hóa ở các cử hàng, các chợ; 

- Bảo dưỡng hoặc sửa chữa công cụ, máy móc; 

- Dịch vụ khách sạn, du lịch; 

- Xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa, và v.v… 

Ba khu vực kinh tế: chính, thứ sinh, thứ ba được liên kết chặt chẽ với nhau thành 
“chuỗi xích” hoạt động kinh tế. Thí dụ, một nông dân sản xuất gạo có thể mua chiếc cày 
ở một cửa hàng nông cụ. Anh ta có thể bán gạo của mình cho một thương nhân, rồi 
người này lại bán lại cho một công ty xuất khẩu, công ty này thuê công ty vận chuyển 
để chuyển gạo tới cảng, tại đây gạo có thể được bán cho người mua nước ngoài, một 
công ty vận tải biển lại được thuê để chuyển gạo về nước mình và sau đó thông qua chợ 
bán buôn hoặc cửa hàng bán lẻ để bán cho những người tiêu dùng. 

Ở mỗi khâu trong “chuỗi xích” này, việc kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên quan 
phải trang trải các chi phí (tiền lương, thiết bị…) và phải có lãi để duy trì công việc kinh 
doanh. Những chi phí này được phản ánh ở giá bán gạo, do đó giá này sẽ phải cao hơn 
giá mà họ mua. Vì vậy, giá (một kg) gạo khi đến tay khách hàng nước ngoài có thể cao 
gấp nhiều lần mà người nông dân bán ra. Nhưng giá bán cuối cùng không thể cao hơn 
giá bán gạo có chất lượng tương tự, thí dụ từ Thái Lan chẳng hạn. Bất kỳ sự giảm giá 
bán cuối cùng nào cũng đều được phản ánh (thông qua “chuỗi xích” kinh tế) ở giá mà 
người nông dân nhận được cho sản phẩm cơ bản của mình. 
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Trong điều kiện nông thôn Việt Nam, hầu hết các hoạt động kinh tế có xu hướng 
tập trung ở các giai đoạn đầu của các “chuỗi xích” kinh tế này, nhất là các hoạt động sản 
xuất chính như nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp. 

Hoạt động kinh tế ở các giai đoạn sau của chuỗi kinh tế (như chế biến lương thực, 
xuất khẩu, vận chuyển…) thường được tiến hành ở các thị xã, thành phố lớn hoặc ở các 
cảng. Vì vậy nhiều doanh nghiệp ở các vùng nông thôn, đặc biệt là người nông dân có 
thể chỉ nhận được giá cơ bản cho các sản phẩm ban đầu trong khi tiền nhận thêm liên 
quan đến sản phẩm này có thể chủ yếu ở các thành phố. 

Nếu muốn làm cho nền kinh tế nông thôn vững mạnh, thì phải giữ lại thêm “các 
mắt xích” trong các “chuỗi xích” kinh tế cho các vùng nông thôn, hoặc thậm chí phải 
đẩy một số mắt xích ra khỏi chuỗi để sao cho người sản xuất càng liên quan trực tiếp 
đến người tiêu dùng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thí dụ, người nông dân bán rau trực 
tiếp cho người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều tiền hơn là bán cho người bán buôn. Người 
làm đồ gốm trong làng bán trực tiếp các sản phẩm của mình cho khách sẽ nhận được 
nhiều tiền hơn là nếu bán cho một công ty xuất khẩu. 

3. Các thành phần kinh tế trong nông thôn 

Giai đoạn quá độ chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
đang làm thay đổi vai trò của các thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế chính được 
Chính phủ công nhận, bao gồm: 

- Hộ gia đình; 

- Hợp tác xã; 

- Doanh nghiệp nhà nước; 

- Doanh nghiệp tư nhân tồn tại  dưới các hình thức pháp lý: Doanh nghiệp cá nhân, 
công ty hợp doanh, công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần 
TNHH, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

a) Hộ gia đình: 

Ở nông thôn, hầu hết các hoạt động kinh tế trong nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, 
tiểu thủ công nghiệp đều do các hộ gia đình điều hành. Luật Đất đai năm 1993 công 
nhận các nông hộ là những đơn vị kinh tế tự chủ và đã cấp cho họ giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Việc này đã làm cho hang triệu hộ nông dân an tâm lao động trên 
đất đai của mình và khuyến khích họ đẩy mạnh sản xuất. Kết quả là nhiều nông hộ đã 
thoát cảnh nghèo và trở nên khá giả hơn, sản xuất gạo và các sản phẩm nông nghiệp 
khác tăng mạnh, góp phần an ninh luơng thực và xuất khẩu. Chính phủ khuyến khích và 
tạo điều kiện cho các “doanh nghiệp gia đình” phát triển và đa dạng hóa hoạt động kinh 



tế. Các nông hộ sẽ được khuyến khích chuyển sang sản xuất hàng hóa. Những hộ nghèo 
được cấp vốn tín dụng ưu đãi, được tư vấn và tập huấn các kiến thức cần thiết. 

b) Hợp tác xã: 

Luật Hợp tác xã quy định việc thành lập các hợp tác xã kiểu mới dựa trên cơ sở 
tham gia tự nguyện của nông dân hoặc những người khác. Các hợp tác xã này không 
quản lý việc canh tác chính mà cung cấp các dịch vụ cho nông dân như dịch vụ giống, 
phân bón, vốn vay để mua máy móc, quản lý các hệ thống, công trình thủy lợi, cung cấp 
điện, tín dụng, v.v… Các hợp tác xã này cũng hoạt động để khắc phục những ảnh hưởng 
xấu của kinh tế thị trường, thí dụ như việc mua và cất giữ các nông sản trong thời kỳ giá 
hạ. Một số hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới còn tham gia vào nhiều loại hình hoạt động 
đa dạng, như điều hành các nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc hoặc 
các xí nghiệp sản xuất giày dép, hàng dệt và các hàng hóa khác. 

c) Doanh nghiệp Nhà nước 

Các công ty do Nhà nước sở hữu gọi là doanh nghiệp Nhà  nước. Trong thời kỳ bao 
cấp, các doanh  nghiệp đã đóng góp sản lượng công nghiệp chủ yếu. Vị trí doanh nghiệp 
Nhà nước có sự thay đổi sau khi có chính sách “đổi mới” từ 1989. Nhà nước đưa ra một 
chương trình cải cách các doanh nghiệp này để đưa vai trò của các doanh nghiệp Nhà 
nước như là một phần của động lực quốc gia nhằm hiện đại hóa Việt Nam. 

Chính phủ chủ trương đa dạng hóa quyền sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước thông 
qua cổ phần hóa (bán các cổ phần của Nhà nước), bán toàn bộ hoặc chuyển nhượng tự 
do cho khu vực tư nhân, giải thể các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn không hiệu quả và 
sắp xếp lại những doanh nghiệp Nhà nước còn lại. 

Trong phát triển nông thôn, các doanh nghiệp Nhà nước vẫn là lực lượng lãnh đạo 
trong một số khu vực quan trọng, nhất là các khâu tiêu thụ và chế biến nông sản. Các 
công ty chế biến sẽ được cổ phần hóa và từng bước bán cổ phần cho nông dân xuất khẩu 
nguyên liệu, điều này sẽ gắn quyền lợi của nông dân với quyền lợi của doanh nghiệp. 

d) Khu vực tư nhân: 

Chủ trương của Chính phủ là khuyến khích khu vực tư nhân ngày càng phát triển 
góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế nông thôn. Chính phủ cũng khuyến khích hoạt 
động thương mại trên quy mô lớn, đặc biệt ở các ngành công nghiệp chế biến, chăn nuôi 
quy mô lớn và các ngành công nghiệp khác không sử dụng nhiều đất nông nghiệp và 
khuyến khích sự đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào các lĩnh vực này. Quá trình 
cổ phần hóa hoặc đa dạng hóa chủ sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước sẽ tạo cơ hội để 
khu vực tư nhân tăng cường đầu tư vào kinh tế nông thôn.   

4. Mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn 

Mục tiêu chung và lâu dài của phát triển kinh tế nông thôn là công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, tức là xây dựng một nền nông nghiệp và kinh tế 
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nông thôn có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, kỹ thuật sản xuất 
tiến tiến và phù hợp, nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng nhanh thu nhập và mức sống của dân cư nông 
thôn, đưa nước ta tiến đến văn minh hiện đại và nâng cao vị thế của các nông sản nước 
ta trên thị trường thế giới.  

Những chỉ tiêu cơ bản thể hiện mục tiêu trên, đó là: 

- Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ở các vùng nông thôn đạt khoảng 7% đến 
8% trong thời kỳ 2000 đến 2005 và 10% đến 11% trong 5 năm tiếp theo. 

- Tiếp tục phát triển các khu vực công nghiệp và dịch vụ với tốc độ nhanh hơn khu 
vực nông nghiệp để tạo việc làm, tạo sự cân đối về GDP giữa ba khu vực và việc làm sẽ 
chuyển dần từ nông nghiệp sang hai khu vực kia. 

- Mỗi năm tạo 800.000 việc làm mới trong kinh tế nông thôn. 

- Nâng mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm của các vùng nông thôn từ 
230$ năm 2000 lên tới 550$ vào năm 2010, duy trì tỷ lệ giữa thu nhập bình quân ở nông 
thôn và thu nhập bình quân trong toàn quốc. 

- Tiếp tục cải thiện hạ tầng cơ sở nông thôn và dịch vụ. 

- Bằng các biện pháp duy trì mức dân số nông thôn tuyệt đối, đồng thời chấp nhận 
sự giảm tỷ lệ này ở mức tương đối (so với tỷ lệ dân số trong cả nước).  

5. Những bài học phát triển kinh tế nông thôn từ các nước châu Á 

Kinh nghiệm về sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn từ các nước và lãnh thổ ở 
châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Inđônêsia, Malaisia, Thái Lan và Trung Quốc là 
những bài học đáng chú ý. Những nước này đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP hàng 
năm theo đầu người khá cao trong vòng 20 năm qua. Kinh nghiệm cho thấy, đạt được sự 
thay đổi này là do việc kết hợp các chính sách sau: 

- Kiểm soát lạm phát và duy trì tỷ giá hối đoái cạnh tranh; 

- Đầu tư cho nguồn nhân lực thông qua giáo dục bằng kinh phí từ các nguồn công 
cộng; 

- Khuyến khích cá nhân gửi tiền tiết kiệm;  

- Tự do hóa khu vực tư nhân và hạn chế những xáo trộn về giá; 

- Cho tiếp cận, khuyến khích xuất khẩu và tiếp nhận công nghệ nước ngoài; 

- Cải thiện cơ sở hạ tầng mà các doanh nghiệp cần như giao thông, cung cấp nước 
và thông tin liên lạc; 



- Tránh phân biệt đối xử với nông nghiệp trong việc đánh thuế và trong các chính 
sách khác. 

Đặc biệt, những bài học của Trung Quốc những năm gần đây rất có ý nghĩa đối với 
phát triển nông thôn Việt Nam. Chương trình cải cách của Trung quốc cũng được bắt 
đầu từ nông nghiệp, nhờ sáng kiến chuyển từ sản xuất tập thể sang các nông hộ và cá 
nhân. Các cá nhân không được tự do mua bán đất nhưng họ được quyền sử dụng đất và 
nhờ vậy họ được khuyến khích quản lý tốt đất đai. Sự thay đổi này được sự ủng hộ rộng 
rãi, được thử nghiệm thành công ở một tỉnh và phát triển thành chính sách áp dụng rộng 
rãi trên toàn quốc.  

Kết quả của chính sách này đã đẩy mạnh sức sản xuất. Sau đó, Chính phủ đã giải 
quyết vấn đề giá cả theo một giải pháp khôn khéo - một hệ thống hai giá đã được áp 
dụng, trong đó lương thực dùng để đáp ứng các chỉ tiêu của nền kinh tế bao cấp cũ được 
bán theo giá được kiểm soát theo cách cũ, phần còn lại được bán theo giá thị trường. 
Kết quả đã làm cho giá thị trường thay đổi và không gây ra lạm phát tràn lan. Sau một 
thời gian, việc kiểm soát gía được bãi bỏ và thị trường tự do hiện đang hoạt động. 

Tác dụng của việc làm này đã làm tăng đáng kể thu nhập của nông dân và do đó 
nhu cầu của họ về các hàng tiêu dùng tăng lên, tạo ra ‘thị trường trong nước’ về các 
hàng hóa công nghiệp và dịch vụ. Chính phủ đã hỗ trợ việc thiết lập hàng triệu các 
doanh nghiệp mới ở các thị trấn và làng quê để phục vụ thị trường gia tăng này. Chính 
phủ khuyến khích các công ty nước ngoài đến tham gia liên doanh và đã trở thành quốc 
gia nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất trong số các nước đang phát triển. 
Chính phủ Trung quốc cũng đã cải tổ lại cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. 
Kết quả sự thay đổi này đã làm tăng số việc làm trong khu vực phi nông nghiệp. Thu 
nhập từ phi nông nghiệp là một yếu tố chủ yếu góp phần thoát khỏi đói nghèo và làm 
tăng mức sống của nông thôn Trung quốc. 

II. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1. Vai trò của nông nghiệp trong kinh tế nông thôn 

Hiện nay và trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong đời sống quốc gia và trong kinh tế nông thôn. Bất kỳ một quốc gia nào xuất phát 
điểm của nền kinh tế ban đầu cũng là nông nghiệp, sau quá trình công nghiệp hoá mới 
trở thành các nước công nghiệp phát triển. Nền kinh tế nông thôn coi nông nghiệp là 
nền tảng, nói đến nông thôn phải đề cập đến nông nghiệp, coi phát triển nông nghiệp là 
điều kiện tiên quyết cho phát triển nông thôn. Trong giai đoạn đầu phát triển nông thôn, 
giá trị nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 
khu vực nông thôn, sau đó trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp giảm dần tỷ 
trọng của nó nhường vị trí cho công nghiệp và dịch vụ. Có thể nói, nền kinh tế nông 
thôn đi lên từ nông nghiệp, phát triển nông thôn phải coi trọng phát triển nông nghiệp; 
nông nghiệp giúp cho đất nước ổn định kinh tế xã hội, tạo đà cho phát triển nông thôn.  
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Ðến năm 2004 ở nước ta nông nghiệp chiếm 21,8% GDP cuả cả nước, sử dụng 
66% lực lượng lao động xã hội. Nông nghiệp bảo đảm an ninh lương thực, là nguồn 
sinh sống chính của hàng triệu gia đình nông dân, là nơi cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp, là nguồn xuất khẩu ngày càng quan trọng hoặc sản xuất các mặt hàng thay thế 
nhập khẩu và là phương tiện bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái và các 
hình thức sinh hoạt văn hoá truyền thống cộng đồng.  

Nông nghiệp vẫn là ngành cốt lõi của nền kinh tế của Việt Nam trong vài thập kỷ 
tới. Trong xã hội hiện đại, vai trò của nông nghiệp không bị coi nhẹ mà có nhiều nét 
mới, đặc sắc hơn dưới dạng sản xuất công nghiệp với công nghệ cao, tạo ra thu nhập và 
hiệu quả cao. Nông nghiệp phát triển, tạo yếu tố vật chất cho công nghiệp và dịch vụ 
nông thôn phát triển, từng bước cải thiện cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống mọi mặt của 
người dân nông thôn. 

2. Phát triển nông nghiệp bền vững  

Ngày nay phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề được tất cả các quốc gia quan 
tâm, phát triển nông thôn không thể đạt kết quả mong muốn nếu không chú trọng bảo 
đảm phát triển nông nghiệp bền vững. Nông nghiệp bền vững là một bộ phận hợp thành 
của một nền kinh tế phát triển bền vững.  

Phát triển nông nghiệp bền vững được định nghĩa bởi Tổ chức Lương thực Nông 
nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) năm 1992: 

"Phát triển nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn sự thay đổi về tổ chức 
và kỹ thuật nhằm bảo đảm thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người cả cho hiện 
tại và mai sau. Sự phát triển như vậy của nền nông nghiệp sẽ không làm tổn hại đến môi 
trường, không giảm cấp tài nguyên, phù hợp về kỹ thuật và công nghệ, có hiệu quả kinh 
tế và được xã hội chấp nhận". 

Nông nghiệp bền vững phải đạt 3 mục đích: 

- Ðạt hiệu quả kinh tế cao. 

- Bảo đảm công bằng kinh tế và công bằng xã hội. 

- Gìn giữ và làm phong phú môi trường.  

Uỷ ban Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã đưa ra 4 đặc trưng của phát 
triển bền vững (tháng 5 năm 2002):  

- Nuôi dưỡng các nguồn tài nguyên toàn thế giới cho thế hệ ngày nay và mai sau. 

- Áp dụng mỗi nơi cách làm nông nghiệp địa phương. 

- Bảo đảm vai trò của nông dân trong mọi khâu của quá trình ra quyết định. 



- Phân phối một cách công bằng quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên và sản phẩm 
sản xuất ra.  

Ðồng thời 4 nhân tố đảm bảo cho phát triển nông nghiệp bền vững trong khu vực 
nông thôn cần được nhận thức một cách đầy đủ:  

- Sự tham gia chủ động, tích cực của các cộng đồng nông thôn, hội nông dân, các 
tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước. 

- Môi trường chính sách quốc gia thuận lợi, giàu tính khuyến khích và hỗ trợ. 

- Thông tin minh bạch, thông suốt và có hiệu quả giữa các tác nhân liên quan. 

- Tập trung hoạt động nghiên cứu ứng dụng những cách làm, những kỹ thuật phù 
hợp của địa phương. 

Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và xu hướng toàn cầu 
hoá nền kinh tế, 4 đặc trưng và 4 nhân tố cốt yếu của phát triển nông nghiệp bền vững 
được nêu và nhấn mạnh vào 2 điểm cần được lưu tâm:   

- Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò chủ động, tích cực của đông đảo nông dân và 
cộng đồng nông thôn. 

- Coi trọng vận dụng, đề cao cách làm và kỹ thuật nông nghiệp của địa phương.   

Trên thực tế, trong các cộng đồng nông thôn người dân sẵn sàng tham gia vào các 
hoạt động phát triển nếu vai trò của họ được đề cao, nếu họ được bàn bạc và thảo luận. 
Những kinh nghiệm và cách làm được những người nông dân đúc kết từ bao đời, trong 
đó có không ít những thất bại đã được rút ra và tìm cách phòng tránh, bởi vậy đề cao và 
vận dụng những kinh nghiệm bản địa trong sản xuất nông nghiệp là một yếu tố bảo đảm 
sự thành công.  

3. Những thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới 

Trong 16 năm đổi mới từ 1988 đến 2004, ngành nông nghiệp đã có tiến bộ mạnh 
mẽ với chế độ khoán trong nông nghiệp (1988), giao đất cho nông dân (1993), lấy hộ 
nông dân làm đơn vị kinh tế. Kết quả là nếu năm 1988 phải nhập 450 nghìn tấn lương 
thực thì từ năm 1999 bắt đầu xuất khẩu gần 1 triệu tấn gạo, an ninh lương thực trên bình 
diện quốc gia được bảo đảm.   

- Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt 4,3% năm, thu nhập từ nông 
nghiệp chiếm 21,8% GDP của nền kinh tế. Nông nghiệp phát triển đa dạng và nổi bật là 
sản xuất lương thực. Cây công nghiệp, cây ăn quả, rau, chăn nuôi... phát triển nhanh, 
phần lớn các mặt hàng đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước.  

- Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản liên tục tăng bình quân 13% năm, năm 2003 giá trị 
xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt 5,89 tỷ USD chiếm 29,2% tổng kim ngạch xuất khẩu 
toàn quốc. Xuất khẩu gạo từ 1988 tới nay hàng năm đều đạt 3,5 đến 4 triệu tấn đứng thứ 
2 thế giới, xuất khẩu cà phê và hạt điều đứng thứ 3 thế giới...    
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- Từ nền nông nghiệp tự cung tự cấp đã từng bước chuyển sang nông nghiệp hàng 
hoá, hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung: Lúa gạo ở Đồng bằng 
sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng; cà phê ở Tây Nguyên và Ðông Nam Bộ; chè 
ở miền núi và trung du phía Bắc; cao su ở Ðông Nam Bộ; cây ăn quả ở Ðông Nam Bộ 
và Tây Nam Bộ.   

- Lâm nghiệp đã có những chuyển biến sâu sắc, từ lâm nghiệp Nhà nước chủ yếu 
do quốc doanh quản lý, lấy khai thác gỗ rừng tự nhiên làm mục tiêu sang lâm nghiệp xã 
hội, giao khoán rừng và đất rừng cho hộ quản lý, gắn trách nhiệm và lợi ích cho nông 
dân. Các chương trình 327 về phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chương trình 661 về 
trồng mới 5 triệu ha rừng đã đạt kết quả tốt góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 27% 
năm 1988 lên 35% năm 2003.    

- Trong ngành thuỷ sản, chuyển từ đánh bắt tự nhiên là chính sang nuôi trồng tập 
trung, phát triển nuôi trồng thuỷ sản theo hướng thâm canh, thu từ nuôi trồng chiếm 
53,2% giá trị toàn ngành thuỷ sản, phát triển mạnh các cơ sở chế biến phục vụ xuất khẩu.  

- Gần 40% số hợp tác xã nông nghiệp ở nông thôn đã đăng ký lại hoặc xây dựng 
mới theo Luật hợp tác xã, hướng hoạt động chủ yếu là làm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ 
nông dân. Các doanh nghiệp Nhà nước trong nông nghiệp đang được cổ phần hoá hoặc 
sắp xếp lại để làm ăn có hiệu quả hơn. Ðến năm 2003 có hơn 110.000 trang trại, hơn 2 
triệu hộ nông dân sản xuất giỏi.    

Mặc dù đã đạt nhiều tiến bộ và thành tựu, nhưng nông nghiệp Việt Nam vẫn còn 
những tồn tại và yếu kém cần được khắc phục:  

- Thu nhập từ nông nghiệp còn rất thấp, 90% số nguời nghèo sống ở nông thôn, chỉ 
mới có việc làm trung bình 72% thời gian lao động của nông dân, một số nơi nhất là 
miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo an ninh lương thực.   

- Ðất nông nghiệp ít, bình quân mỗi hộ nông dân chỉ có hơn nửa hecta, đất đai các 
hộ bị chia thành nhiều mảnh nhỏ manh mún không thuận lợi cho thâm canh, sức ép phá 
rừng làm nương rẫy vẫn rất lớn ở miền núi. Còn nhiều diện tích đất trống đồi núi trọc 
cần được đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.  

- Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được cải thiện chậm, mất cân đối giữa chăn nuôi và 
trồng trọt, đến năm 2003 thu từ trồng trọt chiếm 75,4%, từ chăn nuôi 22,4%, từ dịch vụ 
nông nghiệp 2,2%. Còn nhiều hạn chế về cải thiện giống cây trồng, vật nuôi và áp dụng 
kỹ thuật canh tác mới.  

- Trong lâm nghiệp khâu đầu tư trồng rừng còn yếu, giao rừng, quản lý rừng chưa 
đạt mong muốn. Thu lâm nghiệp từ khai thác chiếm 75,4%, thu nhặt lâm sản chiếm 
13,7%, thu từ lâm sinh chỉ chiếm 7,8%.  



- Trong thuỷ sản thâm canh nuôi trồng chưa cao, công nghệ chế biến chưa đạt 
mong muốn dẫn đến sức cạnh tranh hàng thuỷ sản còn yếu.  

- Cơ khí hoá nông nghiệp tuy có tiến bộ nhưng còn chậm, cơ bản vẫn là sản xuất 
thủ công, năng suất thấp. Hạ tầng cơ sở về đường sá, điện, thuỷ lợi nhiều nơi chưa đáp 
ứng yêu cầu cho sản xuất nông nghiệp.  

- Khâu chế biến và bảo quản nông sản không đồng bộ và công nghệ lạc hậu, chỉ có 
60% chè, 50% mía, 10% rau quả được chế biến... Nhiều sản phẩm xuất khẩu ở dạng thô, 
tiêu thụ giá thấp so với các nuớc khu vực (thí dụ gao, rau quả, thịt) hoặc chi phí cao (thí 
dụ đường) hoặc sản lượng không đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước (thí dụ cây có 
sợi, sữa, dầu thực vật) hoặc sản xuất quá mức so với yêu cầu thị trường thế giới (thí dụ 
cà phê).  

- Các hệ thống hỗ trợ của Chính phủ cho nông nghiệp còn nhiều hạn chế về khuyến 
nông, tư vấn, các dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật... Người nông dân thiếu thông tin đầy 
đủ về thị trường.  

Những năm qua, nông nghiệp Việt Nam đạt được những thành tựu về phát triển do 
những nhân tố sau đây:  

- Ðường lối đổi mới đúng đắn của Ðảng và Chính phủ tạo sinh khí cho phát triển 
kinh tế xã hội đất nước trong đó có nông nghiệp.  

- Cải cách chính sách ruộng đất, trao quyền sử dụng đất nông, lâm nghiệp lâu dài 
cho các hộ nông dân, đã tạo động lực sử dụng có hiệu quả hơn quỹ đất hiện có.  

- Tăng cường đầu tư của Nhà nước cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng nông thôn, 
đặc biệt về thuỷ lợi, điện, giao thông nông thôn.   

- Trình độ thâm canh của nông dân được nâng cao, năng suất cây trồng, vật nuôi 
tăng lên nhờ việc áp dụng giống mới, các phương thức canh tác mới và công nghệ cao.  

- Tăng diện tích đất nông nghiệp, tăng lực lượng lao động và huy động nhiều nguồn 
vốn vào phát triển sản xuất nông nghiệp.   

- Phát triển mạnh mẽ các trang trại nông nghiệp, các cơ sở chế biến và xuất khẩu 
nông sản, từng bước phát triển nền nông nghiệp hàng hoá.  

4. Mục tiêu và những biện pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp  

 Từ một nước nông nghiệp đi lên, vai trò chủ chốt của nông nghiệp của nước ta 
trong giai đoạn đầu phát triển kinh tế là không thể phủ nhận. Cần thiết phải phát triển 
một nền nông nghiệp hiện đại hoá không chỉ để đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói 
giảm nghèo mà còn để làm động lực cho phát triển kinh tế xã hội nông thôn. 

Chiến lược đến năm 2010 của Việt Nam nhấn mạnh vào công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Bởi vì, Việt Nam chấp nhận đối mặt với môi 
trường cạnh tranh cao của thị trường thế giới.   
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a) Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam:  

Mục tiêu chung và lâu dài của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông 
thôn là: Xây dựng một nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn có cơ sở vật chất và kỹ 
thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, sản xuất tiến bộ và phù hợp, nhằm nâng cao 
năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, 
tăng nhanh thu nhập và đời sống người dân nông thôn, đưa nước ta trở thành một nước 
văn minh hiện đại và nâng cao vị thế của hàng nông sản và nông thôn nước ta trên thị 
trường thế giới.  

b) Mục tiêu phát triển nông nghiệp đến năm 2010:  

Chiến lược của Việt Nam nêu lên tầm nhìn và mục tiêu sau đây cho phát triển nông 
nghiệp:  

- Phát triển một nền nông nghiệp bền vững, có hiệu quả cao, đa dạng và hội nhập. 

- Hướng tới một nền nông nghiệp hàng hoá. 

- Sản xuất nông nghiệp dựa trên các cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật hiện đại.  

- Tăng cường cơ khí hoá nhằm giảm nhẹ sức lao động ở các khâu công việc nặng 
nhọc và đạt năng suất lao động cao.  

- Có khả năng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất và chất lượng cao, 
đa dạng theo vùng và phù hợp với công nghiệp chế biến để tăng cường xuất khẩu. 

- Có đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong khu vực và thế giới, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.  

Các mục tiêu trên được cụ thể hoá thành các chỉ tiêu phấn đấu của toàn ngành nông 
nghiệp theo từng giai đoạn (bảng 10).  

Bảng 10. Các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp Việt Nam dến 2010 và 2020  

Chỉ tiêu 2005 2010 2020 

- Giá trị sản phẩm nông nghiệp (tỷ USD)  12,8 15,0 22,4 

- Giá trị xuất khẩu (tỷ USD) 5-6 9 -10 13-15 

- Sản lượng lương thực quy thóc (triệu tấn) 36 > 40  

- GDP nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế nông thôn  45 - 50  

- Tỷ trọng giá trị sản phẩm chăn nuôi (%) 23 25  

- Tỷ lệ che phủ rừng (%) 35 43  

Các chỉ tiêu trên dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng hàng năm trong sản xuất nông 
nghiệp là 4 đến 4,5% tương tự với tốc độ bình quân 4,3% trong những năm vừa qua. 



Mục tiêu còn đề ra là tăng gấp đôi giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1 ha đất nông 
nghiệp từ mức 1.000 USD/ha hiện tại lên 2.000 USD/ha vào năm 2010 và đạt mức cao 
hơn nữa về giá trị sản phẩm bình quân trên một lao động nông nghiệp từ 310 USD/ 
người lên 1.500 USD/ người.  

Yêu cầu tăng trưởng đạt các chỉ tiêu trên trong một thời gian dài là một thách thức 
lớn. Trong số các nước ở châu Á, chỉ riêng có Việt Nam và Trung Quốc là hai nước đạt 
tốc độ tăng trưởng trên 4% năm về sản xuất nông nghiệp trong 2 thập kỷ qua. Ấn Ðộ, 
Indonexia và Thái Lan đều đạt tốc độ từ 2,6 đến 3,9%, Philippin đạt 1 đến 1,5%. Tăng 
trưởng cao về nông nghiệp trong các nước đang phát triển góp phần đáng kể đạt tốc độ 
tăng trưởng cao của nền kinh tế, Trung Quốc và Việt Nam là những minh chứng thực tế 
cho điều đó. 

c) Những biện pháp chủ yếu phát triển nông nghiệp Việt Nam:  

Ðể đạt được những mục tiêu phát triển nông nghiệp, các biện pháp đã được thảo 
luận và nêu lên nhằm đáp ứng yêu cầu chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện:  

- Tiếp tục đổi mới giao quyền sử dụng đất, cho thuê đất và sử dụng đất một cách 
hợp lý, có hiệu quả cao 

Thách thức đặt ra là khai thác hợp lý để tăng quỹ đất nông nghiệp có thể, bù đắp 
quỹ đất nông nghiệp giảm hàng năm do nhu cầu công nghiệp hoá, đô thị hoá và phát 
triển hạ tầng. Những kết quả về đổi mới chính sách đất đai đã tác động làm cho các hộ 
nông dân sử dụng đất có hiệu quả hơn, tăng cao sản lượng nông nghiệp. Tuy nhiên đến 
năm 1999 vẫn còn 12% số hộ nông dân và 18% quỹ đất nông nghiệp, 40% số nông 
trường quốc doanh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiến lược đến 
năm 2010 đặt ra nhiệm vụ hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất. Tiếp tục chỉ đạo “dồn điền, đổi thửa” để khắc phục tình trạng manh mún 
ruộng đất và tạo điều kiện thuận lợi cho cơ khí hoá và công tác quản lý đất đai. Khuyến 
khích phát triển trang trại có quy mô đủ lớn để phát triển sản xuất theo hướng hàng hoá 
và đa dạng hoá.     

- Tăng vốn đầu tư cho nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó tập trung vào 
cải tiến các giống cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi súc vật, bảo quản và 
chế biến nông sản 

Chiến lược đến năm 2010 nhấn mạnh nỗ lực đầu tư cả chiều rộng và chiều sâu cho 
nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nông nghiệp gồm: 

Công nghệ sinh học: Ðưa nhanh tiến bộ trong công nghệ sinh học vào sản xuất 
nhằm tạo ra bước đột phá mới về năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi.  

Công nghệ tự động hoá: Áp dụng những thành tựu trong nước và nước ngoài trong 
tự động hoá vào các lĩnh vực: Chế biến nông sản nhất là nông sản xuất khẩu; chăn nuôi 
gia súc, chế biến thức ăn, giết mổ và chế biến thịt, sữa; thuỷ lợi áp dụng tự động hoá 
trong điều khiển tưới, tiêu, phòng chống lũ lụt.  
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Công nghệ thông tin: Nối mạng thông tin đến các xã trong cả nước, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp, người sản xuất nắm bắt thông tin thị trường, từng bước kết nối 
giữa nhà sản xuất và nhà tiêu thụ sản phẩm trong nước và nước ngoài.  

Công nghệ vật liệu mới: Áp dụng máy móc thiết bị phục vụ cơ khí hoá nông 
nghiệp, bảo quản và chế biến nông sản, đóng gói nông sản. Thuỷ lợi, áp dụng xi măng 
đầm làm các đập, sử dụng vải địa kỹ thuật làm lõi đập, vật liệu mới làm ống dẫn nước... 

- Ðầu tư tiếp tục xây dựng mới, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và cơ sở hạ tầng 
khác như giao thông, điện, cung cấp nước và viễn thông 

Chiến lược đến năm 2010 đề ra: Cần có thêm các biện pháp kiểm soát lũ lụt ở 
Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, củng cố và nâng cao các đê sông, đê 
biển. Mở rộng diện tích tưới tiêu, đảm bảo tưới cho 6,3 triệu ha đất lúa, 1,2 triệu ha cây 
công nghiệp các loại. Tăng cường hoạt động và đổi mới quản lý hệ thống thuỷ lợi, gắn 
quyền lợi và trách nhiệm người dân với công trình thuỷ lợi.  

- Tăng cường cơ khí hoá và điện khí hoá nông nghiệp 

Ðẩy mạnh việc chuyển sản xuất bằng thủ công sang sản xuất bằng máy nhằm tăng 
năng suất và giải phóng sức lao động nông nghiệp. Chính phủ Việt Nam xác định phát 
triển mạnh cơ khí hoá và điện khí hoá là vấn đề thiết yếu cho việc tăng trưởng kinh tế ở 
các vùng nông thôn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ khí hoá 70 đến 80% khối 
lượng công việc sản xuất nông nghiệp. Ưu tiên cơ khí hoá các sản phẩm xuất khẩu, sản 
phẩm thay thế nhập khẩu. Ưu tiên vào các khâu làm đất và cải tạo đồng ruộng; gieo 
trồng, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến và bảo quản 
nông sản, vận chuyển, nước phục vụ chăn nuôi và vệ sinh gia súc. Ðến 2010 đưa lưới 
điện quốc gia về 90% số xã và 70% số hộ nông thôn. Ðẩy mạnh áp dụng các nguồn 
năng lượng thiên nhiên khác: thuỷ điện nhỏ, khí đốt, gió, năng lượng mặt trời...  

- Phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông  

Thiết lập các trung tâm chuyển giao công nghệ chung hoặc công nghệ chuyên 
ngành ở các vùng và các huyện.  

Xây dựng các tổ chức khuyến nông Nhà nước hoặc khuyến nông tự nguyện làm 
công tác khuyến nông.  

Giúp đỡ đào tạo nghề và bồi dưỡng lực lượng lao động kỹ thuật nông nghiệp cho 
các địa phương. Mở các trung tâm tư vấn giúp nông dân kinh doanh nông nghiệp. 

 Thành lập các trung tâm thông tin ở xã và huyện gắn liền với khuyến nông và cung 
cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật, nhu cầu thị trường giúp nông dân và các trang trại ra 
quyết định sản xuất.  

- Ðẩy mạnh sản xuất theo hướng chuyên môn hoá phù hợp với từng vùng  



Chiến lược đến năm 2010 phát triển sản xuất nông nghiệp theo những mô hình sản 
xuất phù hợp với từng vùng sinh thái nhằm phát huy lợi thế từng vùng.  

Miền núi và trung du Bắc Bộ phát triển chè, cà phê Arabica, các quả nhiệt đới và 
cận nhiệt đới (cam, quýt, dứa, chuối, nhãn, mận, đào, hồng...), lâm nghiệp, chăn nuôi 
trâu, bò...  

Ðồng bằng sông Hồng phát triển lúa, ngô, cây ăn quả (nhãn, vải...), rau, hoa, cây 
cảnh, lợn, gà, vịt, nuôi trồng thuỷ sản, chú ý đặc biệt các cây trồng mùa đông.  

Khu IV cũ phát triển lạc, mía, chè, cà phê, hạt tiêu, cam, chanh, nuôi lợn, bò, lâm 
nghiệp, thuỷ sản ven biển.  

Duyên hải miền Trung phát triển điều, ca cao, hạt tiêu, lạc, mía, bông vải, thanh 
long, xoài, nho, nuôi bò, cừu, lâm nghiệp, lúa, ngô, sắn, nuôi trồng thuỷ sản ven biển.  

Tây Nguyên phát triển cà phê, cao su, hạt điều, rau, hoa, chè, hạt tiêu, bông vải, 
rừng, ngô, cây họ đậu, tơ tằm.  

Ðông Nam Bộ phát triển hạt điều, cao su, cà phê, hạt tiêu, bông vải, quả nhiệt đới, 
lạc, rau, hoa, cây cảnh, mía, lâm nghiệp, bò sữa, lợn, gà...  

Ðồng bằng sông Cửu Long phát triển lúa, cây ăn quả nhiệt đới, nuôi lợn, gà vịt, 
thuỷ sản, rừng.  

- Tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu  

Ðến năm 2010, tập trung sản xuất 3 nhóm sản phẩm chính:   

• Các sản phẩm có tính cạnh tranh cao: Lựa chọn để tập trung sản xuất một số sản 
phẩm mà Việt Nam có thế mạnh, có lợi thế so sánh với các nước trong khu vực và trên 
thế giới là ưu tiên trong chính sách phát triển nông sản xuất khẩu, đây cũng chính là 
những sản phẩm được xếp thứ hạng cao về sản lượng xuất khẩu trên thị trường thế giới: 
lúa gạo, cà phê, hạt tiêu...  

Lúa - duy trì 4 triệu ha đất lúa nhằm đạt sản lượng 33 triệu tấn thóc trong đó có 
khoảng 8 triệu tấn để xuất khẩu, quan tâm lúa chất lượng cao xuất khẩu, cải tiến kỹ 
thuật xay xát để cải thiện chất lượng và độ tin cậy trên thị trường.  

Cà phê -  chú trọng thâm canh cà phê rôbusta trên diện tích 400.000 ha hiện có tập 
trung ở vùng Tây Nguyên, phát triển cà phê arabbica ở các vùng thích hợp, tăng cường 
khâu chế biến để tăng lợi ích kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.  

Hạt điều - cải tạo các vườn cũ, phát triển trồng mới lên 500.000 ha, tập trung ở 
duyên hải miền Trung và các vùng đất thấp Tây Nguyên.  

Hạt tiêu -  thâm canh trên 20.000 ha và tăng dần diện tích lên 50.000 ha những năm 
sau này chủ yếu ở vùng Ðông Nam Bộ, đẩy mạnh cải tiến khâu chế biến để tăng giá trị 
xuất khẩu.  
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• Các sản phẩm có tính cạnh tranh trung bình: Những sản phẩm Việt Nam có điều 
kiện và có truyền thống sản xuất nhưng tỷ trọng sản phẩm so với thế giới không cao, lợi 
thế cạnh tranh thấp hơn một số nước trong khu vực và trên thế giới.   

Chè - tăng chất lượng sản phẩm chè và mở rộng diện tích chè lên 110.000 ha tập 
trung ở miền núi trung du phía Bắc, một số diện tích chè ở Tây Nguyên. Đổi mới công 
nghệ chế biến chè.  

Rau, quả và hoa - ưu tiên cho việc phát triển các loại rau chất lượng cao (đâụ, ngô, 
nấm, măng) và các loại quả đặc sản (thanh long, nhãn, vải, dứa, xoài) và chế biến nâng 
cao chất lượng sản phẩm.  

Cao su - đẩy mạnh thâm canh trên các đồn điền hiện có, tăng diện tích lên hơn 
450.000 ha, sản lượng mủ đạt khoảng 600.000 tấn/năm, tập trung ở Ðông Nam Bộ và 
Tây Nguyên.  

• Các sản phẩm tiêu dùng nội địa:  

Mía đường - áp dụng giống mới và kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất, chất 
lượng mía, tạo ra các vùng nguyên liệu ổn định, mở rộng diện tích lên 400.000 ha.  

Cây cho dầu - đẩy mạnh trồng lạc, vừng, đỗ tương, dừa ở những nơi có điều kiện, 
phấn đấu đưa diện tích lạc lên 350.000 ha, đậu tương 170.000 ha, sản lượng dầu thực 
vật 400.000 tấn/ năm.  

Cây lấy sợi - Phát triển các giống bông mới đạt mức diện tích 50.000 ha tập trung ở 
Tây Nguyên, tơ tằm cho năng suất, chất lượng cao tập trung ở Tây Nguyên 5.000 ha, 
Tây Bắc 2.000 ha.  

Chăn nuôi gia súc, gia cầm -  phấn đấu đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính 
bằng việc hỗ trợ phát triển các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn và vừa, 
áp dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, tăng sản lượng thịt, sữa, trứng, da. Phấn 
đấu nâng cao mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người, hiện tại Việt Nam mới đạt 21 kg 
thịt các loại trên một người trong khi đó mức bình quân của thế giới là 45 kg thịt trên 
một người, sữa mới đáp ứng 10% nhu cầu trong nước. Ðưa đàn trâu bò lên 10 triệu con, 
đàn bò sữa lên 150.000 con, đàn lợn 24 triệu con trên năm, đàn gia cầm 300 triệu con 
trên năm. Sản lượng thịt các loại 4 triệu tấn, sữa tươi 200.000 tấn, ngành chăn nuôi 
chiếm khoảng 30% GDP nông nghiệp.  

- Ða dạng hoá sản phẩm nông nghiệp  

Trên thế giới, trong quá trình phát triển, các gia đình nông dân kiếm sống từ đất đã 
rất tháo vát trong việc tìm kiếm thu nhập hoặc trồng nhiều loại sản phẩm để phục vụ 
nhu cầu và hỗ trợ nhau về thu nhập, thời gian, vốn ... Thí dụ ở châu Âu nhiều trang trại 
"hỗn hợp" truyền thống đã sản xuất cây lương thực, rau, quả, và nuôi bò, lợn, gà. Ở Việt 



Nam nhiều nơi phát triển mô hình VAC hoặc VACR, kiểu sản xuất đó rất thích hợp với 
nông thôn các nước đang phát triển, nó bảo đảm thu nhập đa dạng, phòng tránh rủi ro, 
rải đều công việc để giảm căng thẳng thời vụ. 

Tuy nhiên, dưới áp lực của kinh tế thị trường, các gia đình làm nông nghiệp ngày 
càng ít phụ thuộc vào sản phẩm phục vụ tiêu dùng mà chuyển dần sang sản xuất sản 
phẩm để bán tạo ra thu nhập cao hơn, dẫn đến việc chuyên môn hoá sản xuất ngày một 
cao. Nhiều trang trại ở các nước phát triển chỉ sản xuất một chủng loại hàng hoá rất hẹp 
phù hợp với đặc điểm đất đai và điều kiện địa phương.  

Trong điều kiện thực tế hiện nay ở Việt Nam, nông dân cần được tư vấn để đa dạng 
hoá sản phẩm nhằm đa dạng hoá thu nhập và tạo nên sự bền vững trong sản xuất. 
Thường sự đa dạng hoá dựa trên sự cộng sinh hoặc tương tác giữa các sản phẩm thí dụ: 
lúa - cá, lúa - vịt, rừng - ong, vườn - ao - chuồng...  

d) Những biện pháp chủ yếu để phát triển lâm nghiệp 

Trên thế giới, người ta ngày càng quan tâm đến sự bất hợp lý trong khai thác rừng, 
đặc biệt là sự tàn phá các khu rừng nhiệt đới; xảy ra mâu thuẫn giữa khả năng cung cấp 
gỗ từ rừng ngày càng giảm sút trong khi nhu cầu gỗ trên thị trường thế giới ngày càng 
gia tăng. Nhiều quốc gia đề ra chính sách bảo vệ rừng một cách nghiêm ngặt, các quốc 
gia nhập khẩu gỗ đòi hỏi xuất xứ của gỗ đã không nhập khẩu gỗ khai thác rừng tự 
nhiên. Việt Nam đã ký Công ước đa dạng sinh học quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh về 
Trái đất họp tại Rio de Janeiro năm 1992; Chương trình phát triển nông thôn của Chính 
phủ ban hành tháng 5 năm 1996 xác định vai trò quan trọng của các rừng quốc gia và 
mục tiêu cần bảo vệ, phục hồi và trồng lại rừng. Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu 
và được cụ thể hoá bằng chương trình năm triệu ha rừng (theo Quyết định số 661 của 
Chính phủ):  

- Rừng che phủ chiếm 43% diện tích đất của quốc gia với việc giảm đáng kể tình 
trạng xói mòn đất ở rừng đầu nguồn, giảm tỷ lệ lũ lụt và tỷ lệ lắng đọng bùn, chứa nước 
quanh năm một cách cân đối để phục vụ thuỷ điện, sản xuất và đời sống; bảo vệ đa dạng 
sinh học, an ninh môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu gỗ củi trong nước và xuất khẩu. 

- Xoá đói, giảm nghèo cho người dân ở vùng đồi núi, giúp họ có thể sống bằng 
nghề rừng.  

Những biện pháp chính để thực hiện mục tiêu trên bao gồm:  

- Triển khai trồng mới, mở rộng diện tích rừng mỗi năm từ 450.000 tới 500.000 ha.  

- Tạo ra và bảo vệ hiệu quả hơn nữa các rừng đặc dụng, các rừng phòng hộ đầu 
nguồn. 

- Phục hồi và mở rộng diện tích rừng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng gỗ trong nước 
và xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ. 
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- Giảm áp lực đối với rừng ở những khu vực đất rừng bằng việc tạo thêm công ăn 
việc làm và cải thiện thu nhập, tổ chức định canh định cư cho một bộ phận người dân 
tộc vùng núi có tập quán đốt nương làm rẫy.   

- Thực hiện nguyên tắc rừng phải có chủ, tổ chức để người dân địa phương tham 
gia quản lý, bảo vệ rừng, hưởng lợi ích mang lại từ rừng. Tiếp tục giao đất, giao rừng 
cho các tổ chức, các hộ dân và các cá nhân ở những diện tích đất rừng chưa giao theo 
Nghị định 163/NÐ-CP.  

- Quản lý chặt chẽ về mặt môi trường các vùng đất rừng của quốc gia. 

Chính phủ Việt Nam đã quy định 101 khu vực được bảo vệ gồm: 10 Vườn quốc 
gia; 53 Khu bảo tồn thiên nhiên; 17 Khu vực được bảo vệ các loài; 21 Khu vực được 
bảo vệ có phong cảnh.  

e) Những biện pháp chủ yếu phát triển thủy sản 

 Là một nước ven biển với các hệ thống vùng nước ven biển, ven sông và đồng 
bằng trải dài, Việt Nam được ưu đãi tiềm năng về sản lượng các loài thuỷ sản và nhuyễn 
thể, có ưu thế trong đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Do trữ lượng tự nhiên có hạn, việc 
đánh bắt quá mức những năm qua nên việc khai thác bị hạn chế, chính sách của Nhà 
nước ngày càng tập trung vào nuôi trồng thuỷ sản.  

Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP nêu rõ: “Nguồn lợi thuỷ sản là nguồn sản xuất đạm 
động vật đang có nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường trong nước và có tiềm năng 
xuất khẩu lớn, có thể trở thành một ngành sản xuất có nhiều lợi thế nhất của nền nông 
nghiệp Việt Nam”.    

Các mục tiêu phấn đấu của ngành thuỷ sản Việt Nam:  

- Ðẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản để trở thành 
ngành mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. 

- Thực hiện sản xuất có hiệu quả và có khả năng cạnh tranh, phát triển nhanh số 
lượng giống thuỷ sản cho các sản phẩm có chất lượng cao, kết hợp chặt chẽ giữa sản 
xuất nguyên liệu, chế biến và xuất khẩu. 

- Tăng giá trị xuất khẩu thuỷ sản từ năm 2005 lên trên 2 tỷ USD/ năm.  

- Tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện bộ mặt nông thôn vùng 
ven biển và góp phần giải quyết các vấn đề môi trường sinh thái.  

Các giải pháp chính cho phát triển thuỷ sản nước ta:  

- Ðánh bắt hải sản: Phát triển các đội tàu đánh bắt xa bờ để khai thác nguồn lợi ven 
bờ một cách bền vững và khai thác nguồn lợi xa bờ một cách có hiệu quả. Cải tiến thiết 



bị và phương tiện đánh bắt, bảo quản hải sản; cải thiện dịch vụ ngoài khơi; xây dựng 
mới hệ thống cảng cá và chợ cá đầu mối. 

- Nuôi hải sản: Tổ chức nuôi rộng rãi các loài hải sản theo phương thức nuôi lồng 
bè và nuôi cao triều, đẩy mạnh nuôi các đặc sản biển. 

- Nuôi thuỷ sản nước ngọt: Tận dụng mặt nước sông, hồ, đầm hiện có để nuôi trồng 
thuỷ sản. Bổ sung cá giống vào các hồ chứa để tăng nguồn lợi gắn với du lịch sinh thái 
và tăng nguồn gien. Nuôi các loài cá bản địa đồng thời tăng nhanh việc nuôi các loài cá 
mới để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao. 

- Nuôi tôm: Chuyển dần từ nuôi quảng canh sang nuôi quảng canh cải tiến, bán 
thâm canh và thâm canh. Khuyến khích các hình thức nuôi xen canh, đồng thời hình 
thành các vùng nuôi thâm canh tập trung. Sắp xếp lại các trại sản xuất tôm giống, chú 
trọng việc nuôi sạch bệnh, giá thành thấp và nhập khẩu tôm giống bố mẹ để nhân nhanh 
tôm giống cung cấp cho thị trường. 

- Chế biến và tiêu thụ: Mở rộng và nâng cấp 204 nhà máy chế biến thuỷ sản hiện có 
với công nghệ và thiết bị mới, xây dựng một số nhà máy chế biến mới, tăng cường quản 
lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ðẩy 
mạnh xúc tiến thương mại và cung cấp thông tin về các thị trường xuất khẩu thuỷ hải 
sản, tăng tỷ trọng hàng bán trực tiếp cho các thị trường của người tiêu dùng thay vì bán 
cho các thị trường trung gian. 

III. PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 

1. Vai trò của phát triển công nghiệp nông thôn 

Phát triển công nghiệp nông thôn là một nội dung quan trọng của quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Trong nền kinh tế quốc dân, công 
nghiệp được coi là ngành kinh tế thứ hai ra đời sau nông nghiệp, nó là ngành kinh tế vô 
cùng quan trọng tạo ra năng suất lao động và hiệu quả cao, thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển vượt bậc đạt những tiêu chí kinh tế - xã hội của nước công nghiệp phát triển. Bất 
kỳ một quốc gia nào sau khi phát triển nông nghiệp ở một mức độ nhất định nhằm ổn 
định xã hội đều quan tâm phát triển công nghiệp, thực hiện công nghiệp hoá đất nước. 
Chỉ có nền kinh tế công nghiệp mới đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Phát 
triển công nghiệp nông thôn có những vai trò hết sức quan trọng góp phần giải quyết 
nhiều khía cạnh trong các lĩnh vực sau đây:   

a) Về mặt kinh tế: 

- Tạo điều kiện để các cơ sở công nghiệp gắn liền với các vùng nguyên liệu, giảm 
chi phí vận chuyển và sử dụng nguồn lao động giá rẻ hơn ở khu vực nông thôn.  

- Tận dụng những điều kiện thuận lợi về đất đai ở các vùng nông thôn nơi mà giá 
thuê đất rẻ hơn so với vùng đô thị. 
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- Ðẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng các 
ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ và giảm dần tính chất thuần nông. 

- Ðẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và mức sống của cộng 
đồng nông thôn.  

b) Về khía cạnh xã hội: 

- Tạo điều kiện để phân phối lại lực lượng lao động nông thôn theo hướng giảm 
dần số người lao động đơn thuần làm nông nghiệp và tăng số người lao động tham gia 
vào ngành công ngghiệp và dịch vụ. 

- Hạn chế và tiến tới xoá bỏ hiện tượng di cư tự do của một bộ phận lao động nông 
thôn ra các đô thị kiếm việc làm. 

- Hình thành các điểm công nghiệp, thương mại và dịch vụ gắn với nông nghiệp và 
nông thôn, đẩy nhanh quá trình đô thị hoá nông thôn. 

- Nâng cao mức sống văn hoá, tinh thần và xã hội của người dân nông thôn và của 
xã hội theo hướng văn minh và hiện đại, giảm dần khoảng cách giữa thành thị và nông 
thôn.  

c) Về môi trường: 

- Tận dụng việc xử lý chất thải công nghiệp ở nông thôn có thể dễ dàng hơn ở các 
vùng đô thị vì khu vực nông thôn mặt bằng rộng hơn và mật độ dân số thấp hơn. 

- Ðảm bảo chất thải công nghiệp được tận dụng tốt hơn; thí dụ một số chất thải từ 
ngành chế biến nông sản có thể sử dụng làm phân vi sinh hoặc làm thức ăn gia súc, 
nước thải công nghiệp được xử lý tốt có thể làm nước tưới nông nghiệp. 

- Ở Việt Nam trong thời kỳ đầu phát triển công nghiệp nông thôn, một bộ phận lao 
động nông thôn được sử dụng để thu gom, phân loại, sơ chế các chất thải góp phần làm 
sạch môi trường và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. 

2. Các nguyên tắc phát triển công nghiệp nông thôn 

Khác với phát triển công nghiệp tập trung ở đô thị, công nghiệp nông thôn phân bố 
ở khắp các vùng nông thôn rộng lớn nhằm tận dụng ưu thế về mặt bằng, về vùng 
nguyên liệu, nguồn lao động tại chỗ và các ưu thế khác ở các vùng nông thôn, vì vậy nó 
phải tuân theo những nguyên tắc nhất định để lựa chọn phân bố các ngành công nghiệp 
ở khu vực nông thôn:  

a) Các nguyên tắc lựa chọn các ngành công nghiệp phân bố ở nông thôn:   

- Các ngành công nghiệp sử dụng nguồn nguyên liệu được sản xuất hoặc khai thác 
ở nông thôn như công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, khai thác mỏ... 



- Các ngành công nghiệp trực tiếp phục vụ nông nghiệp hoặc các doanh nghiệp, 
hoặc người tiêu dùng ở nông thôn: Sản xuất phân bón, thuốc sát trùng, công cụ cầm tay, 
sửa chữa máy móc nông nghiệp, điện dân dụng, hàng tiêu dùng thông thường... 

- Các ngành công nghiệp làm gia tăng giá trị cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp 
như thuộc da, kéo sợi, chế biến bột mì (sắn), sản xuất đồ gỗ gia dụng, sản xuất giấy... 

- Các ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều nhân công hoặc có thể sử dụng những người 
lao động ít lành nghề như may mặc, giày dép, sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng, 
khai thác mỏ, gia công lắp ráp máy. 

- Các ngành công nghiệp đòi hỏi diện tích đất lớn để làm mặt bằng sản xuất như 
sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, gốm sứ, đồ mộc... 

- Các ngành công nghiệp đòi hỏi sử lý chất thải, sử lý an toàn môi trường dễ dàng 
và ít tốn kém hơn trong các đô thị như công nghiệp xi măng, hoá chất, sản xuất giấy...  

Từ các nguyên tắc trên, các lĩnh vực công nghiệp được lựa chọn phát triển ở nông 
thôn gồm:  

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. 

- Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Công nghiệp nhẹ (giấy, dệt, may, da, giày, mộc dân dụng...). 

- Ðiện và cơ khí. 

- Khai thác mỏ.  

b) Các nguyên tắc bảo đảm tính bền vững trong phát triển công nghiệp nông thôn: 

- Không xâm chiếm đất nông nghiệp phì nhiêu bởi vì đất nông nghiệp bình quân 
trên đầu người ngày càng thấp, cần biết giữ gìn quỹ đất cho yêu cầu cung ứng lương 
thực, thực phẩm ngày càng tăng của nhân loại.  

- Có thể cùng tồn tại với việc bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hoá, môi trường sinh 
thái và đảm bảo ổn định xã hội. Phát triển công nghiệp nhưng không làm mất những 
cảnh quan thiên nhiên, không khai thác quá mức nguyên liệu, không xâm phạm đến 
những di tích lịch sử văn hoá, những tập tục cộng đồng. 

- Không gây ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước do quy trình 
công nghệ hoặc chất thải công nghiệp gây ra. 

- Hỗ trợ đắc lực cho phát triển nông nghiệp và dịch vụ nông thôn bằng việc tiêu thụ 
nông sản làm nguyên liệu chế biến, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. 

- Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức và nguồn vốn đầu tư, 
nhiều loại hình doanh nghiệp cùng tham gia phát triển công nghiệp nông thôn. 
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- Từng bước phát triển thành các cụm công nghiệp tại các địa phương nhằm thu hút 
lao động tại chỗ, cải thiện bộ mặt nông thôn.  

3. Vai trò của Nhà nưóc trong phát triển công nghiệp nông thôn  

- Nhà nước xây dựng chiến lược và các chính sách khuyến khích, phối hợp các cơ 
quan, tổ chức hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn. 

- Quy hoạch phân bố các ngành công nghiệp nông thôn, các khu công nghiệp gắn 
với các vùng nguyên liệu, thị trường, nguồn nhân lực và các điều kiện khác. 

- Quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp nông 
thôn. 

- Hỗ trợ phát triển thị trường trong và ngoài nước và xây dựng thương hiệu, bảo vệ 
bản quyền cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 

- Phát triển các cơ sở đào tạo nguồn lao động kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý 
cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.  

- Hỗ trợ công tác chuyển giao công nghệ, khuyến công và tạo điều kiện về môi 
trường cho phát triển công nghiệp nông thôn.  

4. Thực trạng phát triển công nghiệp nông thôn Việt Nam 

Trước đây Việt Nam có rất ít cơ sở công nghiệp và chủ yếu tập trung ở các thành 
phố, thị xã, khu vực nông thôn chủ yếu là nông nghiệp. Công nghiệp nông thôn Việt 
Nam được Ðảng và Chính phủ quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích 
phát triển nhất là từ khi thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế (1988) đến nay. Kết 
quả điều tra năm 1997 cho thấy, khu vực nông thôn có 195 cơ sở công nghiệp Nhà nước 
trong số 668 cơ sở công nghiệp quan trọng trong cả nước. Trong số các cơ sở công 
nghiệp ở nông thôn thì 32,5% là các cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản; 30,9% là các 
cơ sở xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; số còn lại là các cơ sở công nghiệp nhẹ, 
cơ khí và điện, khai thác mỏ, hoá chất... Tuy còn chưa tương xứng với tiềm năng khu 
vực nông thôn nhưng đó là những tín hiệu đáng mừng cho bước khởi đầu phát triển 
công nghiệp nông thôn nước ta và chủ yếu mới phát triển về công nghiệp chế biến, xây 
dựng và sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp khác phát triển chậm do khó 
khăn về nhiều mặt.  

 Trong gần 20 năm thời kỳ đổi mới, ngành công nghiệp nông thôn đã tăng trưởng 
nhanh ở hầu hết các năm với tốc độ từ 13 đến 16%, tỷ trọng của công nghiệp nông thôn 
từ chỗ không đáng kể đã đạt 10,6% trong cơ cấu GDP khu vực nông thôn. Ðến cuối 
năm 2004 đã có 35% cơ sở công nghiệp chế biến, 30% cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 
15% cơ sở công nghiệp nhẹ, 10% cơ sở cơ khí... của cả nước được xây dựng trên địa 
bàn nông thôn. Cùng với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các cơ sở công nghiệp 



đã góp phần thu hút gần 7 triệu lao động thường xuyên và tạo thêm việc làm trong lúc 
nông nhàn cho hàng chục triệu lao động thời vụ.  

Tuy nhiên trong phát triển công nghiệp nông thôn cũng bộc lộ những mặt yếu kém: 

- Một số ngành nên đặt ở nông thôn (xét cả về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi 
trường) nhưng trên thực tế lại được đặt ở các thành phố hoặc các đô thị lớn như chế biến 
hải sản, chế biến rau quả, chế biến chè, may mặc...   

- Một số khu công nghiệp và chế biến được đặt quá gần các thành phố và thường 
chiếm nhiều diện tích đất nông nghiệp phì nhiêu. 

- Nhiều cơ sở công nghiệp ở các vùng nông thôn không giải quyết được các vấn đề 
xử lý chất thải, vì vậy đã gây tác hại cho cộng đồng cư dân địa phương và làm ô nhiễm 
môi trường. 

- Việc khai thác tuỳ tiện các tài nguyên thiên nhiên để cung cấp nguyên liệu cho 
công nghiệp gây tác hại đến cảnh quan và môi trường sống. 

- Nhiều nhà máy được xây dựng ở các vùng nông thôn nhưng thiếu thợ lành nghề 
và cán bộ kỹ thuật, trong khi đó tại địa phương nhiều người lao động thiếu việc làm kể 
cả những người dân đã nhượng đất cho khu công nghiệp. 

 - Nhiều nhà máy phụ thuộc vào nguyên liệu sản xuất tại nông thôn nhưng hoạt 
động không hết công suất vì nguyên liệu được cung cấp không chắc chắn, thiếu ổn định, 
không bảo đảm chất lượng...   

5. Chính sách và mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn 

Ðảng và Chính phủ Việt Nam đã đề ra chính sách và mục tiêu phát triển công 
nghiệp nông thôn đến năm 2010 nhằm đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn, góp 
phần đắc lực để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp, nông thôn. 

a) Chính sách phát triển công nghiệp nông thôn: 

Chiến lược đến năm 2010 đề ra các chính sách phát triển công nghiệp nông thôn 
như sau: 

- Các nhà máy công nghiệp phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu được sản xuất từ 
nông thôn sẽ được bố trí ở các vùng nguyên liệu tập trung. 

- Chính quyền các địa phương cần quyết định loại công nghiệp nào phù hợp với 
từng vùng thuộc địa phương mình. 

- Ðầu tư của Nhà nước sẽ dành ưu tiên cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường 
sá, cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc... ở những nơi sẽ phát triển các khu công 
nghiệp  

- Phát triển hệ thống xử lý chất thải công nghiệp nhằm tránh gây tác hại đến môi 
trường. Các quỹ ODA sẽ dành để phát triển công nghệ xử lý chất thải. 
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- Việc đào tạo công nhân công nghiệp được tiến hành trước khi xây dựng các nhà 
máy công nghiệp. 

- Nhà nước có chính sách ưu tiên để khuyến khích phát triển công nghiệp ở các 
vùng nông thôn bao gồm: 

+ Ưu tiên trong việc thuê đất. 

+ Ưu tiên trong việc cấp tín dụng ưu đãi. 

+ Miễn thuế từ 3 đến 5 năm đối với các nhà máy công nghiệp mới xây dựng tuỳ 
               thuộc vào từng lĩnh vực. 

+ Giảm 10% đến 30% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các sản phẩm tương tự với 
               các sản phẩm được sản xuất ở thành phố.  

b) Mục tiêu phát triển công nghiệp nông thôn:  

- Tốc độ tăng trưởng chung đến năm 2010 đối với công nghiệp nông thôn là 9 đến 
10% /năm; 

- Tạo ra 250.000 việc làm mỗi năm; 

- Tổng lực lượng trong lao động công nghiệp đến năm 2010 là 5 triệu người và đạt 
khoảng 7 đến 8 triệu người vào năm 2020; 

- Nâng mức thu nhập bình quân của công nhân công nghiệp lên 6% - 8% mỗi năm.  

Chiến lược cũng đề ra mức phấn đấu để đạt tỷ lệ xây dựng các nhà máy công 
nghiệp tại địa bàn nông thôn so với tổng số nhà máy trong cả nứơc của từng lĩnh vực sẽ 
là: 

- Chế biến nông, lâm, thuỷ sản (%)   90 

- Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (%)  100 

- Giấy (%)      80 

- Dệt, may (%)      70 - 80 

- Thuốc lá (%)      80 

- Ðiện và cơ khí (%)     35 - 50 

- Khai thác mỏ (%)     100 

Ðạt mục tiêu trên nhằm góp phần to lớn phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp 
nước ta đến năm 2010, mục tiêu về tốc độ tăng trưởng toàn ngành công nghiệp 14% mỗi 
năm, cơ cấu GDP của công nghiệp chiếm tỷ trọng 41% trong nền kinh tế, số lao động 



công nghiệp chiếm 26% trong tổng lao động xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp 
hoá đất nước.   

6. Giải pháp phát triển các lĩnh vực chính trong công nghiệp nông thôn 

a) Công nghiệp chế biến:  

Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản là lĩnh vực có thế mạnh lớn nhất, cần 
được quan tâm trước hết ở nông thôn. Phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn nông 
thôn nhằm nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của nông sản trên thị trường; tạo việc làm 
và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; thúc đẩy khu vực kinh tế thứ hai và thứ ba của 
kinh tế nông thôn và của nền kinh tế quốc dân; đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu và 
thu ngân sách của Nhà nước. Chủ trương của Ðảng và Nhà nước ta ưu tiên phát triển 
công nghiệp chế biến gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu nông sản để xuất khẩu và 
tiêu dùng.  

Chiến lược phát triển công nghiệp chế biến  đến năm 2010 đề ra là: 

- Ðảm bảo chế biến sơ bộ và bảo quản tốt nông sản, bao gồm cả việc sấy khô sản 
phẩm thu hoạch trong mùa mưa để giảm tổn thất. 

- Nâng tỷ lệ nông sản chế biến lên 70% để đáp ứng nhu cầu trong nước và thay thế 
hàng nhập khẩu. Cụ thể đến năm 2010 đảm bảo chế biến công nghiệp 100% cao su, cà 
phê, chè, điều; 90% mía, 30% rau quả và thịt.  

- Tăng gía trị nông lâm sản chế biến từ 15 đến 20% mỗi năm. 

- Nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu lên mức tiêu chuẩn quốc tế, đạt kim 
ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản lên 9 tỷ USD vào năm 2010 và 13 tỷ USD vào 
năm 2020. 

- Mỗi năm tạo thêm 30.000 đến 40.000 việc làm trong hoạt động hỗ trợ (dịch vụ) 
chế biến. 

- Ðạt mức tăng trưởng hàng năm về thu nhập từ 5 đến 7% cho nông dân sản xuất 
nguyên liệu cho chế biến và 6 đến 8% cho công nhân trong ngành công nghiệp chế biến. 

Chính sách phát triển công nghiệp chế biến  

- Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp, tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định cho 
công nghiệp chế biến 

- Phát triển nguồn nguyên liệu phù hợp với điều kiện sản xuất và công suất chế 
biến, liên kết chặt chẽ giữa các nhà máy chế biến với người sản xuất bằng nhiều hình 
thức: hợp tác, hợp đồng, liên kết, đóng góp cổ phần... bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các 
bên. 

- Ở những nơi cần thiết, phát triển công nghiệp chế biến ở quy mô nhỏ để phục vụ 
vùng nguyên liệu nhỏ hoặc chuyên môn hoá. 
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- Tăng cường đầu tư khoa học và kỹ thuật vào khâu sản xuất nguyên liệu cho chế 
biến, như việc đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng thị 
hiếu tiêu dùng, phù hợp với chế biến. 

- Củng cố ngành cơ khí phục vụ chế biến. 

- Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp chế biến bằng việc đào tạo công nhân 
kỹ thuật, chuyên gia, cán bộ quản lý, thu hút công nhân có tay nghề và cán bộ có năng 
lực tới các nhà máy chế biến ở vùng sâu, vùng xa. 

- Trong giai đoạn 2001 đến 2010 đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD cho các nhà máy chế 
biến, khoảng 1 tỷ USD cho vùng nguyên liệu, trong đó khoảng 60% từ nguồn vốn trong 
nước, 40% từ vốn liên doanh và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Hỗ trợ đầu tư để 
nâng cấp, mở rộng và xây mới cơ sở công nghiệp chế biến ở những vùng sản xuất nông, 
lâm, thuỷ sản tập trung và chuyên môn hoá.  

b) Công nghiệp giấy: 

Nguyên liệu chính của công nghiệp giấy là gỗ rừng vốn là thế mạnh của các vùng 
miền núi, đó là lý do chủ yếu để bố trí các nhà máy giấy ở các vùng nông thôn. Công 
nghiệp giấy góp phần tiêu thụ khối lượng lớn và ổn định sản phẩm gỗ, tre, nứa ở vùng 
miền núi, giúp đồng bào miền núi có thể sống bằng nghề trồng rừng.   

Mục tiêu đến năm 2010, vùng nông thôn cả nước chiếm khoảng 80% các nhà máy 
giấy, sản xuất khoảng 70% tổng sản lượng công nghiệp giấy cả nước, sử dụng trên 
20.000 lao động.  

Chính sách phát triển công nghiệp giấy: 

- Liên kết chặt chẽ kế hoạch phát triển ngành giấy với chương trình trồng rừng 
quốc gia. 

- Củng cố các vùng nguyên liệu xung quanh các nhà máy giấy hiện có. 

- Tăng công suất nhà máy giấy Bãi Bằng để đáp ứng việc mở rộng các rừng nhân 
tạo khu vực lân cận. 

- Nâng cấp công nghệ các nhà máy giấy hiện có và giải quyết các vấn đề môi 
trường do các nhà máy này gây ra. 

- Xây dựng các nhà máy giấy mới ở các vùng sản xuất nguyên liệu quan trọng: 
Thanh Hoá, Hoà Bình, Sơn La, Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung.  

c) Công nghiệp da, giày:  

Sản xuất da giày dựa trên nguyên liệu da của súc vật nuôi, là một ngành rất phù 
hợp với việc bố trí địa điểm ở các vùng nông thôn, góp phần tạo ra nhiều việc làm ở khu 



vực nông thôn. Trong tương lai ngành chăn nuôi phát triển nhanh, khối lượng nguyên 
liệu da ngày càng nhiều, nhu cầu tiêu thụ giày, da ngày càng cao thì công nghiệp da, 
giày càng có cơ hội và điều kiện phát triển.  

Mục tiêu đến năm 2010 đề ra cần tăng nhanh số lượng và công suất các xí nghiệp 
da, giày ở các vùng nông thôn tới mức có thể sản xuất khoảng 70% tổng sản lượng của 
ngành da, giày và sử dụng khoảng 1 triệu lao động.  

Chính sách phát triển công nghiệp da, giày:  

- Liên kết chặt chẽ giữa ngành da, giày với các vùng chăn nuôi gia súc tập trung. 

- Phát triển các xí nghiệp da, giày ở các vùng nông thôn phù hợp nhằm sử dụng sức 
lao động sẵn có. 

- Trang bị công nghệ thích hợp cho các xí nghiệp da, giày; tránh gây ô nhiễm môi 
trường.  

d) Công nghiệp dệt may: 

Sản xuất dệt may dựa vào nguồn nguyên liệu do nông nghiệp tạo ra như len, bông, 
tơ. Vì vậy việc đặt công nghiệp dệt may ở nông thôn là thích hợp. Ðây là ngành sử dụng 
nhiều sức lao động, do đó nó có ý nghĩa hết sức quan trọng xét trên quan điểm cần tạo 
ra nhiều việc làm ở nông thôn.  

Tuy nhiên, những bộ phận quan trọng của ngành này cũng cần đặt ở một số thành 
phố do việc sử dụng các sợi nhân tạo đang ngày một tăng trong khi đó các nguyên liệu 
này lại được sản xuất chủ yếu ở các thành phố. Tuy nhiên, ngành dệt may là một khâu 
trong các chuỗi cung cấp, trong đó (thí dụ) vải do một xí nghiệp sản xuất được một xí 
nghiệp khác sử dụng để may quần áo. Vì vậy, các bộ phận của ngành này ở nông thôn 
cần duy trì các mối quan hệ tốt với các bộ phận ở thành phố.  

Mục tiêu đến năm 2010 đặt ra là số lượng và công suất của các xí nghiệp dệt may ở 
các vùng nông thôn có thể sản xuất khoảng 70% tổng sản lượng toàn ngành và sử dụng 
khoảng 1,2 triệu công nhân.   

Chính sách phát triển công nghiệp dệt may:  

- Phát triển dệt may ở các vùng nông thôn, đặc biệt ở các vùng đông dân cư nơi có 
nhiều lực lượng lao động. 

- Ở những năm đầu, cần tập trung phát triển ở các vùng đã có đầy đủ cơ sở hạ tầng 
điện, nước, giao thông và các dịch vụ khác. 

- Liên kết ngành dệt may ở các vùng nông thôn với ngành dệt may ở các thành phố 
nhằm đảm bảo hiệu quả trong cung cấp đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.  

e) Cơ khí: 

Hầu hết các ngành kỹ thuật cơ khí được đặt ở các thành phố hoặc các trung tâm 
công nghiệp lớn. Tuy nhiên một số lĩnh vực cơ khí cũng cần được đặt ở khu vực nông 
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thôn như các nhà máy sản xuất nông cụ, máy nông nghiệp, lắp ráp máy, đồ điện tiêu 
dùng thông dụng... Hơn nữa nhiều nhà máy cơ khí cần diện tích nhà xưởng rộng, cần sử 
dụng nhiều lao động do đó việc đặt chúng ở nông thôn là phù hợp.  

Mục tiêu đến năm 2010 là tăng số lượng và công suất các nhà máy cơ khí ở các 
vùng nông thôn lên mức có thể sản xuất ra 35% tổng sản lượng của ngành và sử dụng 
khoảng 400.000 lao động nông thôn.  

Chính sách phát triển công nghiệp cơ khí nông thôn: 
- Di chuyển khoảng 30 - 40% các nhà máy cơ khí hiện có trong các đô thị ra vùng 

nông thôn, trong đó ưu tiên các ngành luyện kim, cán thép, đúc, sửa chữa và lắp ráp 
thiết bị.  

- Ưu tiên phát triển cơ khí hoá nông nghiệp với mục tiêu đến năm 2010 công việc 
làm đất sẽ được cơ khí hoá ở mức 60% - 70%, thu hoạch 60% - 70%, gieo trồng 50%, 
tưới tiêu 50% khối lượng công việc.  

g) Khai thác mỏ: 
Hầu hết các mỏ khoáng sản phân bố ở khu vực nông thôn, khai thác mỏ sử dụng 

nhiều lao động tại chỗ, rất thích hợp với yêu cầu tạo ra nhiều việc làm ở nông thôn.  
Chiến lược phát triển công nghiệp khai thác mỏ với mục tiêu đến năm 2010 sẽ có 

khoảng 300.000 đến 400.000 lao động trong ngành này. 
Chính sách đề ra đối với công nghiệp khai thác mỏ: 
- Mở rộng quy mô các mỏ hiện có, cải tiến công nghệ và thiết bị, đồng thời giải 

quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. 
- Xây dựng các mỏ mới để khai thác các loại quặng, đá vôi, đất sét..., chú trọng bảo 

tồn cảnh quan thiên nhiên.  

g) Sản xuất vật liệu xây dựng: 
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đô thị hoá ở nước ta đòi hỏi phải có 

chương trình lớn về xây dựng các công trình công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và 
nhà ở cho nhân dân. Công trình xây dựng phát triển mạnh đòi hỏi phải cung cấp ngày 
càng nhiều vật liệu xây dựng với chất lượng cao hơn. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây 
dựng phải được đặt ở các vùng nguyên liệu để giảm chi phí vận chuyển, sử dụng lao 
động tại chỗ...  

Mục tiêu để phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng ở khu vực nông thôn đến năm 
2010: 

Xi măng 
- Tạo ra các vùng nguyên liệu tại nơi có các mỏ đá, bố trí lại các nhà máy xi măng 

hiện có và phát triển các nhà máy mới gắn với các  vùng nguyên liệu. 



- Duy trì công suất các nhà máy xi măng lò đứng hiện có ở mức 3 triệu tấn năm, 
xây dựng các nhà máy mới kiểu lò quay. 

Gạch 

- Di chuyển dần các nhà máy gạch tuynen công suất lớn (15 - 20 triệu viên/năm) từ 
các đô thị về vùng nông thôn.  

- Ðầu tư cho mỗi huyện 1 đến 2 lò tuynen công suất nhỏ (6 - 10 triệu viên/năm), tạo 
việc làm ở mỗi lò 300 đến 400 công nhân. 

- Tiến tới sản xuất gạch bằng hỗn hợp xi măng và cát thay cho gạch đất nung để 
hạn chế phá huỷ đất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ lao động nặng nhọc.  

7. Phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn 

a) Vai trò của tiểu thủ công nghiệp nông thôn: 

Tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông 
thôn, đó là những ngành sản xuất bằng tay và bằng công cụ thô sơ hoặc cải tiến có từ rất 
lâu đời gắn với các làng nghề hoặc các hộ làm nghề, tạo ra các mặt hàng tiêu dùng 
truyền thống phong phú và có kỹ xảo phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.  

Có thể nói tiểu thủ công nghiệp là tiền thân của ngành công nghiệp, bởi vì từ những 
khung dệt truyền thống thô sơ làm ra vải sợi may mặc của loài người mà ngày nay đã 
phát triển thành ngành công nghiệp dệt, may hiện đại. Từ những lò rèn thủ công để rèn 
đúc công cụ cầm tay đơn giản phục vụ sản xuất mà ngày nay phát triển thành ngành cơ 
khí chế tạo máy tinh vi và hiện đại. 

Phát triển công nghiệp nông thôn không thể xem nhẹ phát triển tiểu thủ công 
nghiệp nông thôn, đó là những ngành nghề truyền thống sử dụng lao động và kinh 
nghiệm tại chỗ, sử dụng nguyên liệu tại địa phương, sản xuất ra công cụ, sản phẩm phục 
vụ tiêu dùng của địa phương và ngày nay góp phần không nhỏ xuất khẩu các mặt hàng 
truyền thống có giá trị và thu ngoại tệ về cho đất nước.  

b) Thực trạng và những thách thức: 

Tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và tăng thu 
nhập cho người dân nông thôn, đáp ứng yêu cầu trong nước về nhiều loại sản phẩm, tạo 
ra nguồn hàng xuất khẩu, góp phần từng bước làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn 
nước ta.   

Hiện nay cả nước có gần 1.500 làng nghề, trong đó trên 300 làng nghề truyền 
thống, có khoảng 1,35 triệu hộ và doanh nghiệp nhỏ chuyên về sản xuất hàng thủ công.  

Tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho hơn 4 triệu lao động nông thôn, thu nhập 
của người lao động cao hơn gấp 4 - 6 lần thu nhập của lao động nông nghiệp. Ở các hộ 
gia đình vừa làm nông nghiệp vừa làm hàng thủ công, thu nhập bình quân cao gấp 1,7 
tới 3,9 lần thu nhập của hộ thuần nông.  

Những mặt yếu cần khắc phục: 
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- Ða số thiết bị, máy móc trong ngành đã lạc hậu hoặc không có hiệu quả, không 
đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. 

- Trình độ văn hoá và kỹ thuật của người lao động thấp, 55% số lao động này 
không qua đào tạo nghề hoặc đào tạo về quản lý.  

- Chỉ có 20% số cơ sở sản xuất có nhà xưởng sản xuất chuyên dụng và chắc chắn. 

- Vốn đầu tư xây dựng còn hạn chế, bình quân mỗi hộ làm hàng thủ công mới có 
28 triệu đồng vốn và mỗi doanh nghiệp chỉ có 700 triệu đồng. 

- Chất lượng sản phẩm không cao, mẫu mã đơn điệu, đa số sản phẩm chưa có 
thương hiệu, chưa phù hợp với tiêu thụ rộng trên thị trường và nhất là cho xuất khẩu. 

- Rất ít doanh nghiệp có thị trường rộng và ổn định để tiêu thụ sản phẩm của mình. 

- Nguyên liệu mà một số doanh nghiệp làm hàng thủ công lấy từ các nguồn gây tác 
hại đến môi trường, thí dụ khai thác gỗ trái phép. 

- Chất thải của một số cơ sở sản xuất và một số làng nghề gây ô nhiễm đất, nước, 
không khí nghiêm trọng. 

c) Mục tiêu và chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp: 

Chiến lược đến năm 2010 của Chính phủ Việt Nam đề ra các mục tiêu phát triển 
tiểu thủ công nghiệp Việt Nam:  

- Ðến năm 2020 mỗi năm tạo ra khoảng 180.000 đến 200.000 nghìn việc làm mới 
trong ngành tiểu thủ công nghiệp (tăng gấp đôi số lao động làm việc trong ngành). 

- Tăng thu nhập của ngành tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp nông thôn lên 40% 
vào năm 2020. 

- Tăng số làng nghề từ 1.500 làng hiện có lên 2.000 làng vào năm 2020, giải quyết 
những tồn tại hiện nay của các làng nghề. 

- Ðạt kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD từ tiểu thủ công nghiệp nông thôn vào năm 
2010 và 3 tỷ USD vào năm 2020.  

Chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn: 

- Ðẩy mạnh thành lập các làng nghề mới và sự phồn thịnh các làng nghề hiện có 
bằng cách khuyến khích áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, cải tiến mẫu mã 
sản phẩm, cải tiến tiếp thị và tăng cường bảo vệ môi trường. Giúp đỡ các làng nghề duy 
trì phát triển sản phẩm truyền thống, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản 
phẩm phù hợp thị hiếu tiêu dùng. 



- Ðẩy mạnh sự đóng góp của tiểu thủ công nghiệp cho ngành cơ khí, bằng việc cải 
tiến  và chế tạo máy móc đơn giản, máy móc phục vụ sản xuất trên địa bàn nông thôn và 
thực hiện gia công các chi tiết máy cho các nhà máy và khu công nghiệp. 

- Khuyến khích đầu tư vào công nghệ và thiết bị tiên tiến, đào tạo công nhân trong 
ngành tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm ngành tiếp cận với vốn tín dụng thuận lợi và chính 
sách thuế ưu đãi.   

- Tạo điều kiện để ngành tiểu thủ công nghiệp có mặt bằng sản xuất và các khu vực 
sản xuất tập trung, thuận tiện, có điều kiện về cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường. 

- Khuyến khích việc tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm tiểu thủ công thông qua 
cung cấp thông tin thị trường, được xuất khẩu trực tiếp các ưu đãi trong tiếp thị sản 
phẩm.  

- Ða dạng hoá và tăng cường các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tiểu thủ công 
nghiệp nông thôn. Dự kiến đến năm 2020 tổng vốn đầu tư toàn ngành khoảng 36.000 tỷ 
đồng, trong đó vốn của các hộ và doanh nghiệp làm nghề tiểu thủ công 30%, vốn tín 
dụng 30%, vốn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 30%, vốn ngân sách Nhà nước 
hỗ trợ 5% (dùng cho khuyến công, đào tạo nghề và giải quyết các vấn đề liên quan đến 
môi trường). 

IV. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NÔNG THÔN 

1. Vai trò của phát triển dịch vụ nông thôn   

Dịch vụ được coi là ngành kinh tế thứ ba trong nền kinh tế quốc dân, vì rằng trong 
phát triển sản xuất và đời sống của nhân loại thì nông nghiệp là ngành kinh tế ra đời đầu 
tiên tạo ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người nó được coi là ngành kinh tế thứ 
nhất. Kế đến là ngành công nghiệp (bao gồm cả tiểu thủ công nghiệp) là ngành tạo ra 
công cụ sản xuất và vật phẩm tiêu dùng được coi là ngành kinh tế thứ hai. Cuối cùng là 
ngành kinh tế ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của 2 ngành trên về những điều kiện sản 
xuất và cung cấp cho con người những yêu cầu dịch vụ cho cuộc sống được gọi là 
ngành kinh tế thứ ba. Tuy ra đời sau nhưng ngành dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh 
và dần chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế.  

Sản phẩm mà ngành dịch vụ cung cấp hầu hết là sản phẩm phi vật chất, sản xuất và 
đời sống ngày càng cao thì yêu cầu cung cấp dịch vụ cũng ngày càng tăng và đa dạng 
hơn. Hiện nay ở nhiều nước phát triển, ngành dịch vụ chiếm 60 đến 80% trong cơ cấu 
GDP của đất nước. Những năm gần đây ở Việt Nam ngành dịch vụ luôn chiếm 38-39 % 
trong cơ cấu GDP cả nước, năm 2003 ngành dịch vụ chiếm 38,22% trong cơ cấu nền 
kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân toàn ngành những năm qua đạt 6,7% năm. 

Khu vực nông thôn bao gồm các ngành sản xuất nông nghiệp và công nghiệp rất 
cần cung ứng các điều kiện phục vụ cho sản xuất và ở đó cộng đồng dân cư cũng cần 
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được cung cấp các dịch vụ đời sống, văn hoá, xã hội. Do đó phát triển dịch vụ nông 
thôn trở thành một yêu cầu bức thiết góp phần phát triển nông thôn toàn diện và tạo ra 
cơ cấu kinh tế ngày càng tiến bộ. Những năm gần đây cùng với quá trình chuyển đổi cơ 
chế quản lý kinh tế, nhiều loại hình dịch vụ mới mang đậm nét của nền kinh tế thị 
trường đã hình thành, phát triển trong sản xuất và đời sống nông thôn như các hoạt động 
dịch vụ tài chính, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, du lịch, kinh doanh bất động sản, tư 
vấn, tin học, pháp lý... 

2. Phân loại các lĩnh vực dịch vụ nông thôn 

Có rất nhiều lĩnh vực dịch vụ liên quan đến các hoạt động sản xuất và đời sống xã 
hội, có nhiều cách phân biệt theo các mục đích và tiêu chí khác nhau, có thể tổng hợp 
một số loại hình dịch vụ sau đây trong phát triển kinh tế xã hội:  

- Tiêu thụ sản phẩm, bán hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống, xuất khẩu, nhập 
khẩu hàng hoá.  

- Cung cấp năng lượng, nhiên liệu, cấp thoát nước. 

- Giao thông vận tải, thuê mướn tài sản. 

- Thông tin, liên lạc, tuyên truyền, quảng cáo, tư vấn.  

- Ngân hàng, tài chính, tín dụng.  

- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị. 

- Cung cấp khách sạn và dịch vụ du lịch, văn hoá, giải trí. 

- Giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh, khoa học kỹ thuật và các dịch vụ xã hội khác. 

- Hành chính công.  

Trong phạm vi chương này chỉ tập trung nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thuộc 
lĩnh vực dịch vụ cho sản xuất và hoạt động kinh tế, các lĩnh vực dịch vụ xã hội được đề 
cập ở phần khác.  

3 Chính sách và giải pháp phát triển dịch vụ nông thôn  

a) Những kết quả phát triển dịch vụ nông thôn 

Những năm gần đây Chính phủ Việt Nam rất quan tâm phát triển dịch vụ ở nông 
thôn nhằm đáp ứng đầy đủ những điều kiện cần thiết cho phát triển kinh tế xã hội nông 
thôn. Các hoạt động dịch vụ thu hút khoảng 14% việc làm khu vực nông thôn, 11,2% số 
hộ làm dịch vụ, tỷ trọng GDP từ  hoạt động dịch vụ nông thôn chiếm 13,8% trong cơ 
cấu kinh tế nông thôn đã góp phần làm giảm đáng kể tính thuần nông trong kinh tế nông 
thôn. Các loại hình dịch vụ của khu vực kinh tế nhà nước, hợp tác xã và tư nhân cùng 
song song phát triển đáp ứng các yếu tố đầu vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 
nhân dân. Cung cấp hàng hoá và các điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh, 



văn hoá, tinh thần cho người dân và đáp ứng du khách trong và ngoài nước về giải trí, 
du lịch... ở nông thôn Việt Nam. Một số loại dịch vụ được Nhà nước trợ giá hoặc ưu đãi 
cho người dân nông thôn như trợ giá vật tư nông nghiệp khi giá thị trường lên cao, giảm 
giá điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khuyến nông, cấp 
không cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao thuốc chữa bệnh, dầu đốt, sách giáo khoa 
phổ thông, muối ăn...   

b) Những tồn tại trong phát triển dịch vụ  

Tuy vậy không ít các cơ sở dịch vụ Nhà nước ở khu vực nông thôn làm ăn kém 
hiệu quả, sức cạnh tranh yếu do cơ chế quản lý yếu kém, giá thành cao, hoạt động cứng 
nhắc. Nhiều hợp tác xã hoạt động mang tính hình thức, yếu kém, thiếu sự hấp dẫn với 
người dân, giá dịch vụ cao. Không ít cơ sở dịch vụ tư nhân ở nông thôn được khuyến 
khích hình thành nhưng yếu về năng lực tài chính, không có chuyên môn, cung cấp dịch 
vụ chất lượng tương đối thấp... Sự tăng trưởng và hiệu quả hoạt động dịch vụ ở nông 
thôn bị hạn chế do khó khăn về kinh tế và cơ sở hạ tầng yếu như giao thông, điện, viễn 
thông, đặc biệt dịch vụ còn nghèo nàn ở vùng sâu vùng xa.   

c) Chiến lược phát triển dịch vụ nông thôn   

Chiến lược phát triển đến năm 2010 của Chính phủ đã đề ra các mục tiêu về phát 
triển khu vực dịch vụ nông thôn:  

- Ðạt mức tăng trưởng từ 10% đến 15% về GDP của lĩnh vực dịch vụ nông thôn. 

- Nâng tỷ trọng GDP của dịch vụ trong cơ cấu kinh tế nông thôn lên 30 - 35% vào 
năm 2020.  

- Tạo thêm 400.000 việc làm mỗi năm từ hoạt động dịch vụ.  

d) Chính sách phát triển các lĩnh vực dịch vụ chủ yếu ở nông thôn  

Phát triển thương mại 

- Khuyến khích hoạt động thương mại của khu vực Nhà nước, tư nhân, hộ gia đình, 
hợp tác xã và các loại hình khác. 

- Tổ chức lại doanh nghiệp Nhà nước để hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực xuất 
khẩu, nhập khẩu, cung cấp nguyên liệu... 

- Tổ chức lại và mở rộng hệ thống chợ nông thôn làm đầu mối trong mua bán và 
lưu thông hàng hoá. Xây dựng khoảng 4.000 chợ mới và bổ sung nâng cấp 5.000 chợ 
hiện có. Xây dựng hệ thống các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại ở ngoại ô các 
thành phố lớn và các vùng sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tập trung. 

- Nâng cấp và mở rộng hệ thống kho hàng, cảng biển, bến sông và các kho hàng, 
phương tiện bốc dỡ tại các bến bãi ở các vùng phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hoá.    

- Xoá bỏ những cản trở đối với lưu thông nông, lâm, thuỷ sản. 

- Tiếp tục chính sách ổn định thị trường trong nước thông qua bảo đảm giá. 
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- Hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường ngoài nước để đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ tìm 
kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, ưu đãi thuế xuất khẩu và vốn vay. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực nhập khẩu vật liệu, hạt giống, phân 
bón, nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc, máy móc thiết bị cần thiết cho khu vực 
nông nghiệp.  

Phát triển dịch vụ ngân hàng và tín dụng 

- Mở rộng mạng lưới trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn sao cho từ năm 2005 mỗi xã có 1 điểm phục vụ của ngân hàng.  

- Mở rộng quỹ tín dụng nhân dân. 

- Mở rộng hệ thống tín dụng song phương giữa các hộ gia đình nông dân, với sự hỗ 
trợ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

Phát triển dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp 

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở Nhà nước sản xuất giống vật nuôi, cây 
trồng, bảo vệ thực vật, dịch vụ thú y... hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia cung cấp những 
dịch vụ này, hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình nuôi giống và nhân giống cây 
trồng, vật nuôi để cung cấp cho nhân dân.  

- Hỗ trợ mở rộng phạm vi dịch vụ cơ khí nông thôn, bao gồm chăm sóc và bảo vệ 
cây trồng, tưới nước, thu hoạch và công nghệ sau thu hoạch. 

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp chuyên kinh doanh cho thuê máy nông nghiệp để 
tăng cường cơ khí hoá sản xuất nông nghiệp. 

- Thành lập trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa nông cụ và máy nông nghiệp, với dịch 
vụ bảo hành có chất lượng. 

- Ðẩy mạnh đầu tư và cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, cơ 
sở khuyến nông.  

Phát triển dịch vụ tư vấn kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm 

- Tạo điều kiện mở thêm nhiều trung tâm có thể tư vấn cho nông dân, doanh nghiệp 
và các đối tượng khác về mở rộng, đa dạng hoá hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh. 

- Liên kết giữa các trung tâm với các trường đại học, viện nghiên cứu để nâng cao 
chất lượng tư vấn.  

- Ðầu tư để phát triển các điểm truy cập intenet và khai thác thông tin ở cấp xã giúp 
các hộ nông dân và doanh nghiệp tiếp cận thị trường, quảng bá sản phẩm, tiêu thụ sản 
phẩm.  

Phát triển dịch vụ vận tải 



- Hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư mua sắm phương tiện vận tải, bến 
bãi, trạm xăng dầu, trung tâm sửa chữa máy móc, dịch vụ vận tải, cho thuê phương tiện 
để tăng cường vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất tới các địa bàn nông thôn và vận 
chuyển sản phẩm tới các nhà máy và nơi tiêu thụ.  

- Ưu tiên đầu tư và phát triển dịch vụ vận tải ở vùng sâu, vùng xa.  

Phát triển du lịch nông thôn 

Ngày nay khách du lịch trong và ngoài nước hướng sự chú ý vào vùng nông thôn. 
Thực tế cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của du khách nước ngoài muốn đến thăm các 
vùng nông thôn. Ðiều đó mở ra triển vọng lớn cho phát triển du lịch nông thôn, tạo điều 
kiện giải quyết việc làm, tăng khả năng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ ăn ở, quà lưu niệm... 
dẫn đến làm tăng thu nhập cho cư dân nông thôn. 

Tiềm năng du lịch nông thôn rất to lớn, sức thu hút của du lịch nông thôn bởi: 

- Phong cảnh thiên nhiên và đời sống hoang dã. 

- Tài sản văn hoá gồm đình, chùa, đền thờ, công trình kiến trúc cổ và di sản vô hình. 

- Những hoạt động mà du khách có thể tham gia như bơi lội, chèo thuyền, đi bộ, 
nghiên cứu thiên nhiên...  

- Những nét đặc trưng riêng như hang động, đá tạo hình... 

- Lễ hội, tập tục văn hoá truyền thống, làng nghề.  

Những giải pháp lớn chủ yếu nhằm phát triển du lịch nông thôn, đó là:  

- Xây dựng quy hoạch và dự án phát triển các khu du lịch, hệ thống các điểm du 
lịch trên cơ sở khai thác các thế mạnh về du lịch ở các vùng nông thôn. 

- Ðưa ra những chương trình du lịch hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách 
tham quan các danh lam văn hoá và lịch sử, thắng cảnh, làng nghề thủ công... 

- Mở rộng loại hình, nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng, điều kiện phục vụ và bảo 
đảm an toàn cho khách du lịch ở vùng nông thôn. 

- Nâng cấp và mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho thể thao, văn hoá 
và giải trí ở nông thôn, vì lợi ích người dân nông thôn và du khách. 

- Cải thiện hệ thống tiếp thị và thông tin, nâng cao trình độ tổ chức hoạt động du lịch. 

- Phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 
địa phương phục vụ khách du lịch và nâng cao thu nhập của người dân địa phương từ 
hoạt động phục vụ du lịch.  
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN  CHƯƠNG II 

1. Giải thích vai trò của phát triển kinh tế nông thôn? 

2. Giải thích các hoạt động kinh tế trong nông thôn? 

3. Các thành phần kinh tế trong nông thôn nước ta hiện nay? 

4. Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế của một số nước trong khu vực? 

5. Vai trò của phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn?  

6. Các nguyên tắc phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp nông thôn? 

7. Nhà nước có vai trò như thế nào trong phát triển nông nghiệp, phát triển 
công nghiệp nông thôn? 

8. Hãy tìm hiểu và đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp, phát triển công 
nghiệp nông thôn Việt Nam, những tồn tại và thách thức? 

9. Chính sách và mục tiêu cho phát triển nông nghiệp, phát triển công nghiệp 
nông thôn Việt Nam? 

10. Các chính sách và giải pháp chính cho phát triển các lĩnh vực chủ yếu của 
công nghiệp nông thôn Việt Nam? 

11. Vai trò của tiểu thủ công nghiệp trong phát triển nông thôn? 

12. Phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn Việt Nam - thực trạng và những 
thách thức? 

13. Mục tiêu và chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp nông thôn Việt Nam? 

14. Vai trò của dịch vụ trong phát triển nông thôn? 

15. Thực trạng phát triển dịch vụ nông thôn Việt Nam, những tồn tại và thách 
thức? 

16. Chiến lược và chính sách phát triển  dịch vụ  trong nông thôn Việt Nam? 

  



Chương III 

PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
DỊCH VỤ XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

I. PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN 

1. Vai trò của phát triển cơ sở hạ tầng  

Cơ sở hạ tầng là hệ thống các công trình làm nền tảng cung cấp những yếu tố cần 
thiết cho phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cơ sở hạ tầng bao gồm 
cung cấp nước, tưới tiêu và phòng chống bão lụt, cung cấp năng lượng, giao thông, 
thông tin liên lạc... Kinh tế - xã hội nông thôn không thể phát triển nếu các yếu tố cơ sở 
hạ tầng không được đáp ứng.   

Sản xuất và đời sống phát triển đòi hỏi cơ sở hạ tầng phải được đầu tư ngày càng 
hoàn thiện và đồng bộ. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đi trước một bước với tầm nhìn mang 
tính chiến lược để phục vụ lâu dài, phù hợp và có hiệu quả. Một trong 18 kinh nghiệm 
được rút ra trong  phát triển nhanh và có hiệu quả nền kinh tế - xã hội từ các nước được 
coi là “Bốn con rồng châu Á” đó là ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong đó giao 
thông đi trước một bước.   

Cơ sở hạ tầng bao gồm một tổng thể các công trình mang tính hệ thống, đồng bộ, 
phục vụ lâu dài, có tính thẩm mỹ, tính tiên phong định hướng, vốn đầu tư lớn. Do đó 
Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở hạ 
tầng, thu hút vốn đầu tư, xây dựng chính sách giá cả và luật lệ trong quản lý và sử dụng 
cơ sở hạ tầng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng rất lớn và thường bao gồm bốn 
nguồn chính: Ngân sách Nhà nước; viện trợ hoặc vốn vay nước ngoài; vốn doanh 
nghiệp Nhà nước; vốn đầu tư tư nhân. Ðối với các địa phương, vốn xây dựng cơ sở hạ 
tầng còn có thể huy động từ sự đóng góp tài chính và sức lao động của dân.  

Ðịa bàn nông thôn trải rộng và phân bố trên phạm vi toàn quốc, các làng xã phân 
bố rải rác dẫn tới việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn thường tốn kém và khó 
khăn, nếu không có cách nhìn đúng nông thôn sẽ ít có cơ hội nhận được sự đầu tư và 
như vậy càng làm cho khu vực nông thôn tụt hậu so với thành thị.  

Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo cơ sở thực hiện công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế 
nông thôn, xoá đói giảm nghèo và giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị là 
chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta.  

2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn  

Trước đây hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam rất lạc hậu do nền kinh tế 
yếu kém, do hậu quả của chiến tranh và thiên tai. Từ sau ngày đất nước thống nhất, nhất 
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là từ thời kỳ đổi mới gần 20 năm qua, Ðảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đầu tư 
cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn bằng các chương trình, dự án quốc gia về điện, giao 
thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh xá... Ðặc biệt Chương trình “135” về đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã hỗ trợ cho 
2320 xã nghèo. Kết quả của cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thuỷ sản được 
tiến hành cuối năm 2001 do Tổng cục Thống kê công bố đã phản ánh những tiến bộ về 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. 

 - Về điện, thời kỳ 1994 - 2001 là thời kỳ điện khí hoá nông thôn thực sự được coi 
trọng và có tiến bộ vượt bậc. Nếu năm 1994 mới có 60% số xã, 50% số thôn và 53% số 
hộ có điện thì đến cuối năm 2003 đã có 93,9% số xã, 86,8% số hộ dùng điện.  

- Giao thông nông thôn, là một yếu tố được Nhà nước quan tâm và đầu tư, đến cuối 
năm 2001 cả nước có 94,5% số xã có đường ô tô đến trung tâm so với năm 1994 con số 
đó mới là 85%. Chất lượng đường tuy còn thấp nhưng đã có nhiều tiến bộ so với trước, 
đã có 16,5% số xã có 50% đường liên thôn được đổ nhựa hoặc bê tông.  

- Hệ thống thông tin liên lạc ở nông thôn, được Nhà nước đầu tư  xây dựng các 
điểm bưu điện - vân hoá xã nhằm tăng cường sự tiếp cận và giao lưu cho người dân 
nông thôn với bên ngoài, đã có 83,8% số xã và 704,4 nghìn hộ nông thôn có máy điện 
thoại, 54,8% số xã có điểm bưu điện - văn hoá xã.  

- Cả nước có 5.101 xã chiếm 57% số xã có chợ; ở nhiều vùng chợ gắn liền với các 
trung tâm cụm xã, hoặc các điểm bưu điện - văn hoá xã, giúp cho người dân địa phương 
tăng cường giao lưu trao đổi hàng hoá, nâng cao dân trí, cung cấp thông tin thị trường.  

Tuy vậy, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nước ta còn nhiều vấn đề đặt ra cần 
được quan tâm khắc phục trong thời gian tới:  

- Sự phát triển không đồng đều và chất lượng còn thấp của hệ thống kết cấu hạ tầng 
nông thôn là tồn tại lớn và phổ biến  ở các vùng, các địa phương trong cả nước.  

- Chưa có đầu tư ưu tiên cho những vùng sản xuất hàng hoá tập trung, vùng có tiềm 
năng phát triển.  

- Còn sự chênh lệch khá lớn về cơ sở hạ tầng giữa vùng miền núi, vùng nghèo, vùng 
đồng bào dân tộc ít người với bình diện chung cả nước. Tây Bắc còn 50% số xã, số hộ 
chưa có điện; Ðắc Lắc còn 52% thôn bản, 45,4% số hộ chưa có điện..., giao thông ở nhiều 
vùng như Tây Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long còn kém phát triển ở những vùng này còn 
khoảng 80% xã chưa có đường ô tô hay đừơng đến xã còn gặp khó khăn...  

- Hệ thống cơ sở hạ tầng khác như trường học, bệnh xá và các cơ sở hạ tầng khác ở 
nông thôn phát triển chưa đều và chất lượng thấp, công tác quản lý, sử dụng, duy tu, sửa 
chữa còn nhiều bất cập, hiệu quả sử dụng hạn chế.  



- Hệ thống thông tin liên lạc tới các thôn xóm, làng bản; hệ thống nhà văn hoá, thư 
viện còn thiếu và yếu, nhiều người dân nông thôn ít được tiếp cận với thông tin bên 
ngoài do đó hạn chế đến hiểu biết về thông tin thị trường, chưa biết phát triển sản xuất 
hàng hoá...  

3. Chính sách và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn  

Chiến lược phát triển đến năm 2010 của Chính phủ nhằm tạo ra những cố gắng lớn 
để khắc phục những thiếu sót trên. Chiến lược đề ra nhiệm vụ đến năm 2005, 100% số 
xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% số xã có điện và điện thoại. Trên phạm vi quốc 
gia chiến lược đặt ra chính sách ưu tiên trong phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn sau:   

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng đường giao thông, thuỷ lợi, nước sạch, điện... ở những 
vùng nông thôn hoặc dịch vụ công nghiệp ở những nơi có công nghiệp chế tạo hoặc thủ 
công nghiệp phát triển.  

- Cung cấp cơ sở hạ tầng công cộng thiết yếu cho những cộng đồng có điều kiện 
đặc biệt khó khăn thông qua Chương trình 135. Trong chương trình này, các xã được 
quyền hoạch định và sở hữu các dự án có quy mô nhỏ, phù hợp với nghị định của Chính 
phủ về Dân chủ cơ sở.  

Những chính sách và giải pháp cụ thể cho phát triển các lĩnh vực cụ thể của hệ 
thống cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm các nội dung sau đây:   

a) Thuỷ lợi 

Việt Nam có nguồn nước dồi dào gồm nước mưa, nước bề mặt, nứơc sông và hồ. 
Nhu cầu sử dụng nước ngày một gia tăng cho sản xuất, cho sinh hoạt của con người đã 
dẫn đến một thách thức lớn hiện nay. Nhiều cơ sở thuỷ lợi và công trình cấp, thoát 
nước, phòng chống lụt bão ở tình trạng xuống cấp do thiên tai, do hậu quả chiến tranh, 
do quản lý yếu kém cần phải đầu tư để khôi phục, nâng cấp. Chất lượng nước giảm dần 
do tiêu dùng vào nông nghiệp, công nghiệp, đời sống tăng lên làm cho con người phải 
cạnh tranh với nguồn nước khan hiếm do nạn phá rừng, thay đổi khí hậu toàn cầu...  

Chính phủ Việt Nam đã nhận thức được thách thức trên đây, với tầm nhìn chiến 
lược quốc gia và sự hỗ trợ của Tổ chức “Hợp tác nước toàn cầu” đã đề ra  chính sách 
nhằm sử dụng tốt hơn và hiệu quả hơn nguồn nước sẵn có, quản lý nước một cách thống 
nhất bao gồm: Quản lý tốt nguồn nước và chuyển giao dịch vụ tưới tiêu và cấp thoát 
nước, cung cấp nước sinh hoạt và dịch vụ vệ sinh cho các tổ chức tự quản của dân cư 
nông thôn - những người sử dụng nước.   

Luật về thuỷ lợi đã được Quốc hội thông qua tháng 5 năm 1998 đã xác định quyền 
sở hữu nước thuộc về nhân dân Việt Nam, Chính phủ thay mặt nhân dân quản lý nguồn 
nước. Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Chiến lược quốc gia về cung cấp và vệ sinh 
nước cho nông thôn tháng 8 năm 2000, giao trách nhiệm đó cho Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn. Ðã thành lập Cục Thuỷ lợi và các tổ chức quản lý lưu vực sông có 
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sự kết hợp chặt chẽ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Công nghiệp, 
Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên Môi trường.   

Ðể nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp nước, thực hiện quan điểm quản lý có 
phân cấp và có sự tham gia của người dân. Khuyến khích các công ty quản lý thủy nông 
cấp tỉnh, huyện chuyển đổi để trở thành doanh nghiệp tự chủ về tài chính. Ðẩy mạnh sự 
tham gia của người dân và các tổ chức sử dụng nước thông qua hình thức hợp tác xã sử 
dụng nước và nhóm sử dụng nước. Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của 
các tổ chức này trong việc tham gia xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và đóng góp, 
sử dụng thuỷ lợi phí. Tổ chức và hỗ trợ từ phía Nhà nước và các tổ chức bên ngoài về 
đào tạo, tập huấn kỹ thuật, quản lý và vận hành công trình, cung cấp dịch vụ để các 
công trình thuỷ lợi sử dụng lâu dài, có hiệu quả.  

b) Cung cấp nước sạch 

Cung cấp đầy đủ nước sạch cho nhu cầu sử dụng hàng ngày là một yếu tố nâng cao 
chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh. 
Mặc dù có sự quan tâm lớn của Chính phủ, các tổ chức và cộng đồng dân cư các địa 
phương với 150 dự án cung cấp nước, nhưng hiện mới có khoảng 60% người dân nông 
thôn được dùng nước sạch.  

Chiến lược cung cấp nước sạch của Nhà nước đến năm 2010 đề ra:  

- Mở rộng diện cung cấp nước sạch để phấn đấu 100% người dân nông thôn được 
sử dụng nước sạch với mức 60 lít 1 ngày mỗi người vào năm 2010.   

- Cải thiện và bảo dưỡng lâu dài hệ thống cung cấp nước, với sự tham gia ngày 
càng tăng của cộng đồng và hoạt động của khu vực tư nhân.  

- Tìm giải pháp kỹ thuật khai thác và xử lý nước ở những vùng có vấn đề, như 
vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đất phèn, mặn.  

- Cải thiện hệ thống vệ sinh nông thôn để không làm ô nhiễm nguồn nước.  

c) Tưới tiêu và phòng chống lũ lụt  

Ðẩy mạnh thâm canh nông nghiệp yêu cầu ngày càng cao công tác thủy lợi phục vụ 
tưới tiêu. Do đặc điểm khí hậu và địa hình, khu vực đồng bằng hàng năm thường bị lũ 
lụt, khu vực trung du và miền núi thường bị hạn hán làm thiệt hại mùa màng và của cải. 
Trang thiết bị và hệ thống quản lý tưới tiêu, phòng chống lũ lụt còn nhiều yếu kém, hơn 
nữa tại một số vùng, nguồn cung cấp nước khan hiếm nhưng lại được sử dụng một cách 
kém hiệu quả.  

Chiến lược tưới tiêu và phòng chống lũ lụt đến năm 2010 đề ra:  

- Áp dụng các biện pháp để phòng chống lũ lụt ở Đồng bằng sông Hồng với việc 
nâng cao hệ thống đê điều. 



- Củng cố đê sông, đê biển ở Đồng bằng sông Cửu Long và vùng ven biển. 

- Mở rộng diện tích tưới tiêu đặc biệt ở vùng kinh tế mới, đến năm 2010 tưới cho 
6,3 triệu ha trồng lúa, 1,2 triệu ha cây công nghiệp như cà phê ở Tây Nguyên, chè và cà 
phê ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, mía đường ở miền Trung. 

- Tăng cường hoạt động và bảo dưỡng hệ thống tưới tiêu, đổi mới tổ chức và quản lý 
các công trình thuỷ lợi, chi phí dùng nước, tăng cường vai trò tham gia của người dân.  

d) Năng lượng 

Mức tiêu thụ năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo là một tiêu chí đánh giá 
trình độ phát triển. Nông thôn Việt Nam chủ yếu sử dụng 70% năng lượng từ củi và 
thân lá thực vật khác, 15 - 20% năng lượng sức kéo súc vật, chỉ có từ 10 - 15% năng 
lượng công nghiệp như điện, dầu và than. Ðiều đó cho thấy mức độ sử dụng năng lượng 
của nông thôn Việt Nam còn đang ở trình độ thấp, nguy cơ phá rừng làm chất đốt cho 
sinh hoạt và sản xuất là mối lo ngại cần được quan tâm để khắc phục.  

Việc sử dụng năng lượng từ tài nguyên không tái tạo dẫn đến nguy cơ cạn kiệt tài 
nguyên và làm ô nhiễm môi trường, các nước phát triển đang chuyển sang sử dụng năng 
lượng tái tạo được, năng lượng sạch như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, điện ngày 
một nhiều. 

Nếu không đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn thì khó đạt được sự tăng trưởng 
nhanh kinh tế nông thôn, chiến lược đến năm 2010 phấn đấu trên 90% số hộ nông thôn 
được dùng điện. Vốn cần thiết cho chương trình này khoảng 40.000 tỉ đồng, trong đó 
đầu tư từ Nhà nước là 80% gồm vốn ngân sách và vốn vay, còn 20% là vốn đóng góp 
của dân.  

Ðẩy mạnh phong trào sử dụng khí bioga trong nông thôn nhất là những nơi có điều 
kiện phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn, gia cầm.  

e) Giao thông 

Phát triển giao thông là một yếu tố cần thiết trong đời sống xã hội và kinh tế nông 
thôn, hệ thống giao thông yếu là một trở ngại lớn đối với phát triển nông thôn trong việc 
tiếp cận thị trường, cung ứng các yếu tố đầu vào, bán sản phẩm của nông dân, không 
thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp mới, dịch vụ bưu điện và các dịch vụ khác không 
được dễ dàng chuyển giao.  

Việt Nam là nước có mạng lưới đường nông thôn tương đối rộng khắp nhưng phần 
lớn đường nông thôn không có mặt phủ chịu thời tiết, đường hẹp và xuống cấp nghiêm 
trọng. 70 % cư dân nông thôn sống trong điều kiện không có những con đường có mặt 
phủ chịu mọi thời tiết quanh năm nhất là vùng núi, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.  

Chiến lược đến năm 2010 đề ra mục tiêu phấn đấu hầu hết đường nông thôn sẽ đạt 
loại A hoặc B và luôn đảm bảo điều kiện tốt cho giao thông trong mọi thời tiết. Với 
những giải pháp chính để đạt mục tiêu:   
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- Tiếp tục chương trình xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đường sá trong toàn quốc, 
ưu tiên dành cho việc xây dựng đường chịu mọi thời tiết tới các trung tâm xã.   

- Quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn, bao gồm đường sá, dịch vụ xe bus và 
ca nô, tàu bè đường sông ở Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Tăng cường sự trợ giúp của Trung ương để xây dựng đường ở các làng xã nghèo 
nhằm thúc đẩy kinh tế và tạo công ăn việc làm.  

- Tăng cường sự tham gia của chính quyền địa phương, làng xã và bản thân người 
dân trong việc cải thiện và bảo dưỡng hệ thống giao thông. Hình thành các tổ đội và 
nhóm để quản lý, duy tu, sửa chữa giao thông tại các cộng đồng nông thôn.  

g) Thông tin 

Thông tin là một yếu tố cần thiết cho sản xuất và đời sống nhất là ở các quốc gia 
trong quá trình đa dạng hoá, hiện đại hoá nền kinh tế. Trong thời đại công nghệ thông 
tin ngày nay cần coi trọng các loại hình thông tin hiện đại.  

Các loại hình thông tin bao gồm: Dịch vụ bưu điện và điện tín; điện thoại; báo chí; 
đài truyền thanh và truyền hình; mạng kết nối internet. Nguồn thông tin phải không 
ngừng cập nhật và kết nối trong, ngoài nước. 

Hệ thống thông tin ở khu vực nông thôn Việt Nam còn thiếu và yếu, dịch vụ bưu 
điện và điện tín mới phục vụ được 75% người dân nông thôn, mới có khoảng 40% số xã 
có hệ thống thông tin đại chúng, số lượng điện thoại, báo chí, đài thu thanh, tivi đều ở 
dưới mức trung bình của các nước đang phát triển.  

Trong chiến lược phát triển đến năm 2010, Chính phủ đề ra các giải pháp phát triển 
thông tin nông thôn sau:   

- Tiếp tục mở rộng dịch vụ bưu chính viễn thông, với mục tiêu 100% các xã được 
tiếp cận với điện thoại, fax, truyền dữ liệu, chuyển phát bưu phẩm và dịch vụ tài chính 
bưu điện.  

- Tiến tới giá tiêu chuẩn về dịch vụ bưu điện và viễn thông để người dân vùng sâu, 
vùng xa không bị thiệt thòi về giá cả.  

- Cung cấp báo chí, sách kỹ thuật... và các tài liệu truyền thông không thu tiền cho 
vùng đồng bào các dân tộc ít người và người dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa.  

- Tăng lượng thông tin về giá cả thị trường nông sản phẩm và vật tư nông nghiệp.  

- Thành lập trung tâm thông tin và nối mạng internet tại cấp huyện, xã nơi mà 
người dân và các doanh nghiệp có thể có được thông tin và hướng dẫn kỹ thuật về sản 
xuất, tiếp thị...  

II. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÃ HỘI NÔNG THÔN  

1. Vai trò của phát triển dịch vụ xã hội nông thôn 



Người dân nông thôn vừa là những người thụ hưởng chính, đồng thời cũng là 
những người hoạt động chủ yếu trong phát triển nông thôn.  

Hiện có gần 75% dân số Việt Nam sống ở vùng nông thôn, mỗi năm dân số nông 
thôn tăng 1,4%. Vấn đề cần quan tâm là làm thế nào để cải thiện cuộc sống của người 
dân nông thôn ngay chính trên quê hương của họ để hạn chế di dân tự do vào các đô thị, 
mà tình trạng này đã gây ra sự nghèo khổ ở một số nước trong khu vực Ðông Nam Á. 

Khu vực nông thôn của các nước đang phát triển thường có tình trạng mức thu 
nhập của người dân thấp hơn nhiều so với thành phố. Có khoảng 1,2 tỷ người trên thế 
giới đang sống trong cảnh nghèo túng mà chủ yếu ở các vùng nông thôn bao gồm những 
người không có đất hoặc sống trên các vùng đất xấu, họ thiếu việc làm, thiếu sự hưởng 
thụ các điều kiện dịch vụ xã hội. Phát triển các dịch vụ xã hội nhằm góp phần phát triển 
sản xuất, nâng cao mức thu nhập và điều quan trọng là cải thiện điều kiện sống cho 
người dân nông thôn.  

Phát triển các dịch vụ xã hội nông thôn mà chúng ta quan tâm ở đây là cải thiện các 
điều kiện về nhà ở, giáo dục, y tế, văn hoá, cung cấp nước sạch và vệ sinh. Cùng với 
việc nâng cao thu nhập, đẩy mạnh dịch vụ sản xuất, việc cải thiện các lĩnh vực dịch vụ 
xã hội là điều kiện để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, 
giảm dần sự các biệt về mức sống giữa nông thôn và thành thị.   

2. Thực trạng phát triển các lĩnh vực dịch vụ xã hội nông thôn 

Trong 20 năm đổi mới, Ðảng và Chính phủ ta đã quan tâm đầu tư và đạt được 
nhiều tiến bộ trong các lĩnh vực dịch vụ xã hội: 

- Về nhà ở, đã có 70% số hộ nông thôn có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, chính sách xã 
hội tập trung hỗ trợ các hộ nghèo và hộ chính sách cải thiện nhà ở trong những năm tới.  

- Về giáo dục, Ðảng và Nhà nước ta rất quan tâm phát triển giáo dục, coi giáo dục 
là quốc sách đến nay đã có 99,9% số xã có trường tiểu học, 84,5% số xã có trường trung 
học cơ sở, 85,6% số xã có lớp mẫu giáo. Hệ thống trường học phát triển rộng khắp đã 
tạo điều kiện thuận lợi thu hút trẻ em trong độ tuổi tới trường. Chương trình kiên cố hoá 
trường học đang được triển khai rộng khắp.  

- Trong lĩnh vực y tế, thực hiện chủ trương đưa bác sĩ và cán bộ y tế tăng cường 
cho tuyến xã, hệ thống trạm y tế xã được củng cố và hoàn thiện. Cả nước đã có 8.909 
xã, chiếm 99% số xã có trạm y tế.   

- Hệ thống cơ sở văn hoá ở nông thôn tiếp tục được hoàn thiện và phát triển. Ðến 
nay cả nước đã có 14% số xã có nhà văn hoá, 7% số xã có thư viện, các địa phương 
khác quan tâm xây dựng và củng cố nhà văn hoá xã góp phần nâng cao đời sống tinh 
thần của dân cư nông thôn.  

Tuy vậy còn nhiều mặt hạn chế trong phát triển các dịch vụ xã hội cần được nhìn 
nhận và khắc phục trong thời gian tới.  
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- Về nhà ở thiếu sự quy hoạch phát triển nhà ở dân cư nông thôn, thiếu sự tuyên 
truyền hướng dẫn người dân làm nhà ở phù hợp, tiết kiệm. Vấn đề nhà ở cho người 
nghèo và hộ chính sách triển khai chậm.  

- Hệ thống cơ sở vật chất trường học khu vực nông thôn thường có chất lượng thấp, 
tỷ lệ người mù chữ còn khá cao ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tỷ lệ người 
lao động nông thôn qua đào tạo còn thấp, mới có 14% lao động nông nghiệp qua đào 
tạo ở các trình độ khác nhau.    

- Trạm y tế ở một số xã chất lượng thấp và trang bị không đầy đủ, vẫn còn một số 
người mắc bệnh sốt rét và lao.  

- Tỷ lệ số xã có nhà văn hoá và thư viện còn thấp, hệ thống phát thanh, thiết bị thể 
thao và nhà văn hoá thiếu và yếu.  

Những tồn tại trên đây cần được khắc phục trên cơ sở huy động nhiều nguồn lực tại 
chỗ, phát huy vai trò và sự tham gia của dân trong các dự án phát triển các lĩnh vực dịch 
vụ xã hội.  

3. Chính sách và giải pháp phát triển dịch vụ xã hội nông thôn 

Ðảng và Nhà nước ta luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển các dịch vụ 
xã hội trong việc đáp ứng các yêu cầu quốc gia về xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời 
sống vật chất và văn hoá ở cộng đồng nông thôn. Các lĩnh vực dịch vụ này ở Việt Nam 
chủ yếu do các tổ chức Nhà nước cung cấp. 

a) Nhà ở 

Nhà ở là tiện nghi thiết yếu nhất, có tầm quan trọng về an ninh, sức khoẻ và phồn 
thịnh của mỗi gia đình. Chiến lược phát triển đến năm 2010 đề ra mục tiêu 100% gia 
đình có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, việc cải thiện nhà ở phải dựa vào sức dân là chính, 
có sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức địa phương. Với các giải pháp chính:  

- Thành lập quỹ nhà ở cho các vùng nông thôn, cung cấp nhà cho người dân có thu 
nhập thấp. 

- Cải thiện hệ thống tín dụng nhà ở. 

- Hỗ trợ chương trình định cư. 

- Tài trợ các dự án thí điểm xây nhà kiên cố ở các vùng dễ bị lũ lụt đe doạ.  

b) Giáo dục 

Giáo dục có tầm quan trọng nâng cao dân trí, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng 
cao điều kiện sức khoẻ, công ăn việc làm, thu nhập và đời sống trong một xã hội phát 
triển không ngừng.  

Quá trình hiện đại hoá nông nghiệp và kinh tế nông thôn phụ thuộc vào việc phát 
triển kỹ năng của người dân, làm cho họ có thể sử dụng công nghệ để khai thác các tiềm 



năng của địa phương và đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động trong nền kinh tế thị 
trường. Các giải pháp chính về phát triển giáo dục nông thôn:  

- Xây dựng, sửa chữa và nâng cấp các trường học ở các vùng nông thôn. 

- Trang bị tốt hơn phương tiện phục vụ giảng dạy và thực hành cho các trường. 

- Phát triển các trường nội trú ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 

- Các phương pháp giáo dục đặc biệt ở một số vùng xa xôi hẻo lánh và dân tộc ít 
người. 

- Hỗ trợ đặc biệt nhằm khuyến khích giáo viên làm việc ở các vùng sâu, vùng xa. 

c) Y tế 

Phát triển hệ thống dịch vụ y tế nhằm chăm sóc sức khoẻ và phòng bệnh, trị bệnh 
tại chỗ cho người dân nông thôn, bảo đảm cho mọi người có sức khoẻ tốt cho một cuộc 
sống năng động. Chiến lược đến năm 2010 đề ra các giải pháp chính cho phát triển y tế 
nông thôn:   

- Tăng cường bác sĩ xuống các xã để vào năm 2010 cứ 1.000 người dân có một bác sĩ. 

- Tăng số lượng đào tạo cán bộ y tế và tình nguyện viên. 

- Tăng lượng cung cấp thuốc và các trang bị y tế. 

- Tăng cường giáo dục cộng đồng về vệ sinh, sức khoẻ và kế hoạch hoá gia đình.  

- Nỗ lực ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh.  

d) Văn hoá 

Việt Nam có nền văn hoá dân tộc phát triển mạnh mẽ, một kho tàng khổng lồ các 
truyền thống văn hoá khác nhau của 54 dân tộc. Ðời sống ngày càng cao càng đòi hỏi 
phải phát triển mạnh các hoạt động văn hoá, đó là món ăn tinh thần cho một cuộc sống 
phồn thịnh  và lành mạnh.  

Chiến lược đến năm 2010 đề ra cho phát triển văn hoá nông thôn:  

- Hoạt động văn hoá có quy mô lớn trong các chương trình phát triển nông thôn với 
việc nhấn mạnh sự tham gia của quần chúng. 

- Khuyến khích hoạt động văn hoá, thông qua việc xây dựng các cơ sở thể thao, 
nhà văn hoá và trung tâm văn hoá làng xã. 

- Ðào tạo nhân lực tham gia tổ chức hoạt động văn hoá nông thôn. 

- Khuyến khích hoạt động của mọi người dân để cải thiện hoạt động văn hoá quần 
chúng.  

III. PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN 

1. Vai trò của môi trường trong phát triển nông thôn 
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Cuộc sống của con người phụ thuộc rất nhiều vào năng suất của các tài nguyên 
thiên nhiên bao gồm đất đai, đồi núi, rừng, biển, sông ngòi... Tình trạng của môi trường 
có tầm quan trọng đối với con người hiện tại và các thế hệ mai sau, nếu môi trường bị 
suy thoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mùa màng, sức khoẻ, đời sống.  

Dân số thế giới không ngừng tăng lên dẫn đến nhu cầu về lương thực, năng lượng, 
nguyên liệu cũng tăng theo, việc đáp ứng các nhu cầu này đòi hỏi khai thác nhiều hơn 
nữa tài nguyên thiên nhiên hiện có đặc biệt là đất nông nghiệp, rừng, biển, nước, khoáng 
sản... Nếu biết quản lý và khai thác lâu bền các tài nguyên trên thì sẽ tránh được những 
sức ép về sự giảm cấp và khan hiếm tài nguyên.  

Sự nghèo nàn, lạc hậu, tăng dân số là những thách thức lớn nhất cho vấn đề bảo vệ 
môi trường.  

Tình trạng quản lý yếu kém dẫn đến sự ô nhiễm môi trường, khan hiếm tài nguyên, 
mất đa dạng sinh học, làm thay đổi khí hậu trái đất, thiên tai, phát triển không bền vững. 
Vấn đề đặt ra cho nhân loại là làm thế nào để quản lý bền vững môi trường sống trong 
quá trình phát triển.  

Có ba trở ngại chính trong quản lý hợp lý môi trường: 

- Không nhận thức được sự khan hiếm tài nguyên và ý thức bảo vệ môi trường sống.  

- Không xác định rõ trách nhiệm trong quản lý tài nguyên.  

- Không đủ kiến thức và nguồn lực để quản lý môi trường.    

Ðể khắc phục những trở ngại đó, từng cá nhân và cộng đồng phải tiếp cận kiến thức 
và đầu tư nguồn lực vào bảo vệ môi trường, phải có những khuyến khích và tăng cường 
trách nhiệm để hoạt động của mỗi người không gây phí tổn cho người khác. Nhà nước 
giữ vai trò chính trong hoạch định chính sách môi trường và định hướng hành động, các 
cộng đồng và cá nhân tham gia quản lý tài nguyên trên cơ sở luật pháp và các dịch vụ 
hỗ trợ của Chính phủ.  

2. Những chính sách và giải pháp phát triển môi trường nông thôn 

a) Quản lý và sử dụng đất lâu bền 

Ðất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của nhân loại, đất đai ngày càng trở nên khan 
hiếm do dân số thế giới không ngừng tăng lên nhưng diện tích đất thì không thay đổi. 
Quản lý, sử dụng hợp lý quỹ đất hiện có trở thành trách nhiệm của mỗi người.  

Hàng năm thế giới bị mất từ 6 đến 7 triệu ha đất nông nghiệp do xói mòn, rửa trôi, 
nhiễm phèn hoặc sa mạc hoá. Ðó là hậu quả do con người sử dụng đất không đúng, sử 
dụng quá mức hoặc quản lý đất yếu kém gây nên. 



Ðất nông nghiệp luôn có nguy cơ giảm mạnh do sự phát triển của công nghiệp, 
dịch vụ và quá trình đô thị hoá.  

Rừng có nguy cơ bị tàn phá do yêu cầu sử dụng gỗ, củi ngày càng tăng, do nghèo 
đói và thiếu ý thức của con người.  

Tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam là gần 32,92 triệu ha. Trong đó có 9,40 triệu 
ha đất nông nghiêp; 21,05 triệu ha đất có rừng; 1,61 triệu ha đất chuyên dùng; 0,45 triệu 
ha đất ở đô thị và nông thôn; 0,41 triệu ha đất trống và sông suối, núi đá, trong số đó 
một bộ phận lớn đất này trước kia là rừng đã bị tàn phá.   

Ðảng và Chính phủ luôn hướng sự quan tâm vào việc quản lý, sử dụng lâu bền và 
có hiệu quả quỹ đất hiện có bằng các chủ trương và biện pháp sau:  

• Trong phát triển công nghiệp và đô thị giảm tới mức thấp nhất việc xây dựng trên 
đất nông nghiệp có chất lượng cao.  

Nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích phi nông nghiệp ngày một tăng trong quá 
trình phát triển, đặt ra một thách thức lớn là sử dụng đất như thế nào. Ở một số nước 
đang phát triển Nam Á, Ðông Nam Á, Nam Mỹ, năm mươi năm qua đã chứng kiến 
cảnh di dân ồ ạt từ nông thôn ra thành thị do tình trạng nghèo đói ở vùng nông thôn. Kết 
quả là các thành phố đã mở rộng ra các vùng ngoại ô, các khu nhà ổ chuột đã mọc lên 
chiếm nhiều đất mà đáng lý những đất này cần được sử dụng tốt hơn để sản xuất lương 
thực, thực phẩm, trong khi đó đất nông nghiệp ở nông thôn đã không được sử dụng hiệu 
quả vì không được đầu tư.  

Việt Nam đã có một chính sách khác đó là phát triển các vùng nông thôn để người 
dân có cuộc sống tốt hơn tránh việc di dân ra thành phố. Tuy vậy trong quá trình công 
nghiệp hoá và đô thị hoá, các đô thị sẽ ngày càng phát triển. Dự kiến đến năm 2020 số 
dân đô thị của Việt Nam sẽ vào khoảng 37 triệu người chiếm 45% dân số, điều đó đòi 
hỏi phải có quy hoạch phát triển đô thị, phát triển các khu công nghiệp sao cho sử dụng 
tiết kiệm, hợp lý quỹ đất, giảm thiểu cắt các khu đất nông nghiệp tốt cho những nhu cầu 
này. Những chính sách và biện pháp cần được thực hiện là:   

- Ở những nơi điều kiện cho phép, cần tránh xây dựng trên đất nông nghiệp thâm canh.  
- Ở những nơi cần phát triển đô thị, khu định cư mới hoặc các khu công nghiệp cần 

có quy hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh gây lãng phí đất canh tác tốt.  
- Di chuyển ra khỏi thành phố các nhà máy chế biến nông lâm sản để xây dựng 

chúng ở các vùng nguyên liệu.  
• Bảo vệ, sử dụng hiệu quả đất hiện có và tăng diện tích đất nông nghiệp bằng tăng 

vụ và khai hoang.  
Tăng cường bảo vệ, cải tạo và sử dụng có hiệu quả hơn đất nông nghiệp, tăng 

cường công tác thuỷ lợi để tưới tiêu chủ động nhằm tăng vụ và thâm canh cao trên quỹ 
đất nông nghiệp hiện có. Ðầu tư vào thuỷ lợi, củng cố đê kè để kiểm soát lũ lụt ở Đồng 
bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng diện tích tưới để tưới cho 6,3 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… ..77 



Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… 78 

 

 

triệu ha đất trồng lúa, 1,2 triệu ha trồng rau màu và cây công nghiệp, đổi mới công tác 
quản lý thuỷ nông theo hướng gắn quyền lợi và trách nhiệm của người dùng nước.  

Ðẩy mạnh công tác khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp ở những nơi còn 
tiềm năng như vùng ven biển, vùng núi.  

• Tiếp tục hoàn thiện giao đất nông lâm nghiệp cho hộ nông dân sử dụng ổn định 
lâu dài. 

Hoàn thành các thủ tục giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê 
đất ở những nơi chưa được giao để người dân sản xuất tuỳ theo khả năng của đất và yêu 
cầu sản phẩm của thị trường. 

• Quản lý bền vững đất nông nghiệp 
Dân số nước ta còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới làm tăng nhu cầu sản xuất 

và cung ứng lương thực, thực phẩm. Do đó, cần phải duy trì sự bền vững của năng suất 
đất đai bằng việc quản lý đất có hiệu quả và lâu dài. 

Kinh nghiệm nhiều nước đã rút ra, nông dân có thể quản lý đất tốt nếu họ có quyền 
cá nhân đối với đất đai bao gồm: 

- Quyền ra các quyết định về cách quản lý đất.  

- Quyền thu lợi ích trước mắt và lâu dài từ những thành quả đầu tư trên đất. 

- Ðược khuyến khích sử dụng đất có hiệu quả hơn và cải tạo, bảo vệ độ phì nhiêu 
của đất. 

Ở nước ta, từ sau khi thực hiện giao đất ổn định lâu dài và các quyền khác trên đất 
cho hộ nông dân theo Luật đất đai 1993, đất nông lâm nghiệp đã được nông dân quản lý 
tốt hơn, tạo ra năng suất và hiệu quả cao hơn, tỷ lệ che phủ của rừng từ 25% năm 1995 
đã tăng lên 35% năm 2003.  

b) Bảo vệ môi trường nông thôn 

Duy trì sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là một thách thức 
lớn cho tất cả các nước đang phát triển. Phát triển kinh tế được coi là động lực chính để 
cải thiện đời sống người dân nông thôn, môi trường là nguồn cung cấp mọi nguồn 
nguyên liệu và năng lượng cho phát triển. Nền kinh tế phụ thuộc vào năng suất các tài 
nguyên thiên nhiên, do đó “sức khoẻ” lâu dài của môi trường có tầm quan trọng sống 
còn của nền kinh tế. Một số quốc gia đã phải trả giá đắt cho sự phát triển mà không chú 
trọng bảo vệ môi trường.  

Hiện nay ở nước ta, tại nhiều địa phương không phải mọi hoạt động đều thân thiện 
với môi trường, một số tài nguyên thiên nhiên như rừng, nguồn lợi thuỷ sản, đa dạng 
sinh học đã bị giảm sút lớn, hoặc đất, nước, không khí đang bị ô nhiễm hàng ngày. 



Chiến lược đến năm 2010 của Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường 
và thực hiện cân bằng giữa kinh tế và môi trường cho phát triển bền vững, với các nội 
dung cụ thể:  

• Xác định rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể đối với môi trường. 

Trên thế giới, các cá nhân và hộ gia đình đều muốn giữ cho nhà ở của mình gọn 
gàng, sạch sẽ, lành mạnh. Họ chấp nhận trách nhiệm cá nhân đối với môi trường sống 
của bản thân mình. Các doanh nghiệp cũng vậy, họ đều muốn môi trường doanh nghiệp 
mình lành mạnh để phát triển. Tuy nhiên các cá nhân và doanh nghiệp không dễ dàng gì 
chấp nhận trách nhiệm tập thể đối với việc chăm sóc môi trường ngoài phạm vi nhà 
mình và doanh nghiệp của họ.  

Vấn đề đặt ra cần thuyết phục để mọi cá nhân chấp nhận không chỉ trách nhiệm cá 
nhân mà còn cả trách nhiệm tập thể đối với “sức khoẻ” môi trường.   

Ðiều đó đòi hỏi bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục để tăng cường trách 
nhiệm của mọi người dân, trách nhiệm của các doanh nghiệp và vai trò của các tổ chức 
quần chúng đối với việc bảo vệ môi trường. 

 • Sử dụng tài nguyên tái tạo được không lớn hơn khả năng tái tạo. 

Một bộ phận lớn nền kinh tế phụ thuộc trực tiếp vào những tài nguyên thiên nhiên 
tái tạo được: Các cây trồng, vật nuôi, gỗ, cây dược liệu, thuỷ sản...  

Dân số tăng nhanh, nhu cầu nâng cao mức sống dẫn đến nhu cầu sử dụng các tài 
nguyên tái tạo ngày một nhiều cho cuộc sống.  

Mâu thuẫn xảy ra là khối lượng sản xuất và cung ứng của con người vượt xa khả 
năng tái tạo của hệ thống tự nhiên như: Trữ luợng cá sông và ven biển đang giảm dần, đất 
nông nghiệp bị bạc màu do chế độ canh tác nhiều vụ một năm làm cho đất không có thời 
gian khôi phục độ màu mỡ, một số rừng bị chặt phá nhanh hơn khả năng tự phục hồi.  

Do đó cần điều chỉnh sự sử dụng những tài nguyên thiên nhiên có thể tái tạo trong 
phạm vi khả năng tự tái tạo của thiên nhiên.  

Một nội dung quan trọng cần được quan tâm là tìm các giải pháp công nghệ để sử 
dụng có hiệu quả hơn mọi nguồn tài nguyên đang được sử dụng, thí dụ dùng màng che 
phủ trong trồng trọt để tiết kiệm nước tưới, gắn nhà máy chế biến với vùng nguyên liệu 
để tiết kiệm năng lượng vận chuyển đầu vào...  

• Tăng khả năng tái tạo tài nguyên thiên nhiên bằng các biện pháp an toàn. 

Từ rất lâu đời, loài người đã biết tác động vào thiên nhiên để làm tăng khả năng tái 
tạo tài nguyên như chăn nuôi gia súc cải tiến, chọn và nhân giống cây trồng, kiểm soát 
dịch bệnh, khai thác lâm sản, thuỷ hải sản thích hợp, tưới tiêu hợp lý, bón phân phục hồi 
dinh dưỡng đất... Ðiều đó đã mang lại nhiều kết quả tốt trong khôi phục tài nguyên thiên 
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nhiên, nhưng con người cũng đã phải trả giá cho những tổn thất và tác hại ngày càng 
nghiêm trọng tới “sức khoẻ” của môi trường.  

Những tác động xấu tới môi trường cần được hạn chế trong các hoạt động của con 
người đó là: Tiêu nước ở các vùng đầm lầy, chặt phá rừng nhiệt đới và lấy đi các môi 
trường sống của động vật hoang dã đã làm mất đa dạng sinh học; sử dụng đất dốc không 
đúng và làm mất độ che phủ đất gây xói mòn, rửa trôi, sa mạc hoá; phá rừng gây thiên 
tai lũ lụt, hạn hán; làm tổn hại cấu tượng đất, làm ô nhiễm đất, nước, không khí.  

Tăng cường áp dụng các biện pháp trong sản xuất và các hoạt động nhằm làm tăng 
khả năng tái tạo tài nguyên thiên nhiên bằng việc khuyến khích áp dụng công nghệ sản 
xuất an toàn, luật bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khai thác tài nguyên hợp lý. 

• Giảm thiểu sử dụng các tài nguyên không tái tạo được. 

Phát triển không thể bền vững nếu chỉ dựa vào khai thác tài nguyên trước mắt mà 
không nghĩ tới tương lai, không thể chỉ dựa vào khai thác các taì nguyên có hạn để thực 
hiện mục đích phát triển trong khi có thể dự đoán được sự cạn kiệt của nó. 

 Vấn đề đặt ra là bên cạnh việc sử dụng hạn chế các tài nguyên này phải chuyển 
sang sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên liệu thay thế như năng lượng mặt trời, 
gió, nước và các nguồn sinh khối. 

• Tránh gây ô nhiễm và các chi phí tái tạo sự cân bằng môi trường. 

Quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ thường sản sinh 
ra các chất thải hoặc những ảnh hưởng đến môi trường như các hoá chất dùng trong 
nông nghiệp, khói bụi, nước thải, chất thải rắn từ các nhà máy và doanh nghiệp công 
nghiệp, dịch vụ. Thực hiện luật về bảo vệ môi trường và các quy định cho doanh nghiệp 
xử lý chất thải trong quá trình sản xuất hoặc doanh nghiệp phải gánh chịu những chi phí 
để bảo vệ môi trường, các quy định bảo vệ cảnh quan thiên nhiên trong khai thác 
khoáng sản... 

• Tái chế chất thải để giảm thiểu ô nhiễm. 

Khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới để giảm thiểu chất thải 
hoạc trang bị những dây chuyền công nghệ tái chế chất thải bên cạnh dây chuyền sản 
xuất chính như: tái chế chất hữu cơ làm phân bón hoặc thức ăn gia súc, tái chế chất thải 
rắn làm vật liệu xây dựng, tái chế để sử dụng lại kim loại... 

• Tăng cường vai trò của Nhà nước để bảo vệ môi trường.  

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân, mọi tổ chức, mọi doanh 
nghiệp dưới sự quản lý của cơ quan chính quyền các cấp. Bảo vệ môi trường chỉ thực sự 
thành công khi có sự nỗ lực chung của tập thể, nếu không có sự điều phối của Nhà nước 
khó đạt được sự đồng thuận trong hành động.  



Vai trò của Nhà nước thể hiện trên các mặt sau:  

- Ban hành luật về bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan để giảm thiểu sự 
gây ô nhiễm và các hoạt động làm tổn hại đến môi trường.  

- Ðề ra các chính sách  khuyến khích cải thiện môi trường.  

- Hạn chế những ảnh hưởng xấu tới môi trường trong mọi chương trình phát triển 
lớn về nông nghiệp, công nghiệp, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng.  

- Tạo ra sự nối kết giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường 
trong các chương trình, dự án phát triển quốc gia, phát triển các vùng, các địa phương. 
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CÂU HỎI HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN CHƯƠNG III 

1. Vai trò của phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn? 

2. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn nước ta, kết quả, tồn tại và 
thách thức? 

3. Chính sách và giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn Việt Nam? 

4. Vai trò của phát triển các dịch vụ xã hội nông thôn? 

5. Thực trạng phát triển các dịch vụ xã hội nông thôn, kết quả, tồn tại và thách 
thức? 

6. Chính sách và giải pháp chủ yếu phát triển các lĩnh vực dịch vụ xã hội nông 
thôn? 

7. Vai trò của bảo vệ môi trường trong phát triển nông thôn? 

8. Những nội dung chủ yếu quản lý môi trường trong phát triển nông thôn? 

  

  



Chương IV 

VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC 
TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

I. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Phát triển nông thôn là một vấn đề rộng lớn, phức tạp, liên quan đến chính sách 

quốc gia và địa phương nó đòi hỏi sự tham gia và đóng góp của toàn dân, của tất cả các 
tổ chức, đoàn thể và không thể thiếu vai trò và sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua hoạt 
động của Chính phủ.  

Phát triển nông thôn là công việc chính của người dân nông thôn với sự giúp đỡ 
tích cực của Chính phủ.  

Có thể nói một cách khác, phát triển nông thôn chỉ đạt được kết quả mong đợi với 
sự cộng tác giữa Chính phủ và nhân dân.    

Trong phát triển nông thôn, người dân giữ vai trò chủ động còn Chính phủ với tư 
cách là người định hướng và hỗ trợ cơ bản cho quá trình phát triển toàn diện và lâu dài.  

Vai trò của Chính phủ ở đây là tổ chức, chỉ đạo và phối hợp các hoạt động của bản 
thân người dân nông thôn, của các tổ chức đoàn và thể quần chúng, của khu vực doanh 
nghiệp tư nhân. 

Vai trò của Chính phủ trong phát triển nông thôn thể hiện trong các nội  dung sau:  

1. Hoạch định chiến lược và chính sách phát triển nông thôn 

Vai trò lãnh đạo của Ðảng và Chính phủ thể hiện ở chỗ trên cơ sở phân tích tình 
trạng kinh tế, xã hội và môi trường, trên cơ sở các nguồn thông tin để xây dựng chiến 
lược quốc gia về  phát triển nông thôn toàn diện bao gồm:  

- Chính sách phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa 
bàn nông thôn. Tạo điều kiện  pháp lý phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá 
các loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các ngành nghề. Phát triển hệ thống 
thông tin thị trường, nâng cao năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp.  

- Các chính sách của Nhà nước đối với từng ngành, đối với hành động cấp quốc 
gia, tỉnh, huyện và cơ sở trong phát triển nông thôn.  

- Những chính sách ưu tiên, kế hoạch đầu tư và biện pháp điều hành sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực trong phát triển nông thôn.  

- Tạo cơ chế chính sách và chỉ đạo phát triển kinh tế hộ nông dân, kinh tế trang trại. 

- Sử dụng quyền lực của Chính phủ với tư cách là người mua, người cung cấp và 
người chủ nhằm tác động hạn chế tiêu cực của nền kinh tế thị trường. 
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- Tạo hệ thống hỗ trợ đối với những người và vùng bị thiệt thòi nhất là người 
nghèo, vùng sâu, vùng xa.  

2. Xây dựng khung pháp lý ngân sách quốc gia và tài chính 

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới và chuyển đổi sang nền kinh tế thị 
trường, khu vực kinh tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ cũng được tạo nhiều điều 
kiện phát triển và phát huy vai trò của mình trong các nội dung, chương trình phát triển 
nông thôn. Do đó Chính phủ cần có khung luật pháp, các quy định về thuế, sự hỗ trợ tài 
chính và tín dụng cho hoạt động của khu vực kinh tế này để vừa khuyến khích, vừa tạo 
hành lang pháp lý cho đầu tư phát triển đúng hướng, lành mạnh, tự chủ và năng động.  

Nhà nước ta bằng nhiều chính sách cụ thể khuyến khích các công ty trong nước và 
nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ nông thôn, đặc 
biệt là đầu tư phát triển tại các vùng sâu, vùng xa như cập nhật và triển khai luật đất đai, 
luật tài nguyên nước..., áp dụng chính sách giảm thuế để khuyến khích việc cung cấp 
các dịch vụ ở nông thôn, xây dựng mới các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp, cho vay 
vốn với lãi suất ưu đãi, bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở 
nông thôn, miễn thuế đối với kinh doanh các sản phẩm hàng hoá nông nghiệp...  

3. Thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ cho quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn  

Phát triển nền kinh tế xã hội đất nước chỉ có thể đạt kết quả tốt đẹp nếu quan tâm 
đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ. Khoa học công nghệ góp phần quan trọng 
cho quá trình hiện đại hoá đất nước. Nhà nước là cơ quan tổ chức và triển khai các hoạt 
động nghiên cứu khoa học công nghệ thông qua các cơ quan nghiên cứu khoa học và 
các trường đại học. Những chi tiêu công của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học công 
nghệ và triển khai nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, khi nền kinh tế xã 
hội phát triển càng có điều kiện để Nhà nước tiếp tục đầu tư đẩy mạnh nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ.  

Công nghiệp hoá nông thôn là một quá trình phát triển kỹ thuật mới và ứng dụng 
những thành tựu cơ khí hoá vào sản xuất; hiện đại hoá nông thôn là một quá trình phát 
triển và đầu tư mhiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ mới. Khoa học và công nghệ 
có ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ nông thôn.  

Theo chủ trương của Ðảng và Nhà nước ta, nghiên cứu khoa học và công nghệ 
phục vụ hiện đại hoá nông nghiêp, nông thôn sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực sau:  

- Công nghệ sinh học:  

Nhanh chóng phát triển và áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, bao gồm đưa 
nhanh các tiến bộ mới về sinh học vào sản xuất nhằm tạo ra sự đột phá mới về năng suất 



và chất lượng cây trồng, vật nuôi. Áp dụng và xây dựng ngành công nghệ sinh học hiện 
đại để giải quyết các vấn đề mà thực tế đặt ra. 

- Công nghệ tự động hoá:  

Áp dụng những thành tựu công nghệ tự động hoá trên thế giới và trong nước vào 
chế biến nông, lâm, thuỷ sản; chăn nuôi gia súc; thuỷ lợi. 

- Công nghệ thông tin:  

Tập trung vào trang bị và hoàn thiện mạng lưới thông tin, hiện đại hoá các trung tâm 
thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và hoạt động kinh tế nông 
thôn. Phát triển các phần mềm phục vụ điều khiển tự động hoá sản xuất và chế biến. 

 - Công nghệ vật liệu mới:  

Áp dụng những thành tựu công nghệ vật liệu mới vào sản xuất và đời sống nông 
thôn gồm: Các máy móc phục vụ sản xuất; đóng gói sản phẩm nông nghiệp; thuỷ lợi. 

4. Phát triển nguồn nhân lực  

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn phụ thuộc vào 
việc phát triển nguồn nhân lực. Những người lao động được đào tạo, có kiến thức 
chuyên môn và kỹ  năng nghề nghiệp cũng như trình độ quản lý, họ có thể áp dụng công 
nghệ, sử dụng máy móc và đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Việt Nam 
mới có khoảng 28% số lao động được qua đào tạo, khu vực nông nghiệp nông thôn con 
số đó mới đạt một nửa. Nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn những 
năm tới là rất cần thiết.   

Chiến lược đến năm 2010 về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khu vực nông 
thôn nhấn mạnh đến việc xây dựng năng lực ở các lĩnh vực như dịch vụ khuyến nông, 
thông tin và đào tạo nghề cho người lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp nông thôn gồm 
các nội dung:  

- Xây dựng các trung tâm chuyển giao công nghệ chuyên ngành hoặc công nghệ 
chung ở các vùng và các huyện.  

- Xây dựng các tổ chức của Nhà nước hoặc các tổ chức của những người tình 
nguyện tham gia vào công tác khuyến nông nhằm giúp đỡ các hộ nông dân, các trang 
trại và hợp tác xã.  

- Giúp đỡ chuyển giao công nghệ mới, thông qua các trung tâm và trường dạy nghề 
đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật ở nông thôn.  

- Giúp đỡ các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế lựa chọn những lĩnh vực và 
phương án kinh doanh.  

- Mở các trung tâm tư vấn để cố vấn cho các trang trại, hộ gia đình và các cơ sở sản 
xuất phát triển sản xuất kinh doanh.  
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- Hình thành các trung tâm thông tin huyện và xã gắn với công tác khuyến nông và 
tổ chức cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật, nhu cầu thị trường cho các hộ và cơ sở 
kinh doanh ở nông thôn. 

5. Ðầu tư trực tiếp vốn ngân sách cho phát triển nông thôn 

Mục đích của Chính phủ là tạo môi trường pháp lý và khuyến khích việc đầu tư vào 
các vùng nông thôn của mọi tổ chức, cá nhân bao gồm các cơ quan viện trợ nước ngoài, 
những nhà đầu tư nước ngoài, các công ty tư nhân và những tổ chức khác. Chính phủ 
còn sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư trực tiếp vào một số lĩnh vực để nắm thế chủ 
động hoặc phối hợp với các tổ chức khác hoặc hỗ trợ để khuyến khích đầu tư của các tổ 
chức này.   

Trong thời kỳ 1996 - 2000, vốn đầu tư của Chính phủ trong nông nghiệp đã tăng từ 
0,3 lên 1% tổng sản phẩm quốc nội. Năm 1998 tổng vốn đầu tư của Nhà nước chiếm 
khoảng 18% tổng vốn đầu tư, hơn một nửa lượng vốn này được đầu tư vào thuỷ lợi. 
Chiến lược đến năm 2010 sẽ tăng cường đầu tư hơn nữa ngân sách Nhà nước cho nông 
nghiệp và công nghiệp nông thôn dự kiến  mức đầu tư phải đạt khoảng 20% tổng vốn 
đầu tư. Các lĩnh vực được tập trung đầu tư trong khu vực nông thôn gồm:  

- Tưới tiêu cho các vùng trồng cây công nghiệp và cây ăn quả tập trung.  

- Hạ tầng cơ sở nông thôn bao gồm đường xá, chợ, bến tầu và các hệ thống vận tải 
chuyên dùng và thông tin, trong đó ưu tiên cho các xã vùng sâu, vùng xa, các xã nghèo.  

- Các phương tiện để quản lý an toàn tực phẩm và nông, lâm, hải sản có chất lượng 
cao.  

- Khoa học và công nghệ liên quan đến nông nghiệp và các khu vực kinh tế khác. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật để nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng tập trung.  

Ngoài đầu tư trực tiếp Chính phủ còn đàm phán và giám sát việc sử dụng đúng mục 
đích các khoản viện trợ dưới dạng tài chính và chuyên môn của các tổ chức và cơ quan 
tài trợ nước ngoài vào khu vực nông thôn Việt Nam.  

6. Hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trong nông thôn 

Nền kinh tế thị trường kích thích sự năng động trong kinh doanh, nhưng mặt trái 
của nó là sự phân hoá giàu nghèo, tình trạng thất nghiệp. Những người nghèo vì nhiều 
lý do khác nhau thường bị thiệt thòi trong sản xuất và đời sống. Xã hội phải có trách 
nhiệm đối với nhóm người này tuỳ thuộc điều kiện kinh tế của mỗi nước. Chính phủ vì 
lợi ích bình đẳng và đoàn kết dân tộc cần hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo và những 
vùng bị thiệt thòi.  

Sự hỗ trợ của Chính phủ bao gồm việc xoá đói giảm nghèo, quan tâm đến phụ nữ, 
trẻ em, các dân tộc thiểu số và những người bị thiệt thòi khác.  



Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chính sách ưu tiên đối với người nghèo trong việc 
hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, ưu đãi tín dụng, cấp không bốn mặt hàng thiết yếu gồm 
thuốc chữa bệnh, muối ăn, dầu đốt, sách giáo khoa học sinh cho đồng bào dân tộc thiểu 
số vùng núi cao... Chương trình 135 từ năm 1998 nhằm cải thiện đời sống cho người 
dân các xã nghèo miền núi với năm hoạt động chính: 

- Tạo việc làm và cải thiện sinh kế bằng cách đẩy mạnh việc sử dụng bền vững các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và chế biến sản phẩm ở các vùng sâu, vùng xa.  

- Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt chú ý đến sự tiếp cận và vận chuyển, 
cung cấp nước và điện khí hoá nông thôn.  

- Cải thiện các trung tâm dịch vụ y tế, giáo dục, tiêu thụ sản phẩm và trao đổi 
thông tin.  

- Ðào tạo các bộ cấp xã, thôn, bản để quản lý tốt hơn sự phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương.  

- Di chuyển dân từ các vùng cực kỳ khó khăn đến những nới có điều kiện thuận lợi 
hơn.  

II. VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Phát triển nông thôn là một vấn đề rộng lớn, liên quan không chỉ đến Chính phủ, 

những người dân mà còn đến tất cả các tổ chức, đoàn thể ở khu vực nông thôn (gọi 
chung là những tổ chức). Các tổ chức này đóng góp tích cực vào mọi mặt hoạt động của 
sự phát triển và bổ sung vào vai trò của Chính phủ trong phát triển nông thôn.   

Các tổ chức là những cơ quan trực tiếp với người dân và triển khai các vấn đề, các 
nội dung trong phát triển nông thôn. Nâng cao vai trò của các tổ chức, tạo điều kiện để 
các tổ chức hoạt động có hiệu quả trong các hoạt động phát triển nông thôn là trách 
nhiệm của Nhà nước và mọi người dân. Các tổ chức liên quan đến phát triển nông thôn 
bao gồm các chính quyền tỉnh, huyện và xã; các tổ chức đại diện cho nông dân, phụ nữ, 
thanh niên, cựu chiến binh; các hợp tác xã kiểu mới; các ngân hàng và hiệp hội tín 
dụng; các doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức phi chính phủ 
và các nhà tài trợ. Vai trò của các tổ chức trong phát triển nông thôn bao gồm:   

1. Chính quyền tỉnh, huyện và cơ sở 

Cơ quan chính quyền tỉnh, huyện và cơ sở là cơ quan Nhà nước địa phương, trực 
tiếp quản lý và điều hành các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. 
Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, chính quyền tỉnh, huyện và cơ sở 
có vai trò quan trọng trong các mặt:  

- Xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương 
kể cả xây dựng cơ sở hạ tầng.  
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- Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, quy hoạch phân bổ sử dụng 
đất cho các mục đích phát triển nông nghiệp và các mục đích khác theo đúng quy hoạch 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

- Phân bổ và sử dụng ngân sách, tín dụng và nguồn nhân lực hợp lý cho các nhu 
cầu phát triển. 

- Quản lý các hệ thống dịch vụ của Nhà nước trên địa bàn như thuỷ lợi, giao thông, 
giáo dục, y tế, xã hội. 

- Hỗ trợ đầu tư để nâng cấp, mở rộng và xây dựng các cơ sở chế biến mới ở các 
vùng sản xuất tập trung, chuyên canh.  

- Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và tiếp cận các thị trường, quản lý các doanh 
nghiệp hoạt động trên địa bàn.  

2. Hợp tác xã  

Các hợp tác xã kiểu mới được thành lập hoặc chuyển đổi phù hợp với nền kinh tế 
thị trường, dựa trên cơ sở tự nguyện gia nhập của nông dân và những người và các tổ 
chức khác. Hợp tác xã kiểu mới không quản lý các hoạt động canh tác chính mà chủ yếu 
cung cấp các dịch vụ đầu vào và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và các cơ sở 
sản xuất nhỏ lẻ. Hoạt động của hợp tác xã nhằm tăng sức mạnh tập thể, khắc phục 
những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, làm cho các hộ nông dân, các trang trại và cơ 
sở sản xuất xích lại gần nhau hơn.  

3. Ngân hàng và các tổ chức tín dụng 

Phát triển sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn trong điều kiện sản xuất phân 
tán trong các hộ nông dân và các trang trại, các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ rất cần tín 
dụng. Hoạt động tín dụng nhằm cung ứng vốn vay cho các yêu cầu phát triển sản xuất 
kinh doanh nông nghiệp, chế biến, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn. 
Sự tham gia của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm cung ứng vốn vay kịp thời, 
lành mạnh tránh những tiêu cực của hoạt động tín dụng phi chính thống. Do đó, việc 
cung cấp tín dụng với các điều kiện mà cá nhân và các tổ chức có thể quản lý được, có 
tầm quan trọng sống còn đối với các chương trình phát triển nông thôn của đất nước. 

Các nguồn tín dụng chính phục vụ phát triển nông thôn, nông nghiệp là:   

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ARDB). 

- Ngân hàng chính sách xã hội. 

- Các Hiệp hội hoặc Quỹ tín dụng, bao gồm cả các quỹ do các tổ chức quần chúng 
điều hành (phục vụ các hội viên của họ). 

- Các tổ chức xã hội khác và các tổ chức phi chính phủ có nguồn vốn tín dụng nhỏ. 



4. Các doanh nghiệp nhà nước 

Các doanh nghiệp Nhà nước trước đây được thành lập và hoạt động trên tất cả các 
lĩnh vực kinh tế nông thôn. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới, vai trò của các doanh 
nghiệp Nhà nước được chuyển đổi, nhiều doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành 
công ty cổ phần hoặc được bán, được sát nhập hoặc đóng cửa. Từ 1998, Chính phủ đã 
đưa ra chương trình cải cách các doanh nghiệp Nhà nước nhằm khắc phục tình trạng 
thua lỗ hoặc làm ăn kém hiệu quả với các chủ trương cụ thể: 

- Ða dạng hoá chủ sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước thông qua việc cổ phần hoá 
doanh nghiệp.  

- Giải thể các doanh nghiệp Nhà nước làm ăn không có hiệu quả.  

- Cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước vẫn thuộc Chính phủ quản lý.  

- Xây dựng một hệ thống an toàn xã hội cho những người lao động mất việc làm do 
thực hiện chính sách này.  

Nhà nước vẫn chủ trương tạo mọi điều kiện  để doanh nghiệp Nhà nước là lực 
lượng chủ đạo trong những lĩnh vực quan trọng đặc biệt là việc tiêu thụ sản phẩm và chế 
biến gạo, đường, muối, cao su, cà phê, chè và các nông sản chủ yếu khác. Một số doanh 
nghiệp trong lĩnh vực này được đầu tư và tạo cơ chế thuận lợi để từng bước bán cổ phần 
cho nông dân vùng sản xuất nguyên liệu, nhằm gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ nông sản.    

5. Khu vực tư nhân 

Trong nền kinh tế thị trường, khu vực tư nhân ngày càng tham gia vào các lĩnh vực 
kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Từ khi thực hiện chính sách đổi mới nền kinh tế 
Ðảng và Chính phủ ta đã có nhiều chính sách và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển 
kinh tế tư nhân. Hàng triệu hộ và các doanh nghiệp nhỏ hoạt động ở quy mô nhỏ trong 
nông nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và khoảng trên 120.000 trang 
trại đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn. Luật doanh nghiệp năm 
2000 khuyến khích các doanh nghiệp thành lập mới và hoạt động ở khu vực nông thôn, 
khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) vào khu vực nông thôn. Khu vực 
kinh tế tư nhân được đối xử bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Hoạt động có 
hiệu quả của khu vực kinh tế tư nhân góp phần tạo ra sản phẩm cho xã hội, tạo công ăn 
việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn và đóng góp vào ngân sách địa phương 
theo chính sách thuế của Nhà nước.  

Chủ trương của Nhà nước tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và đa dạng hoá 
chủ sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước để tạo thêm cơ hội cho khu vực kinh tế tư nhân 
đầu tư vào phát triển kinh tế nông thôn. 

6. Các tổ chức xã hội  
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Các tổ chức, đoàn thể xã hội là những tổ chức, đoàn thể do người dân tự nguyện 
lập nên nhằm đáp ứng nhu cầu của từng nhóm hay cộng đồng trong việc tương trợ giúp 
đỡ nhau về đời sống, sinh hoạt xã hội. Các tổ chức, đoàn thể thường có ý thức về tôn 
chỉ, mục đích chung nên dễ thành lập, tổ chức các hoạt động cũng như duy trì ý nghĩa 
mục đích của tổ chức, đoàn thể trong các thành viên của mình, nó thường bền vững do 
có cơ sở tại chỗ. Các đoàn thể quần chúng như Ðoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ, 
Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức như Nhóm hộ dùng nước, Hiệp hội làng 
nghề... các tổ chức, đoàn thể được lập ra bởi các nhu cầu khác nhau về xã hội, kinh tế, 
tín dụng, nghề nghiệp. Các tổ chức này gắn kết các thành viên và hoạt động theo pháp 
luật và những quy định của tổ chức, đoàn thể. Ðiểm chung của các tổ chức, đoàn thể là 
được lập ra do nhu cầu cần thiết của các thành viên, người lãnh đạo và các thành viên 
đều tự nguyện hào hứng tham gia các hoạt động vì lợi ích chung. Thông qua vai trò 
thành viên của một tổ chức, các cá nhân trở nên tích cực hơn, tự giác hơn, họ sẵn sàng 
tham gia các hoạt động mang lại lợi ích thiết thân và cho cả các thành viên khác. Ở 
nông thôn, các thành viên của các tổ chức này còn gắn kết với nhau bởi tình làng, nghĩa 
xóm. Ở khu vực nông thôn nước ta, các tổ chức Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên, Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh có vai trò tích cực trong các hoạt động khuyến nông, xoá 
đói giảm nghèo cho các thành viên, tín dụng, vận động các thành viên tham gia tích cực 
các hoạt động sản xuất, văn hoá, y tế, giáo dục, môi trường...Các tổ chức đoàn thể còn 
là chỗ dựa vững chắc của chính quyền địa phương, cùng chính quyền thực hiện tốt việc 
phát huy quyền tự chủ của người dân trong các hoạt động phát triển nông thôn. 

 7. Các tổ chức phi chính phủ  

Các tổ chức phi chính phủ (NGO) cung cấp các cơ hội có hiệu quả hơn cho việc 
thực hiện các ý tưởng tham gia của cộng đồng vì các hoạt động của NGO thường nhỏ, 
hoạt động linh hoạt, người dân dễ thấy tính hiệu quả của nó.  

NGO là tổ chức trực tiếp xây dựng, triển khai và đánh giá các chương trình phát 
triển cộng đồng ở nông thôn bởi nhu cầu các hoạt động phát triển đa dạng, hoạt động cụ 
thể vào một số lĩnh vực, một số hoạt động có tính truyền thống, dễ được người dân chấp 
nhận.  

 Tuy vậy các NGO có hạn chế là hoạt động đôi khi không mang tính hệ thống, đôi 
khi sự hợp tác với chính quyền cơ sở thiếu chặt chẽ.  

Vấn đề đặt ra là tạo điều kiện cho các NGO phát huy vai trò trong các hoạt động 
phát triển nông thôn mang tính cộng đồng ở từng mặt, từng nội dung cụ thể, thiết thực. 
Hướng cho tổ chức này hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ với các chưong trình chung 
của chính quyền địa phương. 

  



CÂU HỎI HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN CHƯƠNG IV 

1. Trình bày vai trò của Chính phủ trong phát triển nông thôn? 

2. Làm thế nào để nâng cao vai trò của Chính phủ trong phát triển nông thôn? 

3. Vai trò của cơ quan chính quyền tỉnh, huyện, xã, HTX trong phát triển nông 
thôn? 

4. Vai trò của ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong phát triển nông thôn? 

5. Vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước trong phát triển nông thôn? 

6. Vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển nông thôn? 

7. Vai trò của các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong phát triển nông 
thôn? 
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Chương V 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

I. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Vai trò của nghiên cứu phát triển nông thôn 

Nghiên cứu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nói chung, 
phát triển nông thôn nói riêng. Trong những năm gần đây sự quan tâm đến nghiên cứu, 
đặc biệt là nghiên cứu nông thôn như là một công cụ phục vụ phát triển cũng tăng lên. 
Hoạt động nghiên cứu không chỉ tập trung vào các công nghệ mới, những can thiệp 
mới, mà còn tập trung vào sự hiểu biết quá trình đổi mới, đặt sự phát triển trên cơ sở 
thực tế thay vì những kế hoạch như trước đây. Sự khác nhau giữa các loại nghiên cứu 
này còn chưa rõ ràng, bởi vì mọi sản phẩm nghiên cứu còn phải được đem sử dụng và 
kiểm nghiệm, phải có trao đổi, thảo luận giữa các nhà  nghiên cứu với người sử dụng, 
với các cộng đồng ở nông thôn. Sự ủng hộ, chấp nhận của chủ thể (người dân) nông 
thôn để sử dụng kết quả nghiên cứu nhằm phát triển nông thôn càng mạnh mẽ thì vai trò 
của nghiên cứu sẽ càng ngày càng có ý nghĩa trong phát triển nông thôn. 

Hiện nay, Việt Nam đang rất chú trọng đến khoa học công nghệ, trong đó hoạt 
động nghiên cứu khoa học đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong lĩnh vực nông nghiệp 
và phát triển nông thôn, chủ trương của Chính phủ là “phấn đấu để đưa đóng góp của 
khoa học công nghệ vào giá trị gia tăng của nông-lâm-ngư nghiệp là 30 - 40%”. Đây là 
một con số rất có ý nghĩa nói lên tầm quan trọng của khoa học công nghệ nói chung và 
của nghiên cứu phát triển nông thôn nói riêng. 

2. Tổng quan về nghiên cứu phát triển nông thôn 

Từ khái niệm phát triển nông thôn được thảo luận ở phần đầu, có thể hiểu rằng phát 
triển nông thôn là một quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn về các khía cạnh kinh tế, 
văn hóa-xã hội và môi trường nhằm cải thiện cuộc sống cộng đồng nông thôn. 

Có rất nhiều cách tiếp cận và phương pháp để giải quyết các vấn đề thực tiễn này.   
Malinowski đã mô tả phép thuật, tôn giáo và khoa học là ba phương pháp đặc trưng, 
trong đó, khoa học được xem là phương pháp dân chủ nhất, bởi vì nó không cần một 
đức tin sẵn có trong mô hình giải thích, hoặc một sự khởi đầu và một tiếp cận nào đó tới 
các lực lượng siêu tự nhiên. Khoa học chỉ đơn thuần là một quá trình, bao gồm: kiểm 
nghiệm các giả thuyết (nghiên cứu), thiết kế các kiểm nghiệm hoặc thử nghiệm này, mô 
tả quá trình tiến hành để người khác có thể lặp lại thử nghiệm và cuối cùng là thảo luận 



các kết quả nghiên cứu với các nhà khoa học khác và với xã hội, nơi mà các kết quả 
nghiên cứu sẽ được ứng dụng. 

Từng bước ở quá trình nêu trên đều phải có khả năng kiểm soát và lập lại được. 
Nghiên cứu phát triển nông thôn là một bộ phận của nghiên cứu phát triển, vì vậy cũng 
bao gồm các nguyên tắc cơ bản nêu trên và tuân thủ các bước cơ sở trong nghiên cứu 
phát triển đó là: 

- Xác định vấn đề nghiên cứu;  

- Thiết kế phương pháp nghiên cứu;  

- Thu thập các dữ liệu và thông tin nghiên cứu;  

- Tổng hợp và phân tích các dữ liệu và thông tin nghiên cứu; 

- Trình bày/báo cáo các kết quả nghiên cứu. 

Đối tượng của nghiên cứu phát triển nông thôn là các hiện tượng kinh tế, xã hội và 
môi trường nông thôn gắn liền với đời sống của chủ thể (người dân) nông thôn, cụ thể: 

(i) Nghiên cứu về phát triển kinh tế nông thôn như phát triển nông nghiệp - lâm -
ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn; 

(ii) Nghiên cứu về phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; 

(iii) Nghiên cứu về các dịch vụ xã hội nông thôn; 

(iv) Nghiên cứu về phát triển môi trường nông thôn; 

(v) Nghiên cứu về phát triển thể chế và các tổ chức trong phát triển nông thôn. 

Đối tượng nghiên cứu này liên quan đến rất nhiều môn khoa học kinh tế, xã hội. 
Các môn khoa học về triết học, xã hội học nghiên cứu về bản chất và các quy luật phát 
triển của các hiện tượng xã hội, trong đó có xã hội nông thôn. Các môn khoa học về 
kinh tế, môi trường nghiên cứu bản chất và quy luật phát triển của các hiện tượng kinh 
tế, môi trường bao gồm cả kinh tế, môi trường nông thôn. Một số môn khoa học khác 
như thống kê học trang bị phương pháp luận về nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã 
hội số lớn, trong đó có sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn. 

Tuy nhiên, như là một phần của môn học phát triển nông thôn, nghiên cứu phát 
triển nông thôn nhằm vào các đối tượng nói trên nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào khía 
cạnh quản lý (trong phạm vi của môn học). Thí dụ, khi nghiên cứu về phát triển nông 
nghiệp, phát triển lâm nghiệp…, thì không nghiên cứu về các khía cạnh kỹ thuật như 
nhân giống, chọn tạo giống, hoặc kỹ thuật gieo trồng như thế nào, mà việc nghiên cứu 
chỉ tập trung hoặc nhấn mạnh về khía cạnh quản lý phát triển các lĩnh vực này. Vì vậy, 
nghiên cứu phát triển nông thôn dựa trên cơ sở lý luận của các môn khoa học xã hội và 
kinh tế như đã nói trên và dựa vào phương pháp luận của khoa học quản lý phát triển, 
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đặc biệt là khoa học quản lý phát triển nông thôn. Mục đích cuối cùng của nghiên cứu 
phát triển nông thôn là phát hiện và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm thúc đẩy sự phát 
triển nông thôn có hiệu quả nhất. 

Khoa học quản lý phát triển nông thôn là lĩnh vực rộng được đề cập một cách hệ 
thống trong các môn học thuộc khoa học quản lý. Một số chức năng chủ yếu của quản 
lý thường được lưu ý trong nghiên cứu trong phát triển nông thôn, đó là:  

(i) Kế hoạch và những vấn đề liên quan đến xây dựng, hoạch định chiến lược và 
kế hoạch phát triển;  

(ii) Tổ chức và các vấn đề liên quan đến tổ chức, huy động nguồn lực trong quản lý 
phát triển;  

(iii) Chỉ đạo, giám sát, đánh giá và những vấn đề liên quan đến giám sát đánh giá 
quá trình phát triển nông thôn. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Tiếp cận nghiên cứu phát triển nông thôn 

Có nhiều cách tiếp cận được biểu hiện qua nhiều phương pháp cụ thể để nghiên 
cứu sự phát triển nông thôn. Có  thể phân ra hai nhóm:  

(i) Tiếp cận truyền thống, hay cách nghiên cứu thông thường;  

(ii) Tiếp cận tham dự (có tính tham gia) trong nghiên cứu phát triển, hay nghiên 
cứu tham dự (có tính tham gia). 

a) Tiếp cận truyền thống trong nghiên cứu phát triển nông thôn  

Theo cách tiếp cận truyền thống, hay cách nghiên cứu thông thường thì hoạt động 
nghiên cứu chủ yếu là công việc của các nhà nghiên cứu, các viện nghiên cứu và cơ 
quan nghiên cứu của nhà nước. Theo Marc P.Lammerink, quan điểm phổ biến về 
nghiên cứu vẫn còn là: nhà khoa học có nhiệm vụ khám phá ra những bản chất khoa  
học và những quan hệ giữa chúng, còn những người khác, bằng cách nào đó, có nhiệm 
vụ triển khai, sử dụng những khám phá này. Trong các nỗ lực để đạt kết quả nghiên cứu 
khoa học xuất sắc, các nhà nghiên cứu thường phải giới hạn các mục đích của họ và cố 
gắng kiểm soát được những nhân tố không tin cậy càng nhiều càng tốt. Có thể nhìn 
nhận rằng, một khoa học tốt cuối cùng phải dẫn đến một thực tiễn phát triển được cải 
thiện tốt hơn.  

Cũng theo Marc P. Lammerink, trong một đánh giá phê phán gần đây về cách tiếp 
cận truyền thống trong các nghiên cứu phát triển, Edwards chỉ ra rằng, trong hầu hết các 



trường hợp, nghiên cứu phát triển “đã trở thành một bộ phận của vấn đề chưa phát triển 
hơn là bộ phận giải pháp cho các vấn đề này”. Khi xem xét công cuộc phát triển trong 
những điều kiện thực tế, khi giải quyết các vấn đề liên quan tới cộng đồng, nền văn hóa, 
lịch sử, hoàn cảnh kinh tế - xã hội và chính trị cũng như những quan tâm khác của họ, 
có rất nhiều yếu tố không xác định. Người ta không thể bỏ qua các yếu tố này cũng như 
không thể cho rằng thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm cũng tương tự như thế giới nội 
tại của nó. Ở đây yếu tố quan trọng cần được quan tâm và nhấn mạnh là tri thức mang 
tính địa phương, có ý nghĩa trong khuôn khổ của một nền văn hóa. Việc bỏ qua tầm 
quan trọng của môi trường văn hóa có lẽ là một nguyên nhân chủ yếu về sự không thành 
công của các nhà nghiên cứu. Tri thức địa phương không chỉ là lĩnh vực của những 
người bản xứ mà nó còn là một yếu tố quan trọng nhưng thường chưa được quan tâm 
đến trong các chính phủ, trong các tổ chức phi chính phủ và thậm chí ngay cả trong giới 
nghiên cứu. Quá trình tạo ra các hoàn cảnh và các phương pháp luận có khả năng phản 
ánh những ý tưởng của chính mình và mở ra năng lực  trí tuệ cho những ý tưởng mới, 
những viễn cảnh mới, là một thách thức quan trọng trong nghiên cứu có liên quan đến 
phát triển. 

b) Tiếp cận tham dự (có tính tham gia) trong nghiên cứu phát triển nông thôn 

Theo cách tiếp cận này, nghiên cứu phát triển nông thôn khuyến khích sự tham gia 
của tất cả những ai liên quan đến quá trình này, trong đó nhấn mạnh sự đóng góp tích 
cực và chủ động của chủ thể (cộng đồng người dân) nông thôn.  

Về lịch sử của nghiên cứu tham dự, theo Marc P. Lammerink thì Rajesh Tandon đã 
chỉ ra sáu khuynh hướng đóng góp cho sự phát triển về lý luận và thực tiễn của nghiên 
cứu tham dự, có thể tóm tắt như sau:  

Trước hết và nổi bật nhất là sự tranh luận về mặt xã hội học của trí thức và những 
liên quan về sự hình thành môn khoa học luận trong quá trình văn minh hóa của nhân 
loại. Cuộc tranh luận này vẫn tiếp tục đưa ra vấn đề là tri thức của văn minh nhân loại 
được quy định bởi hoàn cảnh lịch sử (Habermas, 1968), do vậy, nó lại do chính lịch sử 
nhân loại quy định. Những quan điểm lịch sử khác nhau của quá trình biến đổi xã hội và 
sự đấu tranh bùng nổ ra là nằm trong khuôn khổ này. Nổi tiếng nhất trong số các tư liệu 
này là các nghiên cứu của Subaltern. Những nghiên cứu của Subaltern đã thể hiện cách 
nhìn nhận xã hội, nhân loại và lịch sử theo quan điểm của tầng lớp ngoài lề xã hội - việc 
làm, người nghèo đói và bị bóc lột - đối lập với quan điểm của giai cấp thống trị, vua 
chúa và các đẳng cấp Bà La Môn. 

Khuynh hướng lịch sử thứ hai xuất phát từ thực tiễn của các nhà giáo dục người lớn 
(adult educator) ở các nước phía Nam, đã kích thích quá trình liên kết rất cơ bản nhóm 
từ “Nghiên cứu tham dự”. Tin tưởng vào tác dụng thực sự trong giáo dục người lớn và 
trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại bình đẳng giữa giáo viên và học viên, 
các nhà giáo dục người lớn đã hình thành một phương pháp luận của quá trình học tập 
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và giáo dục, giúp học viên tự kiểm soát quá trình học tập của chính họ. Cùng một nhà 
giáo dục người lớn, nếu được đào tạo như các nhà chuyên môn và được bố trí vào 
nghiên cứu có hệ thống, đặc biệt liên quan đến các kết quả và sự can thiệp của chính họ, 
họ bắt đầu phải đối phó với mâu thuẫn đã bén rễ trong quá trình đào tạo của họ giống 
như là các nhà nghiên cứu. Mâu thuẫn này đã dẫn đến việc tái hình thành, cả về lý 
thuyết lẫn thực hành, các quan điểm nghiên cứu làm sao để hòa hợp và thích ứng với 
những tiền đề thực tiễn của quá trình giáo dục người lớn. Vào những năm 1974-1975, 
cụm từ “nghiên cứu tham dự” (một tiếp cận có sự tham gia trong nghiên cứu) lần đầu 
tiên được đưa ra và phổ biến thông qua nhóm các nhà giáo dục người lớn này và tiếp 
theo đó được xúc tiến thông qua Hội đồng quốc tế về Giáo dục người lớn và các tổ chức 
thành viên khu vực và quốc gia của nó trên toàn thế giới (Tandon, 1988). 

Khuynh hướng tồn tại song song thứ ba và sự hỗ trợ lẫn nhau cho các ý tưởng và 
thực tiễn của nghiên cứu tham dự, bắt nguồn từ nghiên cứu của Paulo Freice và Ivan 
Illich. Sự phê phán nền giáo dục trong các xã hội hiện đại của Illich và những cống hiến 
của Freice cho một phương pháp sư phạm đã trở thành cơ sở cho việc liên kết nghiên 
cứu tham dự như một quá trình giáo dục trong khuôn khổ giáo dục phổ thông. Một số 
đóng góp có liên quan đến chủ đề này vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 
1970 đã mở đường cho việc tăng cường các luận cứ của nghiên cứu tham dự. 

Một khuynh hướng khác tồn tại trong một vài thập kỷ, đó là những đóng góp của 
nghiên cứu hành động (action research). Đặc biệt, nghiên cứu hành động đã không thừa 
nhận tính hoang đường của khái niệm tĩnh về nghiên cứu và điều tra. Nó biện hộ cho 
“hành động” như là cơ sở của quá trình học tập và nhận thức. 

Khuynh hướng tiếp theo có sự đóng góp đáng kể của khoa học luận cho nghiên cứu 
tham dự, được xuất phát từ nghiên cứu của các nhà hiện tượng học (Solomon, 1987). 
Những đóng góp này biện minh kinh nghiệm như là cơ sở của quá trình nhận thức. Điều 
này đã nâng cảm xúc và cảm giác của con người thành những mô thức của quá trình 
hiểu biết cùng với những hành động và nhận thức. Bằng cách đó, đóng góp của các nhà 
hiện tượng học (phenomenologists) đã mở rộng cơ sở của quá trình hiểu biết vượt ra 
ngoài cả nhận thức, các công việc được triển khai có ý nghĩa quan trọng như là một thực 
thể của tri thức và kinh nghiệm trong khuôn khổ của học tập bằng kinh nghiệm (Kolb, 
1984). 

Cuối cùng vào giữa và cuối năm 1970, cuộc tranh luận về mẫu hình phát triển đã 
đặt vấn đề tham dự như là sự thay đổi có tính phê phán trong quá trình phát triển nhân 
loại - tham dự của nhân dân, tham dự của phụ nữ, tham dự cộng đồng và tham dự của 
những ai đang nỗ lực cho sự phát triển của chính họ. Điều này là cần thiết để tránh sự 



thất bại của các đề tài và các chương trình phát triển do các chuyên gia thiết kế theo 
cách tiếp cận từ trên xuống. Trong quá trình xúc tiến tham dự, một nguyên lý cơ bản 
giống như một khái niệm trung tâm trong phát triển, đó là yêu cầu sử dụng tri thức và 
các kỹ năng của những thành viên tham dự có phê phán và của các nhân vật trung tâm 
trong quá trình phát triển (Chambers, 1983; Oakley, 1991). 

Việc phổ biến các phương pháp tiếp cận tham dự trong nghiên cứu phát triển đã 
nhanh chóng lan rộng, đặc biệt từ những năm 1980. Một loạt các phương pháp tiếp cận 
được đưa ra với những nét tương đồng về phương pháp luận và các khái niệm như là: 
nghiên cứu tham dự, đánh giá tham dự, nghiên cứu các hệ thống canh tác, các quy trình 
đánh giá nhanh, nghiên cứu hành động có tính tham dự. 

Đặc điểm của nghiên cứu tham dự 

Cũng theo Marc P. Lammerink, có nhiều hình thức và mức độ nghiên cứu tham dự 
khác nhau. Khi viết về sự tham dự của nông dân, Ashby chia chúng ra bốn hình thức 
như sau: 

- Hình thức hợp đồng (contract): Nhà khoa học hợp đồng với nông dân để cung 
  cấp dịch vụ; 

- Hình thức tư vấn (consultative): Các nhà khoa học hỏi ý kiến của nông dân về 
  các vấn đề trở ngại của họ và sau đó đưa ra các giải pháp; 

- Hình thức hợp tác (collaborative): Các nhà khoa học và nông dân hợp tác với 
  nhau như là các thành viên cùng tham gia vào quá trình nghiên cứu; 

- Hình thức hiệp hội (collegiate): Các nhà khoa học tăng cường nghiên cứu không 
  độc lập phi hình thức và phát triển hệ thống hiện có ở các vùng nông thôn. 

Hình thức tiếp cận hợp tác hoặc hiệp hội trong nghiên cứu tham dự tương phản rõ 
ràng với cách tiếp cận kiểu hợp đồng nghiên cứu thông thường. Ở hình thức hợp đồng 
nghiên cứu, các thành viên của cộng đồng được đối xử như những đối tượng thụ động, 
chỉ có một số ít tham dự vào phạm vi làm chủ đề án và thu nhận kết quả. Trong khi đó, 
nghiên cứu tham dự hợp tác và nghiên cứu tham dự hiệp hội thì cộng đồng tham gia tích 
cực với nhà nghiên cứu suốt trong quá trình nghiên cứu, từ phác thảo đề cương ban đầu 
đến việc trình bày kết quả cuối cùng và phác thảo các vấn đề có liên quan đến hành 
động của họ. 

Cũng theo Marc P. Lammerink, nghiên cứu tham dự là cùng nhân dân, vì nhân dân 
và không phải đứng trên nhân dân. Điều này có nghĩa là các đại diện của dân và các cán 
bộ phải có đủ năng lực để tham gia như là các nhóm hướng dẫn trong nghiên cứu tham 
dự, ngay từ khi bắt đầu, tại thời điểm quyết định về đối tượng của nghiên cứu. Họ phải 
tham gia ở mọi thời điểm của quá trình cho đến khi các kết quả được công bố và thông 
tin được đưa trở lại tới quần chúng theo nhiều đường khác nhau. Điều này khác với kiểu 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… ..97 



Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… 98 

 

 

nghiên cứu thông thường mà ở đó người quan sát (bị tách biệt) đề xướng và đảm đương 
trách nhiệm đối với công việc, đôi khi kèm theo các mục đích cá nhân khác (như sự 
thăng tiến hay uy tín cá nhân). Trong bước đầu, sự thừa nhận của xã hội về tri thức 
không chỉ bằng cách đương đầu với các ý tưởng và giả thuyết trước đó, mà còn thông 
qua các cơ chế thừa nhận của chính quần chúng (cộng đồng).  

Cả hai cách tiếp cận nghiên cứu- tiếp cận truyền thống và tiếp cận tham dự- được 
vận dụng linh hoạt trong nghiên cứu phát triển nông thôn. Ở Việt Nam, theo cách tiếp 
cận truyền thống (thông thường), các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng 
phổ biến đó là các phương pháp nghiên cứu của thống kê học. Hiện nay, khi tiếp cận 
tham dự ngày càng tỏ ra có tính thuyết phục và hữu ích thì việc nắm vững cơ sở lý luận 
và có kỹ năng sử dụng một số phương pháp nghiên cứu tham dự cụ thể như RRA, PRA, 
PLA, v.v… là điều hết sức cần thiết cho các nhà nghiên cứu phát triển nông thôn.  

2. Một số phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn 

a) Nghiên cứu thống kê về phát triển nông thôn 

Ở trên, chúng ta đã đề cập đến hai nhóm tiếp cận trong nghiên cứu phát triển nông 
thôn, tiếp cận truyền thống (thông thường) và tiếp cận tham dự (có tính tham gia). Các 
phương pháp nghiên cứu thống kê như một đặc trưng của nghiên cứu truyền thống đã 
được mô tả trong các môn học “Nguyên lý thống kê”, “Thống kê nông nghiệp” và một 
số môn học thống kê chuyên ngành khác liên quan đến các khía cạnh kinh tế, xã hội và 
môi trường nông thôn. 

“Nguyên lý thống kê” trình bày những cơ sở lý luận, những nguyên lý và các 
phương pháp luận cơ bản của  thống kê học nhằm “nghiên cứu mặt lượng trong mối 
quan hệ chặt chẽ với mặt chất của hiện tượng kinh tế xã hội số lớn, nghiên cứu sự biểu 
hiện bằng số lượng của quy luật phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện, thời gian và 
địa điểm cụ thể”.  

“Nguyên lý thống kê” trình bày và phân tích rõ các giai đoạn trong quá trình 
nghiên cứu thống kê, các phương pháp cụ thể trong điều tra, tổng hợp và phân tích 
thống kê. Đây là những nền tảng cơ bản để các môn học thống kê chuyên ngành vận 
dụng trong điều kiện cụ thể của từng ngành.  

Các môn học thống kê chuyên ngành (còn gọi là thống kê nghiệp vụ) như “Thống 
kê nông nghiệp”, “Thống kê công nghiệp”, “Thống kê thương mại”, “Thống kê lao 
động”, “Thống kê dân số”, v.v… là việc vận dụng cụ thể lý luận, nguyên lý và các 
phương pháp cơ bản của thống kê vào nghiên cứu  phát triển các ngành cụ thể.   

Nghiên cứu thống kê phát triển nông thôn dựa trên một số quan điểm cơ bản của 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, đó là: 



- Xem xét sự vật trong quá trình vận động biến đổi và phát triển; 

- Xem xét sự vật trong mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau; 

- Xem xét sự phát triển của sự vật và hiện tượng như là một sự biến đổi dần dần từ 
  sự thay đổi về số lượng sang sự thay đổi về chất lượng; 

- Xem xét sự phát triển như là sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập; 

- Coi thực tiễn là cơ sở, là động lực của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra 
   nhận thức. 

Trong điều kiện của Việt Nam, những quan điểm này được biểu hiện cụ thể trong 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, nghiên cứu thống kê 
phát triển nông thôn phải dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của hệ thống quan điểm này. 

 b) Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA) 

Khái niệm  

PRA là viết tắt của 3 từ tiếng Anh: Partipatory Rural Appraisal. Đây là một trong 
những phương pháp nghiên cứu tham dự (có tính tham gia) được sử dụng rộng rãi và có 
vai trò đáng kể đối với nghiên cứu và phát triển nông thôn ở các nước đang phát triển 
cũng như ở Việt Nam hiện nay. Có nhiều cách dịch nghĩa ra tiếng Việt khác nhau như: 
Đánh giá nông thôn cùng tham gia, đánh giá nông thôn có tính tham dự, đánh giá nông 
thôn có sự tham gia của cộng đồng, đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân, 
v.v… Ðánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân là cách dịch nghĩa phản ánh sát 
nhất với bản chất của phương pháp này.  

PRA là phương pháp tiếp cận phát triển nông thôn, bao gồm một loạt cách tiếp cận 
và phương pháp khuyến khích, lôi cuốn người dân nông thôn cùng tham gia chia sẻ, 
thảo luận và phân tích kiến thức của họ về đời sống và điều kiện nông thôn để họ tìm ra 
những phương sách, giải pháp từ đó lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch nhằm cải thiện 
đời sống của cộng đồng nông thôn.  

PRA là phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, tập hợp một hệ thống các 
công cụ nghiên cứu. Thông qua các công cụ này, cán bộ nghiên cứu và người dân cùng 
phát hiện các vấn đề, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết, phối hợp thực hiện 
và cùng rút ra những bài học kinh nghiệm phổ cập. Qua PRA cán bộ nghiên cứu, phổ 
cập có thể học hỏi từ người dân, đồng cảm với người dân, là người cộng tác nòng cốt 
giúp cộng đồng nông thôn phát triển. 

Ðặc điểm chủ yếu của PRA: 

PRA là phương pháp tiếp cận và nghiên cứu phát triển nông thôn với những đặc 
điểm chủ yếu sau: 

- Phương pháp luận PRA được xây dựng dựa trên kiến thức bản địa, kinh nghiệm 
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truyền thống và năng lực vốn có của nông dân về xác định vấn đề, ra quyết định, 
huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện để cùng phát triển cộng đồng. 

- PRA sử dụng các kỹ thuật thu hút sự tham gia của người dân, kỹ năng thúc đẩy và 
tạo điều kiện của cán bộ PRA. 

- PRA tạo điều kiện cho người dân địa phương tham gia tự nguyện, sáng tạo vào mọi 
quá trình xác định vấn đề, xác định mục tiêu, ra quyết định, thực hiện, giám sát và 
đánh giá. 

- Các hoạt động của PRA chủ yếu tập trung và phát triển cộng đồng một cách bền 
vững thông qua sự nỗ lực của chính cộng đồng. 

- PRA có những ưu điểm cơ bản như: (i) PRA làm thay đổi thái độ và phương pháp 
luận về đánh giá và phát triển nông thôn trước đây; (ii) PRA tạo ra quá trình cùng 
học hỏi của cả hai phía: cán bộ và người dân; (iii) PRA cho phép từng nhóm cộng 
đồng tự đề ra các giải pháp phù hợp với chính họ để có thể thực hiện và đạt được 
lợi ích mong muốn; (iv) Thông qua PRA cả người dân và cán bộ phát triển nông 
thôn đều được thử thách, nâng cao năng lực để cùng phát triển cộng đồng (thôn, 
xã); và (v) Những người nghèo, ít được học hành hoặc những nhóm người thiệt thòi 
trong cộng đồng được thu hút một cách tích cực tham gia vào xây dựng kế hoạch, 
thực hiện kế hoạch, giám sát và đánh giá kế hoạch, tạo ra sự công bằng xã hội trong 
việc tham gia phát triển nông thôn. 

Triết lý và nguyên tắc cơ bản của PRA 

- Triết lý của PRA 

Nền tảng và triết lý cơ bản của PRA là lấy dân làm gốc trong các hoạt động phát 
triển nông thôn. Lý luận và thực tiễn của khoa học quản lý đã chỉ ra rằng: không ai hiểu 
được người dân bằng chính họ, vì vậy hãy để họ tự quyết định và giải quyết các công 
việc của mình. Ðể đạt được sự bền vững trong phát triển cộng đồng nông thôn, người 
dân sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc tự phát hiện ra điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, 
môi trường của cộng đồng, xác định ra các vấn đề tồn tại, đặt ra các mục tiêu phát triển, 
quyết định các giải pháp khắc phục và tự thực hiện các giải pháp đó để đạt mục tiêu 
phát triển của cộng đồng họ.  

- Những nguyên tắc cơ bản của PRA 

Cán bộ phát triển nông thôn sử dụng PRA để cùng người dân học hỏi, chia sẻ kiến 
thức và kinh nghiệm. Vai trò của cán bộ khi sử dụng công cụ PRA là thực hiện chức 
năng thúc đẩy và tạo điều kiện năng lực của người dân địa phương trong thu thập thông 
tin, phân tích, lập kế hoạch và thực hiện. Vì vậy, khi sử dụng PRA cần hiểu rõ và tuân 
thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây: 



(i) Học hỏi trực tiếp từ người dân địa phương về kiến thức, kinh nghiệm điều kiện 
sống và sản xuất của chính họ; 

(ii) Học hỏi nhanh và tích cực bằng sự khám phá, sử dụng mềm dẻo các phương 
pháp, tạo cơ hội và tạo lập mối quan hệ tốt với cộng đồng tham gia; 

(iii) Loại bỏ nhanh các thành kiến bằng sự lắng nghe chứ không giảng dạy, bằng sự 
thăm dò thay thế cho sự bỏ qua, quan tâm đến người nghèo, phụ nữ và học hỏi từ họ 
những quan tâm và ưu tiên; 

(iv) Sử dụng tối ưu các phương pháp và công cụ, tức là phải cân nhắc giữa số 
lượng, sự hợp lý, sự chính xác và thời gian; 

(v) Sử dụng phương pháp kiểm tra chéo thông tin; 

(vi) Luôn tìm kiếm mọi mặt từ phía người dân, nghĩa là tìm tòi và học hỏi từ những 
điểm không hợp lý, những người không ủng hộ, những người đứng ngoài cuộc ở mọi 
tình huống; 

(vii) Hãy để cho dân tự làm, nghĩa là tạo điều kiện cho người dân địa phương tự 
điều tra, phân tích, trình bày và học hỏi, từ đó họ đưa ra kết quả và họ là chủ sở hữu của 
các kết quả đó; 

(viii) Luôn kiểm tra mình về thái độ, phong cách và ứng xử khi cùng làm việc với 
người dân; 

(ix) Nâng cao trách nhiệm với chính công việc của mình làm, không đổ lỗi cho 
người khác; 

(x) Cùng chia sẻ, tạo cơ hội cùng làm việc, cùng chung sống, trao đổi chia sẻ suy 
nghĩ, tình cảm, tâm tư giữa người dân với nhau, giữa người dân với cán bộ; 

(xi) Sử dụng các công cụ PRA một cách mềm dẻo, linh hoạt và sáng tạo, nghĩa là 
không lựa chọn và sử dụng các công cụ một cách máy móc cho mọi nơi mọi lúc, bởi vì 
các phương pháp và công cụ PRA không phải là công thức bất di bất dịch. 

Sự phát triển của PRA và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam 

- Sự phát triển của PRA 

Vào giữa thập kỷ 80, phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (RRA) được sử dụng 
rộng rãi vào các chương trình phát triển nông thôn nông nghiệp. Nhưng phương pháp 
này đã bộc lộ một số hạn chế cơ bản là: (i) Cán bộ phát triển nông thôn thu nhập thông 
tin từ người dân thông qua một loạt các bài tập và phỏng vấn. Các số liệu thu được họ tự 
xử lý, lưu giữ, không chia sẻ cùng với người dân; (ii) Cán bộ phát triển nông thôn dùng 
kết quả RRA cho mục đích lập kế hoạch thôn, xóm theo kiểu can thiệp từ bên ngoài 
bằng các dự án hay chương trình nghiên cứu. Người ta nhận thấy cần phải thay đổi thái 
độ và cách ứng xử trong cách tiếp cận hướng tới người dân trong RRA sang quá trình 
học hỏi từ người dân để thu thập thông tin và cùng người dân phân tích và lập kế hoạch. 
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Từ nhận thức trên, vào cuối thập kỷ 80, Gordon Con way, Robert Chambers và một 
số nhà nghiên cứu và quản lý khác đã xây dựng phương pháp PRA từ các phương pháp 
RRA như: RRA thăm dò, RRA chủ đề, RRA giám sát, RRA cùng tham gia. RRA cùng 
tham gia là nhịp cầu nối giữa RRA sang PRA và lần đầu tiên áp dụng ở Kenya và Ấn 
Ðộ năm 1988. 

Vào đầu những năm 90 là cuộc bùng nổ sử dụng PRA ở Ấn Ðộ và các nước khác ở 
châu Á, châu Phi vào các dự án phát triển nông thôn. Tiếp sau đó sự tiếp nhận PRA của 
các tổ chức quốc tế và phi chính phủ vào các chương trình và dự án tại các nước đang 
phát triển trên phạm vi toàn thế giới. 

Ðến nay, lý luận và thực tiễn của PRA ngày càng được bổ sung hoàn thiện. Ðã có 
nhiều cuộc hội thảo quốc tế và quốc gia thảo luận, truyền thông về phương pháp này. 
Ðã có hơn 30 quốc gia sử dụng tiếp cận PRA vào nghiên cứu và phát triển nông thôn 
trong mọi lĩnh vực như quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, y tế - sức khỏe, các chương trình, dự án xã hội và xoá đói 
nghèo, v.v… 

- Thực tế áp dụng PRA ở Việt Nam 

PRA được coi là công cụ lập kế hoạch phát triển có sự tham gia của người dân đầu 
tiên áp dụng trong Chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam - Thụy Ðiển do SIDA tài 
trợ vào cuối năm 1991. Ðây là chương trình sử dụng PRA một cách hệ thống trên một 
địa bàn rộng trong thời gian dài. Trong giai đoạn 1991- 1994, Chương trình Việt Nam-
Thụy điển đã sử dụng PRA cho việc lập kế hoạch phát triển ở 70 thôn, xóm của 5 tỉnh: 
Vĩnh Phú, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai và Hà Giang. Phương pháp PRA ngày càng 
được hoàn thiện để phù hợp với điều kiện nông thôn thuộc các vùng khác nhau. 

Những năm gần đây, PRA được các chương trình của Chính phủ, các tổ chức quốc 
tế, các tổ chức áp dụng trong các chương trình, dự án liên quan đến phát triển nông thôn 
ở Việt Nam và đã mang lại những thành công nhất định trong việc khai thác và phát huy 
các nguồn lực của cộng đồng vào phát triển kinh tế văn hoá xã hội nông thôn, bảo vệ tài 
nguyên thiên nhiên như Dự án Lập kế hoạch sử dụng dất và giao đất lâm nghiệp có sự 
tham gia của người dân tại Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế (FAO/020/Italy), Dự án Quản 
lý vùng đầu nguồn có sự tham gia của người dân tại Hoành Bồ - Quảng Ninh 
(FAO/Belgium), Chương trình PAM 5322 tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc, Dự án phát triển 
cơ sở hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Ðà Nẵng 
(UNCDF Liên Hợp Quốc), Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Ðà (GTZ-CHLB 
Ðức), Dự án Bảo tồn tài nguyên nông nghiệp Quảng Bình (IAFD), Dự án An toàn lương 
thực Quảng bình (GTZ), Dự án Phát triển nông thôn Hà tĩnh (IFAD), v.v… Hiện nay, 
hầu hết các dự án phát triển nông thôn có hỗ trợ vốn nước ngoài ở Việt Nam, đều sử 
dụng PRA như là một tiếp cận tham dự trong nghiên cứu và phát triển dự án. 



Bộ công cụ của PRA và kỹ thuật sử dụng  

Công cụ PRA là cách làm hoặc kỹ năng sử dụng các phương pháp khác nhau nhằm 
thu hút người dân vào quá trình đánh giá, phân tích và lập kế hoạch phát triển cộng 
đồng. Tập hợp có hệ thống nhiều công cụ khác nhau thường được sử dụng khi thực hiện 
PRA gọi là bộ công cụ PRA. Bộ công cụ của PRA được bổ sung và phát triển trong quá 
trình vận dụng thực tiễn. Mỗi công cụ PRA thường bao gồm một hay nhiều phương 
pháp khác nhau, ví dụ: công cụ điều tra tuyến hay đi lát cắt là sự kết hợp nhiều phương 
pháp trong cùng thời gian và địa điểm như khảo sát hiện trường, phỏng vấn, thảo luận 
nhóm. Ðây chính là đặc điểm của công cụ PRA đòi hỏi người sử dụng phải có kinh 
nghiệm, kỹ năng sử dụng công cụ PRA. 

Có thể phân loại các công cụ PRA như sau: 

(i)  Các công cụ phân tích về không gian, như: Xây dựng sa bàn, Vẽ sơ đồ thôn, 
Ðiều tra tuyến; 

(ii) Các công cụ phân tích theo thời gian, như: Lập biểu đồ hướng thời gian (biểu 
đồ tròn, biểu đồ cột, biểu đồ dạng đồ thị), Lập bản lược sử thôn, xóm; 

(iii) Các công cụ phân tích cơ cấu, như: Lập các bảng biểu, biểu đồ cơ cấu; 

(iv) Các công cụ phân tích ảnh hưởng và quan hệ, như: Lập biểu đồ hình cây, Biểu 
đồ  quan hệ, Xây dựng lịch mùa vụ, Sơ đồ VENN, Sơ đồ SWOT; 

(v) Các công cụ phân tích quyết định, như: Thảo luận nhóm, Họp dân; 

Một số kỹ thuật cơ bản khi sử dụng công cụ PRA  

(i) Thu thập tài liệu có sẵn: 

Tài liệu có sẵn bao gồm hệ thống thông tin, dữ liệu cơ bản của địa phương, các kết 
quả nghiên cứu, hoạt động của dự án tại địa phương. Tài liệu có sẵn là cơ sở dữ liệu ban 
đầu cho các hoạt động PRA và là nguồn thông tin định hướng và kiểm tra chéo. 

Các nguồn cung cấp tài liệu có thể gồm các nguồn khác nhau, như: (i) Cơ quan 
chính quyền địa phương (xã, huyện); (ii) Các cơ quan chuyên môn liên quan cấp huyện; 
(ii) Các tổ chức, dự án, chương trình đã có các hoạt động thông tin tại địa phương; (iii) 
Các tài liệu xuất bản liên quan đến địa phương; v.v... 

Phương pháp thu thập tài liệu có thể theo trình tự sau: (i) Liệt kê các số liệu thông 
tin cần thiết có thể thu thập, hệ thống hóa theo nội dung hay địa điểm thu thập và dự 
kiến cơ quan cung cấp thông tin; (ii) Liên hệ với các cơ quan cung cấp thông tin; (iii) 
Tiến hành thu thập bằng ghi chép, sao chụp; (iv) Kiểm tra tính thực tiễn của thông tin 
thông qua khảo sát trực tiếp và kiểm tra chéo. 

(ii) Tạo lập mối quan hệ: 

Các hoạt động PRA đều thông qua quá trình giao tiếp. Vì vậy việc tạo lập mối quan 
hệ với người dân là cần thiết và được xem là sự trao đổi tương quan bình đẳng giữa cán 
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bộ với người dân địa phương và có sự hiểu nhau. Ðể tạo lập mối quan hệ cần có các kỹ 
năng giao tiếp như: chú ý, quan sát, lắng nghe, phản ảnh, trao đổi và thu thập thông tin. 

Một số kỹ thuật, kỹ năng tạo lập mối quan hệ có thể kể đến là: 

- Gặp lãnh đạo thôn và các nhà chức trách địa phương để giải toả mọi nghi ngờ khi 
bắt đầu công việc. 

- Hãy bắt đầu công việc với những người dân có khả năng tiếp cận nhanh và ít mặc 
cảm với người lạ. 

- Giải thích thật rõ cho mọi người dân lý do đoàn PRA đến thôn, xóm và công việc 
mà đoàn sẽ cùng đoàn làm với dân. 

- Hãy bày tỏ sự chân thành của mình đối với dân làng thôn, xóm. 

- Lựa chọn thời gian và địa điểm làm việc thuân lợi cho người dân. 

(iii) Làm việc với nhóm sở thích: 

Nhóm cùng sở thích bao gồm một số nông dân có cùng nguyện vọng được làm việc 
hay hợp tác về một hoạt động hay lĩnh vực nào đó như: làm vườn, trồng cây ăn quả, 
chăn nuôi, trồng cây. Nhóm sở thích còn có thể được xây dưng trên sự tự nguyện dựa 
trên tuổi tác, giới tính, nhóm dân tộc, sự giàu nghèo, tôn giáo. 

Mục đích của làm việc với các nhóm sở thích là để thu thập thông tin và có được sự 
thấu hiểu cần thiết về nhu cầu sở thích và những vấn đề của họ. Khi làm việc với các 
nhóm sở thích cần:  

- Chuẩn bị danh sách về các nhóm sở thích có thể thành lập. 

- Ghi rõ các tên nhóm sở thích, tên và địa chỉ của các cá nhân để tiện liên hệ. 

- Tập trung vào quá trình tạo mối quan hệ với các nhóm sở thích. 

- Sắp đặt các thành viên của các nhóm sở thích vào việc thực hiện các công cu PRA. 

- Thu hút họ vào việc kiểm tra tính thực tiễn của thông tin qua quan sát trực tiếp và 
kiểm tra chéo. 

(iv) Sử dụng phương pháp phỏng vấn linh hoạt: 

Phỏng vấn linh hoạt là một phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện 
các công cụ PRA. Phương pháp này được sử dụng với cá nhân nông dân, với các thông 
tin viên chính từ thôn, xóm, với các nhóm sở thích hay với các nhóm nông dân khác. Kỹ 
năng của phỏng vấn linh hoạt là đặt người dân vào quá trình đàm thoại thông qua một 
loạt câu hỏi mở và thích hợp giữa cán bộ với người dân. Trong phỏng vấn linh hoạt cán 
bộ phải sử dụng thành thạo 7 dạng câu hỏi: ai?, cái gì?, ở đâu?, khi nào?, tại sao?, như 



thế nào? và bao nhiêu?. Ðể thực hiện phỏng vấn linh hoạt cần: 

- Chuẩn bị danh mục chủ đề để phỏng vấn và ghi rõ từng chủ đề vào sổ theo dõi 
công việc hiện trường. 

- Lựa chọn cá nhân, thông tin viên chính, nhóm sở thích hay nhóm nông dân để 
phỏng vấn. Phải đảm bảo rằng những người này có khả năng cung cấp thông tin sâu 
rộng và có quan điểm rõ ràng. 

- Lựa chọn thời gian và địa điểm để cuộc phỏng vấn ít bị ảnh hưởng vì những lý do 
ngoại cảnh. 

- Sử dụng danh mục chủ đề và danh sách kiểm tra, nhưng cho phép mềm dẻo trong 
đàm thoại từ đó có thể khám phá ra những vấn đề mới hay những ý tưởng mới xuất hiện. 

- Hỏi những câu hỏi thích hợp với từng cá nhân hay nhóm đang được phỏng vấn. 

- Sử dụng câu hỏi mở để đạt được giải thích và quan điểm của nông dân hơn là câu 
hỏi: có hoặc không?. 

- Ghi chép chi tiết các cuộc phỏng vấn lên sổ theo dõi công việc hiện trường. 

- Hãy điều chỉnh danh mục và câu hỏi để nổi lên những vấn đề mới. 

- Kiểm tra tính thực tiễn của thông tin qua quan sát trực tiếp và kiểm tra chéo. 

Phân tích, tổng hợp và viết báo cáo kết quả PRA: 

Kết quả PRA bao gồm 2 phần chủ yếu, đó là: (i) Kết quả thực hiện các công cụ PRA. 
Mỗi công cụ PRA được thực hiện đều được đưa ra kết quả cụ thể. Các kết quả này được 
thể hiện bằng các bản đồ phác hoạ, sơ đồ, hình vẽ những kết quả thảo luận của nhóm 
nông dân và biên bản do cán bộ PRA ghi trong quá trình thực hiện PRA. (ii) Kết quả phân 
tích tổng hợp. Phân tích, tổng hợp kết quả PRA được tổ chức sau khi thực hiện xong các 
công cụ PRA. Ðây là bước tiến hành quan trọng để dự báo kết quả PRA sau đó được trình 
bày và thông qua kết quả PRA cuối cùng trong cuộc họp dân toàn thôn. 

Trình tự tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả PRA thường qua các bước sau:  

(a) Giới thiệu, trình bày và liệt kê các lĩnh vực quan tâm: 

Theo trình tự: i) Cán bộ PRA trình bày rõ mục đích và phương pháp phân tích, tổng 
hợp kết quả PRA; (ii) Giải thích rõ từng mẫu phân tích, tổng hợp; (iii) Cán bộ PRA 
hoặc một nông dân trình bày tóm tắt các kết quả thực hiện các công cụ của PRA theo 
các biểu mẫu; (iv) Cán bộ PRA trình bày những ý chính trong các biên bản ghi khi sử 
dụng các công cụ và các cuôc họp dân; và (v) Ðề nghị nông dân thảo luận và liệt kê các 
lĩnh vực hoạt động chính mà thôn, xóm đang quan tâm đã được đề cập trong khi thực 
hiện sử dụng các công cụ của PRA. 
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(b) Phân tích, tổng hợp các khó khăn, giải pháp theo lĩnh vực nghiên cứu: 

Trình tự tiến hành là: (i) Cán bộ PRA hướng dẫn và tạo điều kiện thảo luận từng 
lĩnh vực nghiên cứu; (ii) Phân tích, tổng hợp các khó khăn và giải pháp chủ yếu căn cứ 
vào kết quả của các công cụ PRA; và (iii) Cán bộ PRA sử dụng kỹ năng để thúc đẩy đề 
xuất ý tưởng của nông dân trong việc đề ra các hoạt động cụ thể. 

(c) Dự kiến kế hoạch hành động của thôn 

Kế hoạch hành động của thôn, xóm được xây dựng dựa trên các hoạt động đã vạch 
ra bao gồm: các chương trình hành động, kết quả mong đợi, người thực hiện, cam kết 
đóng góp của nhân dân và thời gian thực hiện. 

Cán bộ PRA hướng dẫn nông dân tổng hợp và liệt kê các chương trình hành động 
căn cứ vào các hoạt động đã đề ra. Ví dụ các chương trình như: Huấn luyện và đào tạo; 
Khuyến nông - khuyến lâm; Trồng trọt; Chăn nuôi, thú y. Cán bộ PRA tạo điều kiện cho 
nông dân thảo luận, đề xuất cho từng chương trình và tổng hợp dự thảo kế hoạch hành 
động của thôn, xóm. 

Báo cáo kết quả PRA là tập tài liệu được gửi lên cơ quan có thẩm quyền, các 
chương trình, dự án quan tâm để làm cơ sở cho việc xây dựng dự án cho thôn, xóm (đối 
với các PRA thăm dò) hoặc gửi lên văn phòng dự án đang thực thi các hoạt động tại địa 
phương (đối với các PRA chủ đề, PRA giám sát hàng năm) để làm cơ sở cho việc đánh 
giá, điều chỉnh và lập kế hoạch hành động của dự án trong năm sau. 

Báo cáo kết quả PRA bao gồm 2 phần chính: (i) Báo cáo tổng hợp quá trình PRA; 
và (ii) Phần phụ lục gồm các tài liệu, Kết quả thực hiện các công cụ PRA (bản viết tay), 
Kết quả phân tích tổng hợp PRA, Kết quả phân tích khả thi kế hoạch hành động của 
thôn, xóm. 

c) Học và hành động có sự tham gia (PLA) 

Tổng quan về PLA 

PLA là viết tắt của Participatory Leaning and Action. Có nhiều cách dịch nghĩa qua 
các tài liệu khác nhau, như: học và hành động có sự tham gia, học và hành động cùng 
tham gia, học và hành động có sự tham gia của người dân. Ở đây chúng tôi sử dụng tài 
liệu về PLA được biên soạn bởi Trung tâm thông tin của Ngân hàng thế giới, vì vậy 
cách dịch nghĩa được thống nhất theo tài liệu này là “học và hành động có sự tham gia”. 

PLA có nghĩa là cùng nhau học hỏi để cùng hành động. Học và hành động có sự 
tham gia là tổng hợp các cách tiếp cận, các phương pháp, các quan điểm và thái độ 
nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy người dân chia sẻ, phân tích và nâng cao hiểu biết của 



họ về thực trạng cuộc sống, cũng như thúc đẩy việc lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi, 
đánh giá và phản hồi kết quả (Robert Chambers, 2003). 

Những nguyên tắc cơ bản của PLA 

(i) Tôn trọng, tin cậy, lấy sự tham gia của dân làm trọng tâm: họ có thể làm được. 

Mọi người dân, nam giới cũng như phụ nữ, người nghèo và cả người không biết 
chữ, đều được khuyến khích và tạo điều kiện để có thể trình bày nguyện vọng của họ, để 
phân tích hoàn cảnh và thực hiện những thay đổi cho chính họ. 

(ii) PLA là một quá trình học hỏi. 

Trọng tâm của PLA là thúc đẩy một quá trình học tập liên tục mà mỗi người đều 
được tham gia: các cá nhân, các hộ gia đình, mọi người dân, các tổ chức cộng đồng, các 
cơ quan nhà nước và các tổ chức tài trợ. 

(iii) Phối hợp các kỹ thuật, các phương pháp tiếp cận trong quá trình PLA 

Vận dụng nhiều phương pháp có sự tham gia để hướng dẫn người dân phân tích 
hoàn cảnh của họ từ nhiều khía cạnh khác nhau và giúp họ nhận thức sâu sắc về các 
tiềm năng phát triển tại địa phương. 

(iv) PLA là một quá trình dẫn tới sự thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực cộng đồng 

Thông qua các quá trình thay đổi tại địa phương, người dân có được một môi 
trường học mang tính tập thể để xây dựng năng lực của mình. Họ có được kiến thức, các 
kỹ năng và thái độ, họ cũng tự tin hơn để đề xuất và quản lý các chương trình hành 
động riêng. 

(v) Khía cạnh giới luôn được chú trọng trong PLA 

Giới là nói đến vai trò của phụ nữ và nam giới trong xã hội, được hình thành từ các 
nền văn hoá khác nhau. Việc phân tích các vai trò, các hoạt động và những trách nhiệm 
khác nhau của phụ nữ và nam giới phải luôn luôn được lồng ghép trong tất cả các phương 
pháp tham gia. 

(vi) Chú trọng sử dụng phương tiện trợ giúp trực quan trọng PLA  

Việc sử dụng nhiều các phương tiện trợ giúp trực quan như biểu đồ, bản đồ, ma 
trận giúp cho người dân dễ dàng hiểu và áp dụng các phương pháp tham gia phù hợp 
với nhu cầu của họ, khơi dậy những ý tưởng và hình thành chung một tầm nhìn. 

Các phương pháp của PLA 

PLA sử dụng các phương pháp tiếp cận tham dự (có tính tham gia). Trải qua nhiều 
năm, một loạt các phương pháp tham gia đã được xây dựng và phát triển. Tất cả các 
phương pháp này là những trợ giúp tuyệt vời để biến các nguyên tắc của sự tham gia 
thành hành động. 
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Các phương pháp tham gia rất có ưu thế để khuyến khích sự đối thoại, để khơi dậy 
những ý tưởng mới, để thống nhất về các hoạt động chung, để suy ngẫm và phản hồi về 
các kết quả thu được. 

Các phương pháp tham gia chỉ trở nên sống động khi người dân sử dụng chúng để 
bày tỏ những quan điểm, mục tiêu và những mối quan tâm của họ. Các phương pháp 
tham gia chỉ phát huy hết tác dụng khi được người dân áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể ở 
địa phương mình. 

Phương pháp chúng ta lựa chọn thể hiện mức độ tin tưởng của chúng ta đối với 
người khác. Nếu chúng ta cảm thấy rằng: 

(i) Những người từ bên ngoài hiểu rõ nhất - người dân không được hỏi ý kiến: 
chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp như thuyết trình hay phân phát tờ rơi; 

(ii) Người dân biết một chút - nhưng những người từ bên ngoài biết nhiều hơn: 
chúng ta sẽ áp dụng những phương pháp như bộ câu hỏi dành cho thu thập thông 
tin hoặc dùng cho các nghiên cứu hàn lâm; 

(iii)Người dân là những chuyên gia về đời sống nông thôn - những người từ bên 
ngoài là đối tác trong quá trình phát triển của họ: chúng ta sẽ đưa ra những 
phương pháp để thúc đẩy sự trao đổi các ý tưởng và để lập kế hoạch chung; 

(iv) Người dân có thể tự làm - những người từ bên ngoài đôi khi có thể trợ giúp họ: 
chúng ta sẽ đẩy mạnh những phương pháp để họ tự điều hành, tự quản lý và tự 
đánh giá. 

Việc sử dụng các phương pháp tham gia cần lưu ý một số điểm sau: 

- Nên bắt đầu từ những cái nhỏ và đơn giản. Ðể xây dựng một nền văn hoá có sự 
tham gia tốn rất nhiều thời gian. Hãy bắt đầu từ việc sử dụng những phương pháp đơn 
giản và dần dần tiến tới sử dụng các phương pháp phức tạp hơn, khi người dân đã có 
thêm kinh nghiệm và sự tự tin. 

- Tính linh hoạt: Sẵn sàng thay đổi việc lựa chọn và ứng dụng các phương pháp 
cho phù hợp với hoàn cảnh. 

- Thể hiện bằng trực quan: Mọi người có thể tham gia một cách hiệu quả hơn nếu 
thông tin được thể hiện bằng hình ảnh chứ không chỉ bằng lời nói. Có thể sử dụng các tờ 
giấy khổ lớn để vẽ, làm các mô hình trên sàn nhà bằng những hòn đá, những cái que, 
chuẩn bị trước các tranh vẽ hay ảnh chụp để trình bày. 

- Phối hợp các phương pháp: Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau vì mỗi người 
muốn tham gia theo một cách khác nhau. Có người cảm thấy vui khi nói, nhưng có 
người lại thích vẽ,  thích giới thiệu về quê hương mình hay thích được đóng vai. 



- Tăng cường làm việc tại thực địa: Ði tới các thôn bản, hộ gia đình, thăm các cánh 
đồng, vườn, ao cá, chợ, những nơi công cộng. Ðiều này làm cho mọi người dễ dàng cảm 
nhận những vấn đề đang nói tới và không còn có sự khác biệt giữa ý tưởng và thực tế.  

- Ghi chép và dẫn chứng bằng tài liệu: Ðảm bảo rằng tất cả sự đóng góp của mọi 
người đều được ghi chép một cách chính xác và được dẫn chứng bằng tài liệu. Những 
ghi chép đó rất quý giá đối với việc giám sát quá trình hoạt động tại địa phương ở giai 
đoạn sau. 

Những ưu điểm và hạn chế của PLA 

- Ưu điểm 

(i) Sử dụng kỹ thuật trực quan: Người dân trong cộng đồng có thể tham gia một 
cách dễ dàng hơn khi họ sử dụng các kỹ thuật trực quan như bản đồ, biểu đồ, 
ma trận để thu thập, phân tích và trình bày các thông tin. 

(ii) Sự hoà nhập những nhóm người có cùng mối quan tâm: PLA khuyến khích 
việc tham gia của nhóm người khác nhau, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người 
già. Tất cả các quan điểm, các giá trị văn hoá, những truyền thống và các mục 
tiêu của mọi đối tượng đều được chú trọng. 

(iii) Trao quyền cho cộng đồng: Quá trình đề xướng, tiến hành và đánh giá PLA 
cung cấp cho các cá nhân và nhóm người trong cộng đồng những kinh nghiệm 
mới mẻ để họ có thể tự giải quyết các vấn đề, tự tìm kiếm các giải pháp, tự 
quản lý việc thực hiện kế hoạch hành động, tự giám sát và đánh giá các tác 
động. 

(iv) Tính bền vững: Những dự án được xây dựng bằng phương pháp PLA dựa trên 
những ưu tiên và giải pháp do người dân cộng đồng tự xác định và tự phân 
tích. Nhờ đó, các dự án này thường bền vững hơn các dự án chỉ do những 
người ở bên ngoài cộng đồng xây dựng. 

Hạn chế của PLA 

(i) Sự lầm tưởng: Sự lầm tưởng có thể nảy sinh từ cộng đồng, đặc biệt liên quan 
đến sự hỗ trợ tài chính. Các thành viên của cộng đồng thường nghĩ rằng sau 
PLA sẽ có tiền. Học và hành động có sự tham gia không thể đưa ra những giải 
pháp diệu kỳ từ một tổ chức bên ngoài hoặc từ một nhà tài trợ quốc tế. 

(ii) Tính tin cậy của thông tin: Tính nhanh chóng tương đối của quá trình PLA có 
thể hạn chế chất lượng và độ tin cậy được thiết lập giữa cộng đồng và cán bộ 
phát triển. Ðặc biệt, các chủ đề nhạy cảm như những mối quan hệ về giới, về 
quyền lực, về các thế lực chính trị thống trị tại địa phương có thể vẫn bị che đậy 
vì PLA không đủ thời gian để nghiên cứu sâu. 
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(iii) Thiếu kinh nghiệm: Thiếu kinh nghiệm và thiếu sự tận tâm với những công việc 
đòi hỏi sự tham gia có thể ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của PLA. Việc áp 
dụng một cách máy móc các công cụ kỹ thuật sẽ không thu được các kết quả 
như mong đợi. 

III. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

1. Phương hướng nghiên cứu phát triển nông thôn 

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nghiên cứu phát triển nói chung và nghiên cứu 
phát triển nông thôn nói riêng đang càng ngày được coi trọng. Tuy nhiên, quá trình tổ 
chức nghiên cứu và định hướng nghiên cứu phát triển ở một quốc gia luôn được đặt 
trong một thể chế kinh tế-xã hội của quốc gia đó và liên quan đến bối cảnh chung của 
phát triển vùng cũng như sự hội nhập quốc tế. Nghiên cứu phát triển nông thôn là một 
bộ phận của nghiên cứu phát triển nên nguyên tắc này luôn được tôn trọng. 

Trong điều kiện của Việt Nam, Chính phủ rất quan tâm và hỗ trợ quá trình nghiên 
cứu phát triển và đã ban hành chính sách phát triển khoa học công nghệ, nêu rõ phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như xác định danh mục các chương trình khoa học và 
công nghệ phù hợp với từng thời phát triển của đất nước.  

Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh vai trò và 
chỉ ra phương hướng phát triển khoa học công nghệ nói chung, nghiên cứu phát triển 
nông thôn nói riêng trong thời kỳ 2001-2005, đó là: 

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phuc vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ 
sở vận dụng sang tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 
xây dựng phát triển và từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về con đường đi 
lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, chú trọng các 
nghiên cứu cơ bản có định hướng gắn liền với công nghệ, phục vụ nhu cầu phát 
triển kinh tế-xã hội. Nghiên cứu có hệ thống các điều kiện tự nhiên, tài nguyên 
thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nghiên cứu dự báo phòng tránh thiên tai; điều 
tra nghiên cứu biển theo hướng phục vụ phát triển mạnh kinh tế biển. 

- Thúc đẩy việc đổi mới công nghệ của các ngành kinh tế theo hướng hiện đại hóa 
từng khâu, từng ngành bằng việc chủ động tiếp thu, ứng dụng, làm chủ, và phát 
triển công nghệ nhập, gắn với công tác nghiên cứu khoa học và phát triển các 



công nghệ tiên tiến, hiện đại ở trong nước nhằm nhanh chóng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa và hiệu quả của nền kinh tế. 

- Triển khai rộng rãi việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thích 
hợp vào khu vực nông thôn và miền núi, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc để hình thành một số ngành nghề 
và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới dựa trên lợi thế đặc thù của Việt Nam, tạo 
thêm việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người lao động. 

- Tập trung xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại hóa cơ 
sở hạ tầng khoa học và công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học 
và công nghệ có trình độ cao. Mở rộng xã hội hóa hoạt động nghiên cứư khoa 
học và công nghệ. 

Một số nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể đối với nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp 
và nông thôn được chỉ ra như sau: 

- Phấn đấu đưa đóng góp của khoa học công nghệ vào giá trị gia tăng của sản xuất 
nông - lâm - ngư nghiệp đạt 30 - 40%. 

- Tập trung nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng, vật nuôi (chú trọng giống đặc 
thù bản địa và ưu thế lai) có năng suất, chất lượng cao phù hợp với các vùng 
sinh thái phục vụ cho mục tiêu an ninh lương thực, thực phẩm và xuất khẩu. 

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến trong canh tác nông 
lâm nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy hải sản, nhằm phát huy tối đa tiềm năng 
giống, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên nước. 

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại máy móc, thiết bị và công nghệ trong cơ 
giới hóa, bảo quản và chế biến trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. 

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm góp phần thúc đẩy quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

2. Tổ chức thực hiện nghiên cứu phát triển nông thôn 

Tổ chức thực hiện nghiên cứu phát triển nông thôn được gắn liền và đặt trong bối 
cảnh của quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chính phủ Việt 
Nam đã hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh 
nghiên cứu trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Nghị định 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật khoa học và công nghệ về tổ chức khoa học và công nghệ; cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp tác quốc tế về khoa học và 
công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. 
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Quá trình tổ chức nghiên cứu phát triển nông thôn cũng tuân thủ các nguyên tắc cơ 
bản của Nghị định trên. Quá trình nghiên cứu phát triển được thực hiện “dưới hình thức 
đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ” và “dự án khoa học và công nghệ có 
nội dung chủ yếu tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 
ứng dụng công nghệ; áp dụng, thử nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý 
kinh tế-xã hội”.   

Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xác định và trình Chính phủ duyệt chiến lược, 
kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ 
ưu tiên; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu của Nhà nước cùng phương án 
phân bổ nguồn lực và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công 
nghệ đó. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan khác của Nhà nước căn cứ vào hướng khoa 
học và công nghệ ưu tiên, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu của Nhà nước 
và căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của bộ, ngành, địa phương, của cơ sở, 
doanh nghiệp để xác định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ của bộ, 
ngành, địa phương mình. 

Các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp căn cứ vào phương hướng 
ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, nhu cầu xã hội, chức năng được 
giao và lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ của mình để xác định các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ có thể được giao theo 2 phương thức: 
(i) phương thức tuyển chọn; (ii) phương thức giao trực tiếp. 

Khi nhiệm vụ nghiên cứu mà nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân có khả năng tham gia 
thì phải giao theo phương thức tuyển chọn. Trong trường hợp này, cơ quan quản lý Nhà 
nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền các cấp phải công bố công khai trên 
phương tiện thông tin đại chúng về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực 
hiện trong năm tài chính tiếp theo, điều kiện, thủ tục để mọi tổ chức, cá nhân đăng ký 
tham gia tuyển chọn. Sau đó, trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tuyển chọn, sẽ công 
bố kết quả tuyển chọn và giao nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn. 

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được giao trực tiếp là các nhiệm vụ khoa học 
thuộc bí mật quốc gia, đặc thù của an ninh, quốc phòng, một số nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp bách và các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà nội dung chỉ có một 
số tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cá nhân có đủ điều kiện về chuyên môn, trang 
thiết bị đề thực hiện. 



Trong phạm vi nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chính phủ thành 
lập và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ; mở rộng mạng lưới các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, 
dịch vụ khoa học và công nghệ ở địa phương để cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu 
của nông dân; tăng cường đầu tư thực hiện dự án khoa học và công nghệ, xây dựng 
một số mô hình thí điểm ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn nông thôn, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, 
chuyên gia khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài tổ chức ứng dụng rộng 
rãi thành tựu khoa học và công nghệ tại địa phương; tạo điều kiện về nhà ở và đất ở, 
phương tiện đi lại, thiết bị, cơ sở làm việc, cho cán bộ khoa học và công nghệ công tác 
tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hỗ trợ kinh 
phí hoặc trợ giá một phần cho nông dân ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và đời 
sống.  

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… ..113 



Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Phát triển Nông thôn………. ………………… 114 

 

 

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN CHƯƠNG V 

1. Vì sao phải nghiên cứu phát triển nông thôn? 

2. Những đặc điểm của nghiên cứu phát triển nông thôn?  

3. Bình luận về các phương pháp tiếp cận nghiên cứu phát triển nông thôn? 

4. Đặc điểm tiếp cận tham dự trong nghiên cứu phát triển nông thôn? 

5. Tìm hiểu và bình luận về thực trạng nghiên cứu phát triển nông thôn ở Việt 
Nam? 

6. Chính sách của Nhà nước về nghiên cứu phát triển nông thôn? 

7. Sự giống và khác nhau cơ bản của một số phương pháp nghiên cứu phát triển 
nông thôn đã giới thiệu trong chương và phần phụ lục (Phương pháp nghiên 
cứu thống kê, PRA và PLA)? 



PHỤ LỤC 
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Phụ lục 1 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 

I. MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ BẢN 
Lý luận và thực tiễn của khoa học quản lý đã chỉ ra nhiều quan điểm khác nhau về 

chiến lược phát triển và các vấn đề liên quan đến hoạch định chiến lược phát triển. Ở 
đây, chỉ nêu ra một số thuật ngữ và khái niệm có liên quan đến hoạch định chiến lược 
phát triển kinh tế-xã hội, được sử dụng như một hệ quan điểm chính thống của Nhà 
nước ta, được Viện Chiến lược và Phát triển soạn thảo và xuất bản năm 2004. 

Chiến lược: Những mưu tính có tính toàn cục, lâu dài, cơ bản. Khái niệm chiến 
lược lần đầu tiên được dùng trong lĩnh vực quân sự, sau đó được sử dụng rộng rãi cho 
các lĩnh vực khác (kinh tế, xã hội, chính trị). Ở tầm quốc gia có các chiến lược như: 
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia (trong đó có chiến lược phát triển các 
ngành, các lĩnh vực, chiến lược phát triển các vùng lãnh thổ); chiến lược bảo vệ Tổ quốc 
(bao gồm chiến lược quốc phòng, chiến lược an ninh và chiến lược đối ngoại).  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: Hệ thống các chủ trương phát triển kinh tế-
xã hội quốc gia ở tầm tổng thể, toàn cục, cơ bản và dài hạn. Nó phản ánh hệ thống quan 
điểm, mục tiêu phát triển, phương thức và các giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội 
trong thời kỳ dài hạn của đất nước. 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp: Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn 
diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp từ sử dụng lao động thủ 
công là chính sang sử dụng một cách phổ biến công nghệ, phương tiện và phương pháp 
tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công 
nghệ, tạo ra năng suất lao động cao. 

Cơ cấu kinh tế: (i) Nội dung, cách thức liên kết, phối hợp giữa các phần tử cấu 
thành hệ thống kinh tế, biểu hiện quan hệ tỷ lệ cả về mặt lượng và chất của các phần tử 
hợp thành hệ thống; (ii) Cách thức kết cấu của các phần tử cơ cấu tạo nên hệ thống kinh 
tế; (iii) Là thuộc tính của hệ thống kinh tế. Cơ cấu kinh tế thường được xem xét trên hai 
mặt số lượng (được đo bằng tỷ lệ phần trăm của mỗi phần tử, %) và chất lượng (đo bằng 
mức độ chặt-lỏng của mối quan hệ tương tác giữa các phần tử cấu thành). 

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Quan hệ tỷ lệ giữa các bộ phận hợp thành cả về lượng 
và chất trong mối quan hệ tương tác của hệ thống nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp thường được xem xét theo ngành (trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp) theo 
thành phần kinh tế, vv. Cơ cấu kinh tế nông thôn: Quan hệ tỷ lệ giữa kinh tế nông nghiệp 
và phi nông nghiệp trong mối quan hệ chặt chẽ tạo thành hệ thống kinh tế nông thôn. 



Cơ chế quản lý kinh tế: Hệ thống các biện pháp, hình thức, cách thức tổ chức, điều 
kiện nhằm duy trì các mối quan hệ kinh tế phát triển phù hợp với những quy luật kinh tế 
khách quan theo mục tiêu đã xác định trong những điều kiện kinh tế - xã hội của từng 
giai đoạn phát triển của xã hội.  

Dịch vụ: Những hoạt động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hoá không 
tồn tại dưới hình thức vật thể nhằm thoả mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống 
sinh hoạt của con người. 

Ðô thị hoá: Quá trình chuyển hoá dân cư nông thôn thành dân cư thành thị gắn với 
quá trình phát triển kết cấu hạ tầng, các ngành phi nông nghiệp và văn minh công 
nghiệp. Quá trình đô thị hoá được thể hiện qua một số chỉ tiêu như: i) Tỷ lệ đô thị hoá 
(được đo bằng phần trăm giữa dân số đô thị trên tổng dân số của vùng hoặc một lãnh 
thổ tại một thời điểm nhất định); ii) Tốc độ đô thị hoá (phản ánh mức độ nhanh, chậm 
tăng dân số đô thị của một vùng hoặc một lãnh thổ tại một thời kỳ nhất định. Tốc độ đô 
thị hoá được tính bằng nhịp tăng dân số đô thị (%) trong một thời kỳ (có thể là 1 năm, 5 
năm, 10 năm hoặc 20 năm). 

Ðô thị hoá nông thôn: Quá trình từng phần nông thôn chuyển hoá thành thành thị. 
Trong quá trình đó lối sống thành thị được phổ biến cho nông thôn một cách có quy 
hoạch gắn liền với quá trình phát triển các ngành phi nông nghiệp, xây dựng hệ thống 
nhà ở, các công trình công cộng, các tiện nghi sinh hoạt. 

Ðô thị hoá ngoại vi thành phố: Quá trình mở rộng đô thị hoặc phát triển đô thị mới, 
do kết quả của sự phát triển công nghiệp gắn liền với phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và 
dịch vụ. Ðô thị hóa ngoại vi góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn và lan 
toả lối sống thành thị. 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS): Một tập hợp cụ thể, có hệ thống, bao gồm các công 
cụ phần cứng và phần mềm máy tính, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý và chuyên gia để 
xây dựng các bản đồ số hoá, nhằm thực hiện có hiệu quả các công việc thu thập, lưu trữ, 
biểu diễn, cập nhật, thao tác, phân tích các dữ liệu không gian, tổng hợp, trình bày và 
xuất in tất cả các loạt thông tin liên quan đến các đối tượng địa lý (các vùng, các đường, 
các điểm trong không gian), trong đó chủ yếu là các dạng bản đồ. Hệ thống thông tin địa 
lý thực hiện được các phân tích không gian phức tạp mà nếu làm bởi các phương pháp 
khác sẽ rất khó, mất thời gian hoặc không thực hiện được. 

Mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội: Những đích cụ thể (trung gian) cần 
đạt tới nhằm đạt được mục tiêu tổng quát (cuối cùng). 

Mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế - xã hội: Những đích lớn, cơ bản cần đạt 
tới của hệ thống kinh tế - xã hội tại một mốc thời gian nhất định trong tương lai. 

Nghèo: Tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thoả mãn những nhu 
cầu cơ bản của con người đã được xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế 
và phong tục tập quán của địa phương. Ở nước ta, theo quy định của Bộ Lao động-
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Thương binh và xã hội, thể hiện trong Chương trình Quốc gia về xoá đói giảm nghèo và 
việc làm thời kỳ 2001-2005 (Quyết định 1143/2000/QÐ-LÐTBXH ngày 01/11/2000), 
chuẩn nghèo được xác định theo 3 mức về thu nhập bình quân đầu người của hộ gia 
đình/tháng như sau: 150.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị; 100.000 
đồng/người/tháng đối với nông thôn đồng bằng và 80.000 đồng/người/tháng đối với 
nông thôn miền núi, hải đảo. 

Trên thế giới, chuẩn nghèo được xác định theo mức thu nhập bình quân đầu người 
là 1 USD/người/ngày (theo sức mua tương đương - PPP) để so sánh quốc tế, đánh giá và 
phân loại các nước theo trình độ phát triển. 

Nghiên cứu khoa học: Hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy 
luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. 
Nghiên cứu khoa học bao gồm nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. 

Nguồn lực phát triển: Ðiều kiện vật chất được sử dụng cho phát triển (các nguồn tài 
nguyên, cơ sở vật chất, nguồn vốn, nguồn nhân lực). Có thể phân ra: i) Nguồn nội lực: 
Ðiều kiện vật chất trong nước được sử dụng cho phát triển (tài nguyên, cơ sở vật chất, 
vốn trong nước, nguồn nhân lực trong nước); ii) Nguồn lực bên ngoài: Ðiều kiện vật 
chất ở bên ngoài sử dụng cho phát triển của đất nước (nguyên liệu, vốn đầu tư, khoa 
học-công nghệ, chuyên gia, từ bên ngoài). 

Nguồn nhân lực: Tổng thể những năng lực của con người về thể lực, trí lực và nhân 
cách đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân con người và xã hội. Những năng lực 
được hình thành và phát triển thông qua giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, làm việc, 
thông tin, giao tiếp. Chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá theo những nhóm chỉ 
tiêu chủ yếu như sau: i) Cơ cấu tuổi, giới; ii) Trí lực (trình độ học vấn, kỹ năng nghề 
nghiệp, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, tố chất kinh doanh); iii) Thể lực, tầm vóc và thể 
trạng; iv) Ðặc điểm tâm lý xã hội. 

Nông nghiệp sạch: Nền nông nghiệp tạo ra những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn 
thực phẩm và không gây ô nhiễm môi trường. Nông nghiệp sinh thái: Nông nghiệp phát 
triển trên cơ sở vận dụng các quy luật sinh thái, bảo vệ và cải thiện môi trường. Nông 
nghiệp truyền thống: Nông nghiệp phát triển dựa trên các phương thức canh tác, phong 
tục, tập quán sản xuất và tiêu dùng có từ lâu đời. 

Phát triển bền vững: Sự phát triển thoả mãn được các nhu cầu của hiện tại nhưng 
không làm tổn hại đến khả năng thoả mãn các nhu cầu của những thế hệ tương lai. 

Phát triển con người: Phát triển toàn diện về thể lực và trí lực của tất cả mọi người, 
đồng thời làm cho họ có cuộc sống xứng đáng một cách bền vững. Phát triển con người 
có những đặc điểm chủ yếu sau: i) Con người là trung tâm, là mục tiêu của sự phát triển; 
ii) Tạo lập sự bình đẳng về cơ hội và mở rộng phạm vi lựa chọn của con người; iii) 



Nâng cao vị thế và năng lực lựa chọn cho mọi người; iv) Phát triển con người phải do 
chính con người thực hiện. 

Phát triển công nghệ: Hoạt động nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ mới, sản 
phẩm mới. Phát triển công nghệ bao gồm triển khai thực nghiệm và sản phẩm thử 
nghiệm. 

Phát triển kinh tế: Quá trình lớn lên về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ 
nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng (tăng trưởng kinh 
tế), sự hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Phát triển tổng hợp vùng: Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý, trong đó 
các ngành chuyên môn hóa và các ngành bổ trợ gắn chặt chẽ với nhau để phát huy sức 
mạnh tổng hợp của các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực phát 
triển của vùng. 

Phân tầng xã hội: Một khái niệm xã hội cơ bản biểu hiện sự xếp hạng một cách 
tương đối ổn định các vị trí trong xã hội xét từ góc độ quyền lực, uy tín, hoặc đặc 
quyền, đặc lợi không ngang nhau. 

Phân vùng kinh tế - xã hội: Phân chia lãnh thổ quốc gia thành các vùng kinh tế - xã 
hội phục vụ cho công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển của chính phủ. Các 
vùng kinh tế - xã hội có quan hệ chặt chẽ và phù thuộc lẫn nhau. Trong Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2001-2010 được Ðại hội toàn quốc lần thứ IX 
của Ðảng  thông qua 6 vùng kinh tế - xã hội là: i) Ðồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ; ii) Miền Ðông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; iii) 
Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; iv) Trung du 
và miền Bắc Bộ (Tây Bắc và Ðông Bắc); v) Tây Nguyên; vi) Ðồng bằng sông Cửu Long. 

Quan điểm phát triển kinh tế - xã hội: Cách nhìn, cách suy nghĩ về sự phát triển của 
hệ thống kinh tế - xã hội. 

Phương hướng/định hướng phát triển kinh tế - xã hội: Sự thể hiện mục tiêu và cách 
thức, giải pháp nhằm đạt mục tiêu đã xác định cho thời kỳ phát triển. 

Quy hoạch: Việc lựa chọn phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế - xã 
hội cho thời kỳ dài hạn trên lãnh thổ xác định. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: Việc luận chứng phát triển kinh tế -
xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hợp lý (hay bố trí hợp lý kinh 
tế, xã hội) theo lãnh thổ để thực hiện mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội quốc gia. Quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội là bước cụ thể hoá của chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội quốc gia theo các điều kiện và đặc điểm của từng vùng lãnh thổ. 

Quy hoạch phát triển ngành: Việc luận chứng, lựa chọn phương án phát triển và 
phân bố ngành hợp lý trên phạm vi cả nước và trên các vùng lãnh thổ. 
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Quy hoạch xây dựng: Bước cụ thể hoá của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội, quy hoạch phát triển ngành và là việc tổ chức không gian tổng thể và bố trí các 
công trình trên một lãnh thổ xác định trong từng thời kỳ. Quy hoạch xây dựng là cơ sở 
trực tiếp để quản lý, triển khai các dự án đầu tư xây dựng. 

Tăng trưởng kinh tế: Mức tăng lượng của cải (tài sản) trong một thời kỳ nhất định. 
Khái niệm tăng trưởng kinh tế này thích dụng với mọi quy mô: nền kinh tế, ngành, 
doanh nghiệp hay gia đình, cá nhân. Của cải (tài sản) có thể tính bằng hiện vật hoặc tiền 
(giá trị). 

II. THỰC TRẠNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 
      NÔNG THÔN 

Cho đến nay chúng ta vẫn chưa có sự hoạch định riêng một chiến lược cho lĩnh vực 
phát triển nông  nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, những định hướng chiến lược và cách 
tiếp cận phát triển nông nghiệp và nông thôn đã được phản ánh trong nhiều tài liệu như: 
(i) Chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 1991-2000, (ii) Nghị quyết VI của Đảng 
năm 1998, (iii) Chương trình phát triển nông thôn Việt Nam năm 1996: giai đoạn 1996-
2000 và cho đến năm 2020, (iv) Nông nghiệp và phát triển nông thôn-yếu tố quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế và ổn định xã hội: tài liệu cho hội nghị Paris năm 1998, (v) 
Khung chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 1998, và (vi) Chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội cho thời kỳ 2001-2010. 

Những nội dung cơ bản của hai chiến lược cho 2 thời kỳ  1991-2000 và 2001-2010, 
về thực chất cũng chính là chiến lược phát triển nông thôn.  

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 1991-2000 

Với tên là Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000, Chính 
phủ đã giao cho sáu cơ quan cùng xây dựng chiến lược này. Ðó là: Uỷ ban Kế hoạch 
Nhà nước nay là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư; Ban Kinh tế Trung ương Ðảng; Trung tâm 
Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia; Học viện Chính trị quốc gia; Trường Ðại học 
Kinh tế quốc dân Hà Nội; và Trường Ðại học Kinh tế quốc dân thành phố Hồ chí Minh. 
Trên cơ sở 6 bản báo cáo chiến lược của các cơ quan nói trên, Tổ biên tập do Thủ tướng 
Chính phủ thành lập đã tổng hợp và xây dựng thành bản Báo cáo chiến lược cuối cùng 
trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Ðảng Cộng sản Việt Nam thông qua. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2001-2010 

Mang tên là Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp. Ðể xây dựng chiến lược này, trên cơ sở Quyết định của Bộ Chính trị về 
việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm 2001-2010 (Thông báo số 



133 TB/TW ngày 29/4/1998), Ban cán sự Ðảng Chính phủ ra thông báo số 44/BCS 
ngày 3/6/1998 về triển khai xây dựng chiến lược và Thủ tướng Chính phủ đã thành lập 
Tiểu ban chỉ đạo Chiến lược và Tổ Biên tập Chiến lược. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đồng 
thời là Thường trực Tiểu ban và Tổ trưởng Tổ Biên tập Chiến lược. Bản dự thảo Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 được Bộ Chính trị và các Hội nghị 
Trung ương cho phép lấy ý kiến đóng góp của Ðảng viên và của nhân dân. Ðến tháng 
4/2001, Bản Chiến lược này được chính thức thông qua tại Ðại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ IX Ðảng Cộng sản Việt Nam. 

Ðể có cơ sở khoa học xây dựng Chiến lược này, 15 chuyên đề đã được triển khai 
nghiên cứu, đó là: 

1) Tổng kết quá trình đổi mới và việc thực hiện chiến lược 10 năm 1991-2000, 
đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội nước ta khi bước vào thế kỷ 21. 

2) Dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực trong những năm đầu thế kỷ 21. 

3) Xác định vị trí, tính chất, đặc điểm, quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của chiến 
lược và mục tiêu phát triển đến năm 2010. 

4) Xây dựng tầm nhìn đến năm 2020. 

5) Dự báo các biến đổi lớn của nền kinh tế trong chiến lược 10 năm 2001-2010 và 
kế hoạch 5 năm 2001-2005. 

6) Công nghiệp hoá, hiện đại hoá (mục tiêu, bước đi, giải pháp). 

7) Phát triển nông nghiệp, nông thôn và vấn đề nông dân trong Công nghiệp hoá, 
Hiện đại hoá và Chiến lược 2001-2010. 

8) Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành, vùng và lĩnh 
vực kinh tế - văn hoá - xã hội trong chiến lược 2001-2010. 

9) Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. 

10) Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường sinh thái. 

11) Chiến lược đổi mới và xây dựng quan hệ sản xuất (chủ yếu về các thành phần 
kinh tế và quan hệ phân phối) 

12) Chiến lược xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý. 

13) Chiến lược kinh tế đối ngoại. 

14) Chiến lược tài chính và tiền tệ. 

15) Chiến lược kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng an ninh. 
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III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NÔNG THÔN 
      ĐẾN 2010  

1. Phương pháp tiếp cận và quan điểm hoạch định chiến lược 

Quan điểm phát triển là một yếu tố cơ sở để xây dựng và hoạch định chiến lược 
phát triển nói chung, phát triển nông thôn nói riêng. Lý luận và thực tiễn của khoa học 
quản lý chỉ ra nhiều quan điểm phát triển khác nhau trên thế giới. Sau khi phân tích xu 
hướng hội nhập hiện nay trên thế giới, trên nền tảng lý luận và thực tiễn phát triển của 
Việt Nam, một số quan điểm chủ yếu trong hoạch định Chiến lược phát triển ở Việt 
Nam là: 

- Xây dựng một đất nước định hướng xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, dân chủ và văn minh. Đây là quan điểm định hướng chất lượng cho toàn 
bộ quá trình phát triển lâu dài của xã hội Việt Nam, nhất quán với con đường xã hội chủ 
nghĩa. Con người vừa là mục tiêu tối cao, vừa là yếu tố trung tâm, chủ đạo của phát 
triển. Định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm kiến tạo một xã hội gắn kết các lực lượng 
công nhân, nông dân, trí thức và giới kinh doanh trên nguyên tắc hòa hợp dân tộc trong 
khung cảnh quốc tế mới, tạo nên sức đồng thuận trong phát triển vì một nước Việt Nam 
giàu mạnh, hung cường, sánh vai được với các nước tiên tiến trên thế giới. 

Chủ nghĩa Mác-Lê nin kết hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh, đặt trên nền tảng văn 
hóa của sự kết hợp truyền thống dân tộc và tinh hoa trí tuệ của con người, sẽ tạo nên sức 
sống mạnh mẽ về lý tưởng và hành động của dân tộc. 

- Phát triển rút ngắn. Đây là quan điểm xuyên suốt toàn bộ mọi ý đồ chiến lược và 
hành động thực tiễn của đất nước, bao gồm hai nội dung: (i) duy trì một tốc độ tăng 
trưởng cao hơn các nước đi trước trong một thời gian dài, liên tục để rút ngắn khoảng 
cách; (ii) Lựa chọn và áp dụng một mô hình (hay phương thức) phát triển cho phép rút 
ngắn một số bước đi theo kiểu tuần tự, cổ điển để đạt tới trình độ hiện đại cao hơn, tuy 
chưa giàu có về của cải thực tế. Quan điểm này cũng bao hàm công thức phát triển mới 
của Việt Nam, đó là công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa (CNH, HĐH). 

Quan điểm phát triển bền vững. Không hy sinh nền tảng tự nhiên cơ bản của đời 
sống xã hội (môi trường thiên nhiên) để đổi lấy tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chạy 
theo các giá trị vật chất mang tính kinh tế thuần túy mà đánh mất các giá trị nhân văn 
cao cả, dẫn tới suy thoái đạo đức và giá trị văn hóa. Hạn chế mức độ rủi ro toàn cầu 
trong phát triển kinh tế. Trong tinh thần quan tâm đến chất lượng phát triển, đối với 
nước ta vấn đề phát triển nông thôn càng trở nên quan trọng. Nông thôn Việt Nam trong 
quá trình công nghiệp hóa phải được xây dựng để trở thành hậu phương, góp phần tạo ra 
một mẫu hình công nghiệp hóa kiểu mẫu của cả nước. Quan điểm này cũng thể hiện 
“định hướng xã hội chủ nghĩa” của quá trình phát triển đất nước ta. Bảo vệ vững chắc 
nền hòa bình, độc lập và an ninh quốc gia. 



Phát triển trong hội nhập và dựa vào hội nhập. Xây dựng một nền kinh tế có khả 
năng hội nhập vào hệ thống kinh tế quốc tế, có năng lực cạnh tranh và thích nghi cao. 
Chỉ có như vậy, nền kinh tế nước ta mới vận động theo tinh thần "tùy  thuộc nhưng 
không lệ thuộc", kết hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia với mở rộng quan hệ kinh tế quốc 
tế; khắc phục những mặt tiêu cực trong quá trình hội nhập. 

Đầu tư cho con người. Phát triển con người (nâng cao chỉ số phát triển con người -
HDI) và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là hai nội dung chính của quan điểm này 
với 3 yêu cầu chính là: (i) Nâng cao dân trí; (ii) Phát triển nguồn nhân lực và (iii) Bồi 
dưỡng nhân tài.  

Yếu tố khoa học và công nghệ trong quan điểm phát triển. Khoa học và công nghệ 
là một trong số các động lực chủ yếu xuyên suốt các quan điểm nêu trên, quyết định tốc 
độ và chất lượng của tiến trình phát triển xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2020. 

2. Mục tiêu của Chiến lược 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là: Ðưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 
triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để 
đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Nguồn lực con người, an ninh được tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được 
nâng cao. 

Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là: 

- Ðưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và 
sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế; đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu 
dùng thiết yếu, một phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. ổn định kinh 
tế vĩ mô; cán cân thanh toán quốc tế lành mạnh và tăng dự trữ ngoại tệ; bội chi ngân 
sách, lạm phát, nợ nước ngoài được kiểm soát trong giới hạn an toàn và tác động tích 
cực đến tăng trưởng. Tích luỹ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP. Nhịp độ tăng xuất 
khẩu gấp trên 2 lần nhịp độ tăng GDP. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp 16-17%, 
công nghiệp 40-41%, dịch vụ 42-43%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp khoảng 50%. 

- Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta. Tốc độ tăng dân 
số đến năm 2010 còn 1,1%. Xoá hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo. Giải quyết việc làm ở cả 
thành thị và nông thôn (thất nghiệp ở thành thị dưới 5%, quỹ thời gian lao động được sử 
dụng ở nông thôn khoảng 80-85%); nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề lên 
khoảng 40%. Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường; hoàn thành phổ cập trung 
học cơ sở trong cả nước. Người có bệnh được chữa trị; giảm tỷ lệ trẻ em (dưới 5 tuổi) 
suy dinh dưỡng xuống khoảng 20%; tăng tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi. Chất lượng đời 
sống vật chất, văn hoá, tinh thần được nâng lên rõ rệt trong môi trường xã hội an toàn, 
lành mạnh; môi trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện. 
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- Năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ đủ khả năng ứng dụng các công nghệ 
hiện đại, tiếp cận trình độ thế giới và tự phát triển một số lĩnh vực, nhất là công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hoá. 

- Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 
và có bước đi trước. Hệ thống giao thông bảo đảm lưu thông an toàn, thông suốt quanh 
năm và hiện đại hoá một bước. Mạng lưới giao thông nông thôn được mở rộng và nâng 
cấp. Hệ thống đê xung yếu được củng cố vững chắc; hệ thống thuỷ nông phát triển và 
phần lớn được kiên cố hoá. Hầu hết các xã được sử dụng điện, điện thoại và dịch vụ bưu 
chính - viễn thông cơ bản, các trạm xá, trường học kiên cố, nơi sinh hoạt văn hoá, thể 
thao. Ðảm bảo về cơ bản cơ sở vật chất cho học sinh phổ thông học cả ngày tại trường. 
Có đủ giường bệnh cho bệnh nhân. 

- Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước được tăng cường, chi phối các lĩnh vực then 
chốt của nền kinh tế; doanh nghiệp Nhà nước được đổi mới, phát triển, sản xuất, kinh 
doanh có hiệu quả. Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh 
tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều được phát triển mạnh và lâu 
dài. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản 
và vận hành thông suốt, có hiệu quả. 

3.  Nội dung cơ bản của Chiến lược    

a) Định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng 

- Đối với kinh tế nông thôn (các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nghư nghiệp, dịch 
vụ…),  Chiến lược nhấn mạnh: “đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp 
và nông thôn…”; “chú trọng điện khí hóa, cơ khí hóa ở nông thôn…”; “tăng đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn…”; “xây dựng hợp lý cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp…”; “tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ trong nông nghiệp…”; 
“tiếp tục phát triển và hòan thiện về cơ bản hệ thống thủy lợi..”; “phát triển mạnh công 
nghiệp và dịch vụ ở nông thôn…”;  

- Đối với công nghiệp và xây dựng, Chiến lược nhấn mạnh: “phát triển nhanh các 
ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh…”; “xây dựng có chọn lọc 
một số cơ sở công nghiệp nặng…”; “phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ 
cao…”; “phát triển các cơ sở công nghiệp quốc phòng cần thiết”; “quy hoạch phân bổ 
hợp lý công nghiệp trên cả nước”; “phát triển rộng khắp các cơ sở sản xuất công nghiệp 
vừa và nhỏ”; “phát triển ngành xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 

- Đối với kết cấu hạ tầng, Chiến lược nhấn mạnh: “phát triển năng lượng đi trước 
một bước”; “ phát triển mạng lưới thông tin hiện đại”; “hoàn thành nâng cấp quốc lộ 1và 
các tuyến đường quốc lộ khác”; “phát triển, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn”; 
“cung cấp đủ nước sạch cho đô thị, khu công nghiệp và trên 90% dân cư nông thôn”. 



- Các ngành dịch vụ, Chiến lược nhấn mạnh: “phát triển mạnh thương mại, nâng 
cao năng lực và chất lượng để mở rộng thị trường trong nước…; phát triển và nâng cao 
chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa…; tiếp tục phát triển nhanh và hiện đại dịch vụ bưu 
chính viễn thông…; phát triển du dịch…; mở rộng các dịch vụ tài chính - tiền tệ…; phát 
triển mạnh các dịch vụ kỹ thuật”. 

- Định hướng phát triển các vùng: Chiến lược nhấn mạnh: “Thống nhất quy hoạch 
phát triển trong cả nước, giữa các vùng, tỉnh, thành phố”. Các khu vực được định hướng 
phát triển trong Chiến lược là: (i) Khu vực nông thôn đồng bằng; (ii) Khu vực nông 
thôn trung du miền núi; (iii) Khu vực biển và hải đảo. Trong 10 năm tới, Chiến lược 
nhấn mạnh việc phát triển từng vùng lớn tập trung và những định hướng quan trọng sau: 

(i)  Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; 
(ii) Miền Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; 
(iii) Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; 
(iv) Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tây Bắc và Đông Bắc); Tây Nguyên; 
(v) Đồng bằng sông Cửu Long. 

b) Hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Chiến lược nhấn mạnh: (i) Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức 
sở hữu…; (ii) Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý 
Nhà nước…; (iii) Đổi mới chính sách và kiện toàn hệ thống tài chính - tiền tệ…; (iv) 
Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.  

c) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 

Đối với phát triển giáo dục và đào tạo, Chiến lược nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu 
cầu về con người và nguồn nhân lực là nhân tố tố quyết định sự phát triển đất nước 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về 
giáo dục và đào tạo”. 

Về khoa học công nghệ, Chiến lược nhấn mạnh: “Tăng cường tiềm lực và đổi mới cơ 
chế quản lý để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất nước”. 

d) Phát triển văn hóa, xã hội 

Các khía cạnh văn hóa, xã hội được đề cập trong Chiến lược, đó là: (i) Đời sống 
văn hóa, nghệ thuật, thông tin, thể dục thể thao; (ii) Dân số và việc làm; (iii) Xóa đói, 
giảm nghèo; (iv) Tiền lương và thu nhập; (v) Sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
nhân dân; (vi) Phòng chống tệ nạn xã hội và bệnh dịch AIDS. 

e) Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững 
mạnh 

Chiến lược đề cập đến các vấn đề: (i) Đổi mới thể chế, hình thành về cơ bản và vận 
hành thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi 
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mới thể chế và thủ tục hành chính…; (ii) Kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy Nhà nước, 
trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước với hoạt động kinh doanh, xúc tiến việc đổi 
mới tổ chức bộ máy…; (iii) Nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ công 
chức; (iv) Ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, quan liêu. 



Phụ lục 2 

BỘ CÔNG CỤ CỦA PLA 

I. CÁC CÔNG CỤ KHỞI ĐẦU 

1. Tiếp xúc ban đầu với cộng đồng  

Là sự giao tiếp khởi đầu giữa những người đại diện cộng đồng (thôn, bản) với cán 
bộ phát triển đến từ bên ngoài giúp họ trở nên thân thiện với nhau và cùng nhau khám 
phá những khả năng hợp tác ngay từ thời điểm bắt đầu của quá trình phát triển. Ðó là 
một bước quan trọng để xây dựng nền tảng cho sự tin tưởng về sau. 

Mục đích: 

- Ðể thiết lập mối liên hệ ban đầu giữa những người đến từ bên ngoài (cán bộ phát 
triển, các tổ chức hỗ trợ) và những người đại diện cho cộng đồng. 

- Ðể cùng nhau đánh giá về những khả năng hợp tác có thể. 

- Ðể đi tới sự hiểu biết chung về những mong đợi, trách nhiệm và sự hạn chế mà 
mỗi bên phải đối mặt. 

Cách thực hiện: 

- Giới thiệu tổ chức bên ngoài muốn hợp tác vơí cộng đồng. 

- Mời người dân tới để trình bày hoàn cảnh, mục tiêu hoạt động và các hạn chế 
của họ. 

- Làm sáng tỏ những gì mà mỗi bên mong đợi ở phía đối tác 

- Làm rõ những mong muốn có thể hoặc không thể đạt được. 

- Tìm kiếm một sự đồng ý ban đầu giữa tất cả mọi người, nhóm người và tổ chức 
có liên quan. 

- Xác định kế hoạch sơ bộ cho các hoạt động trong tương lai. 

- Chỉ định những người có trách nhiệm điều phối việc hợp tác. 

2. Thông tin thứ cấp 

Thông tin thứ cấp là các thông tin từ tất cả các tài liệu đã được xuất bản hoặc 
không được xuất bản như bản đồ, báo cáo, số liệu thống kê, các bức ảnh, các bài báo. 
Việc đánh giá có hệ thống các tài liệu này phải được tiến hành trước khi bắt đầu bất kỳ 
một công việc nào tại cộng đồng. 

Mục đích: 

- Ðể có được sự hiểu biết sơ lược về các đặc điểm chính của cộng đồng trước khi 
xuống thực địa. 
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- Là cơ sở cho các hoạt động mới dựa trên các kinh nghiệm đã được ghi lại trong 
các báo cáo, bản đích. 

Cách thực hiện: 

- Hỏi các nhà chức trách địa phương, các bộ ngành, các cơ quan thống kê, viện 
nghiên cứu và thư viện trường đại học về các thông tin có sẵn về cộng đồng. 

- Liên lạc với các tổ chức hỗ trợ, các dự án, uỷ ban của cộng đồng và các tổ chức 
cộng đồng tại địa phương để có những bản báo cáo. 

- Chia sẻ các thông tin cơ bản với các thúc đẩy viên và cán bộ phát triển. 

3. Họp thông báo 

Họp thông báo là những cuộc họp đơn giản và dễ tổ chức để thông báo với người 
dân về các hoạt động mới. Cuộc họp này rất hữu ích ngay từ khi khởi đầu dự án hoặc 
lập kế hoạch hành động. Nó có thể được coi như một buổi ra mắt cộng đồng. 

Mục đích: 

Ðể giới thiệu cho người dân về dự án. 

- Ðể thu hút và thúc đẩy người dân tham gia. 

- Ðể xác định các kinh nghiệm và có được sự hỗ trợ. 

Cách thực hiện: 

- Thảo luận với lãnh đạo cộng đồng về ý tưởng tổ chức cuộc họp 

- Mời những người hưởng lợi tiềm năng của dự án tham gia vào buổi họp. 

- Giới thiệu những người tổ chức, vai trò của họ và mục đích của buổi họp. 

- Yêu cầu người dân trình bày kinh nghiệm, mục tiêu và những ý tưởng đề xướng 
của họ về các hoạt động ban đầu ở cấp thôn bản.  

- Sử dụng bút và giấy để ghi lại những đóng góp của người dân. 

- Thảo luận những đề xuất và đưa ra một số khuyến nghị. 

- Nhất trí về bước tiếp theo sẽ thực hiện ở cấp thôn bản. 

4. Thông tin cơ bản về cộng đồng 

Thông tin cơ bản về cộng đồng là một bức tranh về con người, lịch sử, môi trường, 
các đặc điểm về nguồn lực của cộng đồng. Thông tin này được xây dựng với sự tham 
gia tích cực của các thành viên cộng đồng. Nó tạo nên một cơ sở vững chắc cho việc bắt 
đầu quá trình lập kế hoạch phát triển cộng đồng. 

Mục đích: 



- Ðể có hiểu biết sơ bộ về bức tranh toàn cảnh cộng đồng 

- Ðể xác định đặc điểm về bối cảnh mà các hoạt động phát triển cộng đồng dự 
kiến sẽ diễn ra. 

- Ðể hiểu rõ hơn về điều kiện sống, các vấn đề chính và các tiềm năng của cộng đồng. 

Cách thực hiện: 

- Mời người dân tới để thu thập các thông tin chung về cộng đồng của họ. 

- Kết hợp các phương pháp trực quan và giao tiếp khác nhau, làm việc nhóm và 
phỏng vấn để thu thập thông tin. 

- Phác thảo thông tin chính lên giấy khổ lớn. 

- Minh hoạ những thông tin trọng tâm bằng biểu đồ, hình vẽ. 

5. Bản đồ thôn bản 

Bản đồ thôn bản là một bản vẽ thể hiện ranh giới, đường sá, nhà cửa, tài nguyên thiên 
nhiên và các đặc điểm tự nhiên khác của thôn bản. Bản đồ này do người dân tự vẽ ra. 

Mục đích: 

- Ðể có một cái nhìn về cộng đồng thông qua con mắt của người dân. 

- Ðể xác đinh điều kiện sống tự nhiên của khu vực. 

- Ðể làm tài liệu tham khảo cho việc lập kế hoạch sau này. 

Cách thực hiện: 

- Sử dụng bút và giấy, đường vẽ trên cát, phấn vẽ trên nền nhà hoặc các vật liệu 
sẵn có ở địa phương để vẽ bản đồ. 

- Thể hiện đường ranh giới, cơ sở hạ tầng như đường sá, hệ thống thuỷ lợi, nhà 
cửa và các nguồn tài nguyên thiên nhiên (sông, núi, đồng ruộng). 

- Chỉ ra các khía cạnh xã hội của cộng đồng như khu dân cư, trường học, trạm y 
tế, chợ. 

- Hỏi các nhóm người dân khác nhau như phụ nữ, nam giới, trẻ em, dân di cư để 
vẽ bản đồ đặc trưng của họ. 

- Cùng nhau phân tích bản đồ để hiểu những quan điểm của các nhóm người khác 
nhau trong cộng đồng. 

- Thảo luận xem nên thay đổi những gì và thay đổi như thế nào. 

6. Quan sát trực tiếp 

Quan sát trực tiếp cho ta ấn tượng ban đầu về những đặc điểm có thể quan sát được 
của cộng đồng như cảnh quan, phương thức canh tác, địa điểm hội họp, cơ sở hạ tầng. 
Một chuyến tham quan cộng đồng để quan sát trực tiếp được sử dụng để làm cho mọi 
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người quen với môi trường tự nhiên và các vấn đề cốt lõi tại thời điểm bắt đầu quá trình 
lập kế hoạch cho cộng đồng đó. 

Mục đích: 

- Ðể thu được những chỉ số ban đầu về mức sống của cộng đồng. 

- Ðể nhìn thấy những việc người dân làm và họ phối hợp với nhau như thế nào. 

- Ðể kiểm tra chéo những số liệu thu thập được bằng các phương pháp khác nhau 
như bản đồ thôn bản hay phỏng vấn bán cấu trúc. 

Cách thực hiện: 

- Chuẩn bị một danh sách cần quan sát để đảm bảo những đặc điểm quan trọng tại 
địa phương không bị bỏ qua. 

- Thành lập một nhóm nhỏ gồm những người chủ chốt của cộng đồng và một vài 
thành viên đến từ bên ngoài. 

- Ði dạo quanh những cánh đồng, khu chợ, những nơi công cộng và tìm kiếm 
những chỉ số quan trọng như đánh giá về đường sá, điều kiện của những ngôi 
nhà, sự phì nhiêu của đất đai. 

- Ghi chép, vẽ hoặc chụp ảnh những nơi đã tới thăm. 

- Biên soạn những tài liệu thu được để sử dụng ở giai đoạn hoạt động tiếp theo. 

II. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH XÃ HỘI  

1. Phân tích sinh kế 

Phân tích sinh kế là phương pháp rất hữu ích để tìm hiểu cuộc sống và các chiến 
lược sống còn của người dân nông thôn. Nó cung cấp thông tin về những hoạt động 
chính, các nguồn thu nhập, các khoản chi tiêu chính và cách thức quyết định. Nó giúp ta 
hiểu được chiến lược hàng đầu của các hộ gia đình có mức thu nhập và đặc điểm kinh tế 
xã hội khác nhau. 

Mục đích: 

- Ðể xác định được hoạt động tạo thu nhập chính. 

- Ðể xác định được các giai đoạn thiếu và thừa thu nhập. 

- Ðể biết được chiến lược sống còn của người dân cộng đồng. 

Cách thực hiện 



- Thông tin được sắp xếp một cách khoa học trên lịch hàng năm chỉ rõ thời điểm 
nào là phổ biến nhất để tham gia vào một loại hình kinh tế và những nguồn thu 
nhập gia đình thay đổi theo tháng như thế nào. 

- Biểu đồ chỉ nên mô tả một vài sự thay đổi tại một thời điểm, ví dụ: loại hình 
kinh tế và thu nhập. 

2. Phân tích kinh tế hộ gia đình 

Phân tích kinh tế hộ gia đình là phương pháp quan trọng và được sử dụng rộng rãi 
để tìm hiểu thực trạng đói nghèo ở cấp cơ sở để định hướng các hoạt động phát triển. 
Ðầu tiên, bài tập phân tích mức kinh tế hộ gia đình mô tả điều kiện sống nói chung ở 
cấp độ gia đình. Sau đó, tất cả các hộ dân trong cộng đồng được xếp hạng và nhóm lại 
theo cấp độ giàu nghèo: hộ giàu, hộ trung bình, hộ nghèo và hộ rất nghèo.  

Ðiểm mạnh của phương pháp phân tích kinh tế hộ gia đình là nó bắt đầu bằng sự 
hiểu biết lẫn nhau rất chân tình của người dân cộng đồng. Nó phân tích thực trạng đói 
nghèo của các hộ gia đình qua con mắt của chính người dân cộng đồng. Mức sống của 
từng hộ gia đình được xếp hạng dựa trên mối tương quan về mức sống với các hộ khác 
trong cộng đồng. Ðây có thể là một vấn đề rất nhạy cảm. Vì vậy, khi áp dụng phương 
pháp này cần phải được tất cả những người liên quan chấp nhận. 

Mục đích: 

- Ðể hiểu được đói nghèo có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân mỗi hộ gia đình 
trong cộng đồng. 

- Ðể sử dụng các tiêu chí của người dân trong việc đánh giá phạm vi đói nghèo. 

- Ðể có sự nhìn nhận về các mặt khác nhau của đói nghèo: thiếu tư liệu sản xuất, 
không có vai trò xã hội, sai lệch về vai trò giới, không có đủ thu nhập, thiếu các 
dịch vụ công cộng, không được tham gia vào việc ra quyết định 

- Ðể xác định được mức độ giàu nghèo của các nhóm xã hội khác nhau. 

- Ðể thiết kế các hoạt động phát triển phù hợp với nhu cầu của từng nhóm xã hội 
trong cộng đồng. 

Cách thực hiện: 

- Mời một nhóm người dân có uy tín trong cộng đồng vẽ một bản đồ xã hội bao 
gồm tất cả các nhà dân, đường sá, những nơi công cộng, đất canh tác 

- Yêu cầu mọi người trong nhóm xác định và thảo luận về những tiêu chí và chỉ số 
đói nghèo ở cấp hộ gia đình (các khía cạnh kinh tế, xã hội, thể chế, cá nhân). 

- Ðể nhóm đánh giá đói nghèo của từng hộ gia đình sử dụng các tiêu chí và chỉ số 
đánh giá họ vừa xác định (quyền sử dụng đất, số thành viên trong gia đình, tư 
cách thành viên trong các nhóm cộng đồng. 
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- Ðặt lên bản đồ những biểu tượng cụ thể cạnh mỗi hộ gia đình để mô tả loại hình 
và mức độ giàu nghèo.  

- Vẽ thêm cột chú thích các biểu tượng trên bản đồ. 

- Xếp hạng mức độ đói nghèo của từng hộ gia đình trong mối tương quan với các 
hộ khác trong thôn. 

- Hình thành từ 3-5 nhóm hộ gia đình khác nhau: giàu - trung bình - nghèo. 

- Chuẩn bị một báo cáo kết quả. 

3. Ma trận phân công công việc theo giới 

Ma trận phân công công việc theo giới là ma trận trình bày một cách trực quan về 
các hoạt động khác nhau, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và nam giới trong gia đình và 
trong thôn bản. Nó thể hiện cách nhìn nhận khác nhau của phụ nữ và nam giới về cuộc 
sống ở nông thôn. 

Mục đích: 

- Ðể có sự nhìn nhận gần gũi về các nguyện vọng, trách nhiệm, quyền, nhu cầu và 
các hoạt động khác nhau của phụ nữ và nam giới trong các hộ gia đình và trong 
thôn bản. 

- Ðể suy ngẫm về vai trò khác nhau và mối quan hệ giữa phụ nữ và nam giới. 

- Ðể hiểu tác động của các thay đổi về kinh tế, xã hội và chính trị đối với phụ nữ 
cũng như trẻ em. 

- Ðể thảo luận các hoạt động nhằm khắc phục sự bất bình đẳng giữa nam giới và 
phụ nữ. 

Cách thực hiện: 

- Mời một nhóm riêng phụ nữ và một nhóm riêng nam giới để xây dựng một ma 
trận mô tả công việc hàng ngày hoặc hàng năm của họ. 

- Sử dụng các biểu đồ, hình ảnh, biểu tượng và các vật liệu sẵn có tại địa phương 
để ghi lại những hoạt động khác nhau của phụ nữ và nam giới trong các thời kỳ 
khác nhau.  

- So sánh kết quả ma trận của nhóm nam và nhóm nữ. 

- Thảo luận sự lựa chọn để đi đến sự phân chia trách nhiệm và nhiệm vụ một cách 
bình đẳng hơn giữa phụ nữ và nam giới. 

4. Lịch ngày 



Lịch ngày là một bảng ghi chép các hoạt động đặc thù của một người hoặc một gia 
đình. Lịch ngày cho biết các hoạt động và thời gian dành cho mỗi hoạt động trong một 
ngày làm việc bình thường. 

Mục đích: 

- Ðể hiểu biết sâu sắc hơn các công việc hàng ngày của những người dân nghèo. 

- Ðể so sánh các hoạt động hàng ngày của những nhóm người khác nhau trong 
cộng đồng: những người khá giả, những gia đình có phụ nữ làm chủ hộ, những 
người không có ruộng đất. 

- Ðể tìm hiểu xem người dân dành bao nhiêu thời gian để tham gia vào các cuộc 
hội họp và hoạt động phát triển. 

5. Câu chuyện đường đời 

Câu chuyện đường đời là câu chuyện của một cá nhân hay một gia đình nghèo kể 
lại những sự kiện quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ. Những sự kiện hay 
những giai đoạn trong cuộc đời của một cá nhân bao gồm thời thơ ấu, việc học hành, lập 
gia đình, kinh nghiệm làm việc, việc di chuyển, những biến động chính trị, v.v… 

Câu chuyện đường đời của một cá nhân giúp ta hiểu tại sao những người nghèo lại 
nghèo, con đường nào dẫn họ tới nghèo đói, những hy vọng của họ, điều gì làm họ thất 
vọng và chiến lược sống của họ. Câu chuyện đường đời bổ sung khía cạnh con người 
vào việc phân tích đói nghèo ngoài những số liệu thống kê đơn thuần. 

Mục đích: 

- Ðể tìm hiểu vấn đề và nguyên nhân đói nghèo thông qua những lời tự sự của 
chính những người dân nghèo. 

- Ðể thấu hiểu về những ước mơ, nguyện vọng, cảm xúc và những khổ đau của 
người nghèo. 

- Ðể có được sự hiểu biết về những yếu tố cá nhân của vấn đề nghèo đói. 

- Ðể tìm hiểu những chiến lược sống của cá nhân và những hạn chế của họ. 

6. Lược sử thôn bản 

Lược sử thôn bản là một bản mô tả theo thứ tự thời gian các sự kiện quan trọng 
trong lịch sử của thôn bản. Những sự kiện có tác động mạnh mẽ tới nếp sống của thôn 
bản, có thể là việc xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, việc tiếp cận các dịch vụ y 
tế công cộng, v.v… 

Mục đích: 

- Ðể có được những thông tin cơ bản về lịch sử phát triển của thôn bản. 

- Ðể xác định những sự kiện có ảnh hưởng lớn tới điều kiện sống của thôn bản. 
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- Ðể phát hiện phương hướng liên quan tới việc sử dụng các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên, các hoạt động tạo thu nhập, sự phát triển dân số. 

Cách thực hiện: 

- Ghi chép lên một tờ giấy khổ lớn những sự kiện lịch sử, các mốc thời gian của 
các sự kiện và ảnh hưởng của các sự kiện đó tới thôn bản. 

- Sử dụng các hình vẽ và biểu tượng để minh hoạ cho các sự kiện quan trọng.  

- Trình tự các bước như sau: 

o Năm hoặc khoảng thời gian mà sự kiện diễn ra. 

o Mô tả sự kiện. 

o Ảnh hưởng của sự kiện tới cuộc sống thôn bản. 

o Phản ứng của người dân. 

III. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU SINH THÁI NÔNG NGHIỆP 

1. Bản đồ tài nguyên thiên nhiên 

Bản đồ tài nguyên thiên nhiên là bản đồ trình bày một cách trực quan các nguồn 
lực tự nhiên như núi, rừng, sông, đất trồng trọt. Nó cũng có thể bao gồm cả đường sá, 
nhà cửa, các công trình công cộng và các tài sản khác. 

Mục đích: 

- Ðể thể hiện một cách trực quan bản kê khai những tài nguyên thiên nhiên hiên 
có và sự đa dạng sinh học trong một khu vực xác định. 

- Ðể xác định những khu vực có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. 

- Ðể hỗ trợ người dân lập kế hoạch sử dụng đất đai và quản lý các nguồn lực. 

Cách thực hiện: 

- Mời những người có kiến thức từ cộng đồng tới để vẽ bản đồ.  

- Sử dụng tờ giấy khổ lớn hoặc các vật liệu sẵn có tại địa phương.  

- Nhấn mạnh vào những nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có. 

- Phân tích vấn đề chính trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

- Xác định các khả năng cho việc sử dụng đất bền vững. 

- Thảo luận các yêu cầu để đưa vào hành động. 



2. Bản đồ nông trại 

Bản đồ nông trại là bản đồ cho ta thấy được các yếu tố chính của một nông trại như 
nhà cửa, vị trí các thửa đất, hệ thống nước, vụ mùa và các loại cây trồng. 

Mục đích: 

- Để đạt được sự hiểu biết về các đặc điểm chính của hệ thống nông trại tại một 
vùng. 

- Ghi lại những mô hình nông trại như trồng trọt và chăn nuôi. 

- Ðể xác định những tiềm năng và cản trở trong việc nâng cao năng suất của nông 
trại. 

Cách thực hiện: 

- Sử dụng một tờ giấy khổ lớn hoặc nền đất với vật liệu sẵn có ở địa phương. 

- Yêu cầu các thành viên gia đình phác hoạ nông trại của họ và các đường ranh giới. 

- Trực quan khu vực trồng các vụ mùa chính, chăn nuôi, trồng cây, nhà cửa, 
đường sá, cơ sở hạ tầng và nguồn nước. 

- Thảo luận về các tiềm năng và hạn chế trong việc nâng cao năng suất của nông trại. 

3. Lắt cắt thôn bản 

Lắt cắt thôn bản là một sơ đồ cắt ngang của một địa điểm nào đó. Bản đồ lắt cắt mô 
tả cảnh quan, vị trí của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và việc sử dụng đất đai. Bản 
đồ lát cắt thôn bản giúp ta hình dung ra địa hình, đặc điểm của đất, các loại cây trồng, 
các loại vật nuôi và nhà cửa ở một khu vực. Bản đồ lát cắt cũng cho phép ta xác định 
các vấn đề trong việc sử dụng đất và các trở ngại đối với sự phát triển, cũng như những 
tiềm năng đối với những hoạt động tạo thu nhập tại khu vực đó. 

Mục đích: 

- Ðể có được cái nhìn tổng quan về các đặc điểm tự nhiên của một cộng đồng như 
đất đồi, vùng lưu vực sông, rừng, việc sử dụng đất trồng trọt, cơ sở hạ tầng tại 
địa phương. 

- Ðể mô tả đặc điểm đa dạng sinh thái và các mô hình sử dụng đất khác nhau như 
đất sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, đất rừng, ao cá. 

- Ðể xác định các khả năng và hạn chế trong việc sử dụng đất bền vững, nâng cao 
sản lượng nông nghiệp hoặc lựa chọn các hoạt động tạo thu nhập phi nông nghiệp. 

Cách thực hiện: 

- Ði bộ cắt ngang qua thôn bản với những người dân có kiến thức. 

- Cùng nhau quan sát các đặc điểm tự nhiên của từng khu vực. 
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- Thảo luận tại chỗ về những vị trí có tiềm năng cải thiện việc sử dụng đất hoặc có 
thể bắt đầu những hoạt động tạo thu nhập khác tại địa phương. 

- Ghi chép trong khi đi lắt cắt. 

- Dùng bút và giấy để vẽ bản đồ lát cắt ghi lại những gì đã thu thập được. 

- Trình bày lắt cắt thôn bản với những người dân khác và thảo luận các lựa chọn 
cho việc tạo thu nhập. 

4. Lát cắt nông trại 

Lát cắt nông trại là mặt nhìn cắt ngang của một nông trại. Phạm vi phân tích lát cắt 
nông trại nhỏ hơn phạm vi phân tích lát cắt thôn bản. Các hình thức sử dụng khác nhau, 
sự xói mòn của đất, hiện trạng môi trường, nguồn lực xã hội - kinh tế của nông trại được 
xác định mô tả và phân tích. 

Mục đích: 

- Ðể ghi lại các đặc điểm tự nhiên của một nông trại. 

- Ðể mô tả đặc điểm của các hình thức sử dụng đất khác nhau trong phạm vi một 
nông trại như diện tích đất trồng trọt, chăn nuôi, đất rừng hay ao cá. 

- Ðể xác định những cơ hội và hạn chế trong việc sử dụng đất bền vững, nâng cao 
sản lượng của nông trại hay lên kế hoạch các hoạt động tạo thu nhập phi nông 
nghiệp. 

Cách thực hiện: 

- Ði dạo với nông dân và những người khác qua một khu vực điển hình của nông trại. 

- Ghi chép lại những đặc điểm quan tâm quan sát được trong khi đi lát cắt. 

- Chú ý đặc biệt tới những quan sát của nông dân. 

- Sau khi đi lát cắt, mời nông dân và những thành viên khác trong gia đình họ 
chuẩn bị vẽ lại lát cắt trên giấy hoặc trên nền đất. 

- Thảo luận kỹ về những cơ hội và hạn chế trong việc sử dụng đất bền vững và 
hoạt động tạo thu nhập. 

5. Lịch mùa vụ 

Lịch mùa vụ là dạng sơ đồ minh hoạ chu trình sản xuất nông nghiệp trong một 
năm. Nó bao gồm những thay đổi tự nhiên về khí hậu và lượng mưa, thời kỳ dịch bệnh 
đối với cây trồng và các hoạt động kinh tế như yêu cầu về lao động, cung cấp đầu vào 
và tiếp thị sản phẩm. Lịch mùa vụ có thể cho biết các mô hình sản xuất nhất định hoặc 
quá trình sản xuất đình trệ như thời kỳ đòi hỏi khối lượng công việc lớn (đặc biệt đối 
với phụ nữ), thời điểm nợ nần, thiếu lương thực và bệnh tật. 



Mục đích: 

- Xác định thời gian bận rộn và thời gian nhàn rỗi của người dân. 

- Ðể hiểu được ảnh hưởng của mùa vụ tới điều kiện sống, sự an toàn lương thực, 
và hoàn cảnh kinh tế của các hộ gia đình khác nhau trong cộng đồng. 

- Ðể xác định thời điểm phù hợp cho việc cung cấp thức ăn, đầu vào cho nông 
nghiệp, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ y tế 

Cách thực hiện: 

- Hỏi các cá nhân, một nhóm nông dân gồm cả nam và nữ để thể hiện các tháng 
trong một năm làm nông nghiệp trên trục ngang. 

- Liệt kê các hoạt động nông nghiệp, xã hội, kinh tế như cày cấy, mua sắm, bán 
sản phẩm, các công việc và nghĩa vụ chung của cộng đồng trên trục dọc. 

- Thêm vào các yếu tố khác như lượng mưa, nhu cầu cung cấp đầu vào, bán sản 
phẩm, thiếu lương thực, phạm vi của bệnh tật 

IV. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KINH TẾ 

1. Sơ đồ di chuyển 
Sơ đồ di chuyển là sự ghi chép về sự di chuyển của các cá nhân và các nhóm người 

khác nhau từ nơi khác tới hoặc ra đi từ cộng đồng. Nó thể hiện tần suất liên lạc của 
người dân với những người ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, mua và bán sản phẩm, 
thăm viếng họ hàng, học hành và làm các công việc khác. 

Mục đích: 
- Ðể mô tả tần suất di chuyển ra khỏi cộng đồng, hoặc từ ngoài tới cộng đồng.  
- Ðể xác định các lý do di chuyển. 
- Ðể biết được những nhóm người dân nào di chuyển nhiều nhất và ít nhất. 
- Ðể phân tích ảnh hưởng của sự di chuyển tới sự phát triển của cộng đồng. 
Cách thực hiện: 
- Mời một số cá nhân hoặc một nhóm người tới nói chuyện về việc di chuyển của họ. 
- Xác định những địa điểm mà mọi người thường di chuyển tới như xã, huyện, 

tỉnh/thành phố hoặc thậm chí cả nước láng giềng. 
- Trực quan sự di chuyển trong một thời kỳ nhất định lên tờ giấy khổ lớn hoặc 

trên nền nhà. 
- Sử dụng các biểu tượng hoặc các đường vẽ khác nhau để thể hiện các dạng di 

chuyển khác nhau và tần suất di chuyển. 
- Cố gắng tìm ra lý do của việc di chuyển như để kiếm thêm tiền, tiếp thị sản 

phẩm, thăm viếng họ hàng, hoặc học tập. 
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- Cố gắng tìm hiểu về sự thay đổi của việc di chuyển theo thời gian. 
- Phát hiện ra những ai trong cộng đồng hay di chuyển nhất và những ai không 

bao giờ rời khỏi cộng đồng. 

2. Biểu đồ ảnh hưởng của các tổ chức (biểu đồ VENN) 
Đây là biểu đồ thể hiện mối quan hệ ảnh hưởng giữa các nhóm người, các tổ chức và 

cá nhân. Biểu đồ này giúp ta xác định những tổ chức có vai trò quan trọng đối với cộng 
đồng. Ðầu tiên, biểu đồ mô tả một cách khái quát về các tổ chức tại cộng đồng hoặc ở bên 
ngoài cộng đồng. Tiếp theo, biểu đồ mô tả các hình thức tổ chức và mối quan hệ giữa 
người dân và các tổ chức này. Biểu đồ ảnh hưởng các tổ chức phản ánh nhận thức của 
người dân về tầm quan trọng và mối quan hệ của các tổ chức này đối với họ. 

Mục đích: 
- Liệt kê các tổ chức có vai trò tại cộng đồng. 
- Tìm hiểu các mối quan hệ giữa người dân và các tổ chức này. 
- Ðánh giá tầm quan trọng của các tổ chức này tới điều kiện sống của cá nhân một 

gia đình, một thôn hay cả cộng đồng nói chung. 
Cách thực hiện: 

- Mời một nhóm người tới để chia sẻ quan điểm về mối quan hệ của họ với các tổ 
chức ở địa phương cũng như các tổ chức ở bên ngoài. 

- Dùng một tờ giấy khổ lớn hoặc nền nhà để vẽ biểu đồ. 

- Ðặt cộng đồng hay hộ gia đình bị tác động vào vị trí trung tâm bằng cách sử 
dụng một vòng tròn. 

- Minh hoạ các tổ chức ở địa phương hay các tổ chức bên ngoài như HTX, chợ, 
thương nhân bằng cách vẽ thêm các vòng tròn. 

- Dùng các hình tròn to nhỏ khác nhau để thể hiện tầm quan trọng của các tổ chức. 
Mức độ đóng góp của các tổ chức đối với cộng đồng hay hộ gia đình được biểu 
hiện bằng khoảng cách gần hay xa từ các vòng tròn thể hiện các tổ chức đến 
vòng tròn trung tâm. 

3. Ma trận dịch vụ 

Ma trận dịch vụ là bảng ma trận giúp ta hiểu được mức độ đáp ứng nhu cầu của 
việc cung cấp dịch vụ ở nông thôn. Một mặt, ma trận dịch vụ liệt kê nhu cầu của các hộ 
gia đình ở nông thôn đối với các dịch vụ cụ thể như y tế, khuyến nông, dịch vụ cung cấp 
đầu vào. Mặt khác, ma trận dịch vụ đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ như trung tâm 
khuyến nông, hợp tác xã, thương nhân địa phương dựa vào tầm quan trọng của họ đối 
với các hộ gia đình ở nông thôn, chất lượng và khả năng sẵn có của các dịch vụ. 



Mục đích: 

- Ðể xác định nhu cầu của các hộ gia đình ở nông thôn đối với các dịch vụ cụ thể. 

- Ðể tìm hiểu việc cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân đến mức nào. 

- Ðể đánh giá tầm quan trọng của các nhà cung cấp dịch vụ trên quan điểm của 
người sử dụng dịch vụ. 

Cách thực hiện: 

- Mời một nhóm người liệt kê các hình thức dịch vụ mà họ có nhu cầu như cung 
cấp đầu vào cho nông trại, khuyến nông, tài chính, tiếp thị, sức khoẻ. 

- Xác định các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau như tổ chức cộng đồng, các nhà 
buôn bán tư nhân, các nhà tư vấn tại địa phương, các tổ chức hỗ trợ ở bên ngoài. 

- Chuẩn bị một ma trận bằng cách liệt kê ở hàng trên cùng các hình thức dịch vụ 
và một cột ở bên trái là những nhà cung cấp dịch vụ. 

- Các nhà cung cấp dịch vụ được đánh gía từ cấp độ 1 (tồi) tới cấp độ 5 (tốt). 

4. Phân tích xu thế phát triển  

Phân tích xu thế phát triển là việc so sánh sự thay đổi của một hoặc một vài vấn đề 
theo thời gian. Những vấn đề này có thể bao gồm các mô hình sử dụng đất, mức thu 
nhập, vai trò của phụ nữ, giáo dục, công nghệ mới. Phân tích xu thế phát triển giúp cho 
việc xác định những thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai, để giải thích nguyên 
nhân và nghiên cứu các định hướng tương lai cho những thay đổi đó. 

Mục đích: 

- Ðể suy nghĩ về những gì có thể xảy ra trong tương lai dựa vào những gì đã diễn 
ra trong quá khứ. 

- Khuyến khích một cuộc thảo luận về xu hướng và phạm vi của những thay đổi 
tích cực và tiêu cực trong cuộc sống của người dân. 

- Ðể chuẩn bị các hoạt động có thể cần thiết phải tiến hành để đạt được viễn cảnh 
mong muốn trong tương lai. 

Cách thực hiện: 

- Mời người dân tới để thảo luận về những thay đổi trong vòng 10 năm qua hoặc 
cách đây 1 năm. 

- Yêu cầu họ chuẩn bị một bản vẽ để minh hoạ những thay đổi đó theo thời gian. 

- Cố gắng tập trung sự chú ý của mọi người vào hoặc nhiều nhất là 3 khía cạnh, ví 
dụ như sự tăng dân số, độ bao phủ của rừng, độ phì nhiêu của đất, mức thu nhập. 

- Phân tích các chủ đề quan tâm đặc biệt về những thay đổi và xu hướng trong quá 
khứ, hiện tại và tương lai. 
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5. Thông tin về các nhóm cộng đồng 

Thông tin về các nhóm cộng đồng là bản tóm tắt những thông tin quan trọng nhất 
về một nhóm cộng đồng. Những thông tin này có thể rất hữu ích để tìm hiểu vai trò của 
một nhóm người cụ thể tại địa phương đối với việc khởi xướng các hoạt động phát triển 
ở cấp cộng đồng. 

Mục đích: 

- Ðể có ấn tượng ban đầu về các đặc điểm chính của một nhóm người tại địa 
phương như câu lạc bộ phụ nữ, nhóm những người sử dụng nước, hợp tác xã. 

- Ðể tìm hiểu về lịch sử, tư cách pháp nhân, tư cách thành viên, mục tiêu và các 
hoạt động của nhóm. 

- Ðể có ấn tượng ban đầu về vai trò của nhóm trong các hoạt động phát triển tại 
địa phương. 

Cách thực hiện: 

- Mời đại diện hoặc thành viên của nhóm để chia sẻ thông tin. 

- Bố trí và thể hiện các thông tin quan trọng bằng bút và giấy. 

- Tập trung thảo luận về vai trò của nhóm trong việc cung cấp các dịch vụ cho các 
thành viên, hộ gia đình, người dân và các khách hàng khác tại địa phương. 

- Tìm hiểu những điểm mạnh và điểm yếu, những câu chuyện thành công và thất 
bại của nhóm. 

- Cố gắng khai thác quan điểm của các thành viên khác nhau trong nhóm. 

- Liên lạc với những người khác trong thôn để kiểm tra chéo thông tin thu được. 

V. CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 

1. Chu trình kế hoạch 

Chu trình kế hoạch là một loạt các hoạt động có liên quan một cách hệ thống được 
đề ra nhằm đạt được những cải thiện cụ thể trong gia đình hoặc cộng đồng. 

Bước 1: Phân tích thực trạng 

Vấn đề     Tại sao?    Ðối với ai?        Như thế nào?    Tác động? 

Bước 2: Xác định các mục tiêu 

Các mục tiêu          Ưu tiên hàng đầu 
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Bước 3: Thiết kế các chiến lược 

Trình bày mục tiêu 

Các lựa chọn   Chi phí   Thời gian   Con người  Các nguy cơ  Thứ tự ưu tiên(1-5) 

Bước 4: Thực thi 

Các hoạt động    Cái gì?    Ai làm?    Khi nào?    Làm với ai?     Thứ tự ưu tiên (1-5) 

Bước 5: Theo dõi và đánh giá 

Hoạt động đã thực hiện  Những tiến bộ đạt được      Bài học rút ra 

Bước tiếp theo   Ai thực hiện 

2. Phân tích các bên liên quan 
Thuật ngữ các bên liên quan nói đến tất cả các cá nhân, nhóm người và các tổ chức 

có mối quan tâm đối với những sáng kiến phát triển đã được dự kiến. Phân tích các bên 
có liên quan rất quan trọng để xác định chi tiết chính xác xem ai, tổ chức nào bị thu hút 
bởi sáng kiến và thu hút như thế nào. Thông tin này là cơ sở cho việc huy động sự tham 
gia của các bên liên quan vào quá trình xây dựng, thực hiện và đánh giá bất kỳ một quá 
trình thay đổi nào đã được dự định. 

Mục đích: 

- Ðể xác định tất cả những người và tổ chức quan tâm tới các hoạt động đã được 
dự kiến. 

- Ðể tìm hiểu các lựa chọn và các mối quan tâm của các bên liên quan và biết 
được họ bị thu hút bởi những sáng kiến phát triển như thế nào. 

- Ðể huy động sự tham gia của các bên liên quan khác nhau vào tất cả các giai 
đoạn của hoạt động phát triển. 

Cách thực hiện: 

- Mời những người dân có kiến thức liệt kê danh sách tất cả những người, những 
nhóm, các tổ chức trong và ngoài cộng đồng quan tâm tới sáng kiến phát triển. 

- Lưu ý không được bỏ qua các nhóm người thiệt thòi như các nhóm dân tộc thiểu 
số, phụ nữ, trẻ em, thanh niên. 

- Tìm ra các đặc điểm, mối quan tâm, tầm quan trọng và các mục tiêu của họ. 

- Chuẩn bị một ma trận mô tả vai trò của các bên liên quan khác nhau. 
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- Ghi lại những đặc tính của các bên liên quan bằng cách mô tả định tính hoặc xếp 
hạng định lượng từ 1-5 (từ tích cực đến kém tích cực). 

- Thảo luận ma trận đó và các kết quả với tất cả những ai liên quan. 

3. Phân tích mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, cản trở (SWOT) 

SWOT là phương pháp giúp ta xác định những điểm mạnh và điểm yếu tiềm ẩn 
trong nội của một hoạt động hoặc của một tổ chức. Nó cũng bao hàm cả các cơ hội và 
cản trở từ bên ngoài. Việc ứng dụng ma trận SWOT khuyến khích việc thu thập ý kiến 
của tất cả những người liên quan. 

Mục đích: 

- Ðể tìm ra các ý tưởng về các giải pháp khả thi và các trở ngại của một đề cương 
kế hoạch cụ thể. 

- Cân nhắc và thảo luận về những đề xuất của tất cả những bên liên quan. 

- Khuyến khích các sáng kiến nhằm khắc phục những điểm yếu và phát huy 
những điểm mạnh của một bản đề xuất. 

Cách thực hiện: 

- Chuẩn bị một ma trận với 4 ô vuông trên tờ giấy hoặc trên nền nhà.  

- Lần lượt viết lên 4 ô các chữ: mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, cản trở (viết bằng 
ngôn ngữ địa phương hoặc sử dụng các biểu tượng). 

- Cùng suy nghĩ với người dân địa phương để tìm ra các ý kiến đóng góp để ghi 
vào từng ô. 

- Xem lại ma trận SWOT đã hoàn thành và thảo luận về những ý kiến đóng góp 
một cách chi tiết. 

- Thảo luận về những lựa chọn để khắc phục các Ðiểm yếu và Cản trở, tận dụng 
và phát huy những Ðiểm mạnh và các Cơ hội tiềm năng. 

4. Phân tích trường lực 

Phân tích trường lực là phương pháp hữu ích để có được những thông tin về những 
lực thúc đẩy quá trình thực hiện kế hoạch và những lực cản trở một hoạt động dự kiến. 
Những kiến thức thu được từ việc phân tích trường lực rất quan trọng để đánh giá những 
cơ hội cho việc thực hiện thành công các sáng kiến phát triển. 

Mục đích: 

- Ðể nhận ra được những lực thúc đẩy và cản trở có ảnh hưởng đến một sáng kiến 
phát triển. 

- Ðể phân tích chi tiết những lực thúc đẩy và cản trở sáng kiến đó. 



- Ðể nhận thức về những hoạt động sẽ được tiến hành nhằm đạt được thành công 
trong quá trình thực hiện sáng kiến phát triển. 

Cách thực hiện: 

- Nhớ lại mục tiêu của dự án và chú ý tới lý do thực hiện dự án. 

- Yêu cầu người dân suy nghĩ về những lực tác động, các yếu tố, những hoặc 
nhóm người có thể ủng hộ hoặc phản đối dự án. 

- Ghi lại những lực hỗ trợ việc đạt được mục tiêu phát triển. 

- Mô tả những lực cản trở việc đạt được mục tiêu đó. 

- Thảo luận về các hoạt động sẽ được thực hiện để có thể tăng cường những lực 
thúc đẩy. 

- Cân nhắc các giải pháp để làm giảm những lực cản trở. 

5. Xếp hạng các vấn đề 

Xếp hạng các vấn đề là phương pháp xác định, so sánh và ưu tiên các vấn đề (khó 
khăn) mà một cá nhân hộ gia đình hoặc cả cộng đồng đang phải đối mặt. Kết quả xếp 
hạng này giúp cho việc ra quyết định sáng suốt hơn cho quá trình thực hiện kế hoạch. 

Mục đích: 

- Ðể xác định được các vấn đề chính mà người dân đang phải đối mặt. 

- So sánh các vấn đề với nhau. 

- Sắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên dựa vào mức độ quan trọng của vấn đề 
đối với người dân. 

- Thảo luận về việc làm thế nào để khắc phục hoặc giảm bớt các vấn đề. 

Cách thực hiện: 

- Mời người dân xác định các khó khăn chính mà họ đang phải đối mặt (liên quan 
đến sản xuất nông nghiệp, tiếp thị sản phẩm, sức khoẻ, các dịch vụ công cộng). 

- Thảo luận về làm thế nào để ghi lại một cách tốt nhất các khó khăn bằng cách sử 
dụng một ma trận hoặc dùng những tờ giấy riêng biệt cho mỗi một khó khăn 
hoặc vẽ và dùng biểu tượng cho mỗi khó khăn (đặc biệt là khi có những người 
không biết chữ trong nhóm). 

- Ðếm số khó khăn được liệt kê bởi người dân. 

- Phát cho người dân những vật liệu dùng để cho điểm như hạt ngô, viên sỏi, hạt 
đỗ (số điểm đưa ra nên bằng một nửa số vấn đề được liệt kê). 

- Mời người dân cho điểm từng vấn đề theo mức độ quan trọng đối với họ. 

- Xếp hạng các vấn đề dựa theo tổng số điểm. 
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- Thảo luận về những việc có thể làm được để giải quyết các vấn đề đưa ra. 

6. Xếp hạng các ưu tiên 

Xếp hạng các ưu tiên là phương pháp so sánh các lựa chọn với nhau. Các lựa chọn 
được xếp theo thứ tự dựa vào quan điểm của người dân đối với từng lựa chọn. Một ma 
trận xếp hạng các ưu tiên giúp tìm ra lựa chọn nào được ưa thích nhất, ưa thích thứ hai, 
ưa thích thứ ba. 

Mục đích: 

- Ðể chuẩn bị một danh sách những thứ mà mọi người thích nhất và những thứ mà 
mọi người ít thích hơn. 

- Xác định tiêu chuẩn người dân địa phương sử dụng để xếp thứ tự ưu tiên cho 
một lựa chọn. 

- Ðể làm sáng tỏ tại sao các nhóm người khác nhau (thanh niên so với người già, 
phụ nữ so với nam giới, người giàu so với người nghèo) có các tiêu chí khác 
nhau trong việc đưa ra quyết định. 

- Ðể áp dụng những tiêu chí đó trong việc xác định những ưu tiên của người dân 
địa phương đối với các hình thức sử dụng đất, các giống cây trồng, nguồn thu 
nhập, các hoạt động xã hội. 

Cách thực hiện: 

- Chuẩn bị một ma trận về một chủ đề cụ thể (ví dụ như chất lượng lúa), các lựa 
chọn có thể (các loại giống lúa khác nhau) và các tiêu chí để đưa ra ưu tiên đối 
với một giống lúa cụ thể (dựa vào mùi vị, giá cả). 

- Viết những lựa chọn (các loại giống lúa khác nhau) theo trục ngang và các tiêu 
chí người dân đặt ra (khẩu vị, giá cả, giá thành sản phẩm) theo trục dọc. 

- Yêu cầu người dân trình bày những ưu tiên của họ bằng cách đặt những viên đá 
nhỏ hoặc hạt giống vào những chỗ họ thích theo mức độ từ 1 điểm (thích ít nhất) 
tới 5 điểm (thích nhiều nhất). 

- Thảo luận với người dân về những lý do mà họ đã lựa chọn. 

7. Cây vấn đề 

Cây vấn đề (cây khó khăn) là một phương pháp hữu ích để xác định vấn đề chính, 
các nguyên nhân và hậu quả của nó. Một cái cây tượng trưng được vẽ với thân cây thể 
hiện vấn đề, rễ cây thể hiện các nguyên nhân và các cành cây thể hiện hậu quả. Cây vấn 
đề cho ta định hướng cái gì cần phải được giải quyết trước và cái gì có thể giải quyết sau. 

Mục đích: 



- Ðể xác định vấn đề chính mà người dân phải đối mặt.  

- Ðể phát hiện ra các nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. 

- Ðể xác định các ưu tiên trong việc giải quyết vấn đề. 

Cách thực hiện: 

- Cố gắng xác định vấn đề chính (có thể là vấn đề thu được số điểm cao nhất trong 
công cụ xếp hạng vấn đề). 

- Ghi lại vấn đề chính ở một trung tâm của một tờ giấy giống như là một thân cây. 

- Xác định các nguyên nhân của vấn đề chính và vẽ chúng giống như những rễ 
cây. 

- Xác định những hậu quả của vấn đề chính và thể hiện chúng giống như những 
cành cây. 

- Cố gắng phân tích sâu hơn các nguyên nhân, hậu quả và minh hoạ chúng giống 
như những nhánh nhỏ của rễ cây và cành cây. 

- Liên kết các mức độ khác nhau của việc phân tích bằng những đường thẳng và 
mũi tên. 

- Thảo luận nhóm về các khả năng giải quyết vấn đề chính. 

8. Ma trận kế hoạch hành động 

Ma trận kế hoạch hành động là bảng ma trận chỉ ra việc sắp xếp các kế hoạch hành 
động. Nó dựa trên những kết quả thu được từ các công cụ như phân tích hiện trạng, xếp 
hạng khó khăn, phân tích SWOT. Ðể chuẩn bị một ma trận kế hoạch, người dân phải 
liệt kê một danh sách các mục tiêu, các khó khăn và nhu cầu, các nguồn lực, sự đóng 
góp và trách nhiệm của họ để cùng nhau thực hiện các cải thiện cụ thể trong một khoảng 
thời gian nhất định. 

Mục đích: 

- Ðể thống nhất các mục tiêu của một số hoạt động cụ thể ở cấp thôn bản. 

- Ðể mô tả các hoạt động cụ thể, các nguồn lực, trách nhiệm và khung thời gian 
thực thi dự án. 

- Ðể thảo luận các phương án trong việc quản lý và theo dõi quá trình thực hiện 
dự án. 

Cách thực hiện: 

- Mời tất cả những người đã tham gia vào các hoạt động trước đây ở cấp thôn bản. 

- Nhớ lại các kết quả xếp hạng khó khăn và sự thống nhất về các mục tiêu. 
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- Chuẩn bị một ma trận trên giấy khổ lớn nêu ra các mục tiêu (là gì?), giải thích lý 
do (tại sao?), liệt kê các hoạt động (như thế nào?), nguồn tài chính và nhân lực 
(là gì?), trách nhiệm (ai?), và khung thời gian (khi nào?) của các hoạt động được 
xem xét. 

- Yêu cầu người dân đóng góp ý kiến để điền vào các cột khác nhau của ma trận. 

- Ðảm bảo có sự ủng hộ của tất cả mọi người dân trong cộng đồng và mọi người 
đều cam kết sẽ thực hiện kế hoạch. 

- Nhất trí về việc giám sát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả đầu ra của dự án. 

- Chuẩn bị các hoạt động bổ sung nếu có sự thay đổi trong quá trình thực hiện. 

9. Họp thôn bản 

Họp thôn bản là việc huy động mọi người cùng đến tụ tập và bàn bạc vì một mục 
đích cụ thể. Cuộc họp thôn bản là nơi người dân tới để chia sẻ thông tin, thảo luận các ý 
kiến và cùng thống nhất những hành động chung do người dân cộng đồng thực hiện. 

Mục đích: 

- Ðể thảo luận những chủ đề mà mọi người dân trong cộng đồng cùng quan tâm.  

- Ðể xác định những vấn đề và giải pháp khả thi dựa trên những ưu tiên của người 
dân.  

- Ðể bàn bạc quan điểm của tất cả những người tham gia. 

- Ðể giải quyết các mâu thuẫn ở cấp thôn bản. 

- Ðể đạt được sự thống nhất về một vấn đề người dân quan tâm. 

Cách thực hiện: 

- Ðảm bảo cuộc họp được chuẩn bị với sự tham gia của những người nòng cốt 
trong cộng đồng. 

- Giới thiệu mục đích, chủ đề và tiến trình của cuộc họp. 

- Ðảm bảo mọi người đều đồng ý với chương trình dự kiến. 

- Chuyển vai trò hướng dẫn cuộc họp cho người lãnh đạo cộng đồng hoặc cho một 
người có uy tín trong cộng đồng. 

10. Biểu đồ triển vọng 

Biểu đồ triển vọng là một biểu đồ phản ánh tầm nhìn dài hạn của cộng đồng trong 
tương lai. Việc hình dung một tầm nhìn hay một ước mơ có thể gợi mở các ý tưởng của 
người dân. Tầm nhìn tới tương lai có thể trở thành sự bắt đầu của các sáng kiến phát 
triển. Phương pháp này đưa ra một giải pháp mới khác với cách tiếp cận truyền thống -



giải quyết vấn đề chỉ tập trung vào các vấn đề. Việc chỉ tập trung bó hẹp vào các vấn đề 
thường làm hạn chế tính sáng tạo của những người dân và dễ làm họ rơi vào cách giải 
quyết vấn đề hàng ngày theo lối mòn mà không có một tầm nhìn bao quát hơn. 

Mục đích: 

- Ðể bắt đầu công việc phát triển với tầm nhìn và nguyện vọng dài hạn. 

- Ðể có được những ý tưởng sáng tạo định hướng cho tương lai. 

- Ðể thúc đẩy mọi người xây dựng tương lai dựa trên những ước mơ của họ. 

Cách thực hiện: 

- Mời các cá nhân hoặc nhóm người tưởng tượng ra tương lai mà họ đang mơ ước 
và trực quan bằng giấy và bút. 

- Trình bày bức tranh tương lai cho các thành viên của nhóm khác và cùng nhau 
phân tích suy ngẫm.  

- Nhấn mạnh những thay đổi mà người dân muốn thực hiện trong tương lai. 

- Thảo luận về các lựa chọn hiện có để biến ước mơ thành sự thật. 

- Xem xét những cản trở trong việc thực hiện ước mơ. 

VI. CÔNG CỤ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Giám sát và đánh giá có sự tham gia 

Giám sát là việc thu thập, phân tích và phân phối thông tin của dự án một cách 
thường xuyên và có hệ thống. Ðánh giá thường được thực hiện một cách định kỳ để 
phân tích những thông tin đã được theo dõi. Giám sát và đánh giá có sự tham gia là 
giám sát và đánh giá trong đó có sự tham gia chủ động và tích cực của người dân.  

Mục đích: 

- Ðể học hỏi từ những kinh nghiệm, thành công và thất bại, nhằm mục đích làm 
tốt hơn trong tương lai. 

- Ðể tăng cường hiệu quả và kết quả đầu ra của các dự án phát triển. 

- Ðể giúp người dân học được từ kinh nghiệm, tăng cường nhận thức và hiểu biết 
về các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn cảnh của họ. 

- Ðể tăng cường sự kiểm soát của người dân đối với quá trình phát triển. 

Cách thực hiện:  

- Xây dựng và điều chỉnh phương pháp. 

- Thu thập và phân tích dữ liệu. 

- Mời những người có được (chịu) ảnh hưởng trực tiếp của dự án đến tham gia. 
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- Ðồng ý với tất cả những ai liên quan về theo dõi những gì, như thế nào và khi nào. 

- Chia sẻ những phát hiện. 

- Liên kết các hành động với nhau. 

Các bước theo dõi và đánh giá có sự tham gia: 

Bước 1: Những người tham gia 

- Những (người) ai quan tâm đến việc theo dõi và đánh giá. 

- Những ai bị (chịu) ảnh hưởng.  

- Những ai đồng ý sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia. 

Bước 2: Các mục tiêu 

- Tại sao chúng ta lại cần phải theo dõi và đánh giá? 

- Mong đợi của các bên liên quan khác nhau là gì? 

- Mục tiêu của họ là gì? 

- Những ai muốn sử dụng các thông tin thu thập được? 

Bước 3: Các phương pháp 

- Chúng ta cần biết những gì để theo dõi và đánh giá dự án? 

- Chúng ta cần những chỉ số nào để đo lường sự thay đổi? 

- Chúng ta sẽ sử dụng những phương pháp nào? 

- Những ai sẽ chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá? 

- Thời gian nào thì tiến hành PM & E? 

Bước 4: Thực hiện 

- Làm thế nào để thu thập được các thông tin cần thiết? 

- Các thông tin sẽ được tổ chức như thế nào? 

- Ai sẽ là người thu thập thông tin? 

- Chúng ta sẽ phân tích thông tin như thế nào? 

Bước 5: Xử lý thông tin 

- Chúng ta sẽ xử lý thông tin thu được như thế nào? 

- Chúng ta sẽ đồng ý với các phát hiện như thế nào? 

- Ai là người sẽ sử dụng các thông tin thu được? 

- Thông tin nào là cần cho các cải tiến? 



Bước 6: Phản hồi 

- Chúng ta muốn truyền tải thông tin thu được cho ai và như thế nào? 

- Chúng ta sẽ đồng ý như thế nào về các cải thiện được đưa ra? 

Năm tiêu chuẩn (khía cạnh) trong giám sát và đánh giá có sự tham gia 

1) Tính phù hợp: Liệu có phải là một ý tưởng tốt để cải thiện hiện trạng hay không? 
Dự án có phù hợp với ưu tiên của nhóm đối tượng không? Tại sao? hoặc tại sao 
không? 

2) Tính hiệu quả: Liệu những mục đích, mục tiêu, kết quả và các hoạt động dự kiến 
có đạt được hay không? Tại sao hoặc tại sao không? Việc can thiệp có hợp lý 
không? Tại sao hoặc tại sao không? 

3) Hiệu suất: Liệu những đầu vào (các nguồn lực và thời gian) đã được sử dụng 
một cách hiệu quả nhất chưa? Tại sao hoặc tại sao không? Với chi phí chấp nhận 
liệu chúng ta có làm theo cách khác để phát huy tối đa các ảnh hưởng tích cực 
hay không? 

4) Tác động: Mức độ đóng góp của dự án cho những mục đích lâu dài như thế nào? 
Tại sao hoặc tại sao không? Những tác động tích cực hoặc tiêu cực ngoài mong 
đợi của dự án là gì? Tại sao chúng lại nảy sinh? Mức độ đóng góp của dự án cho 
việc xoá đói giảm nghèo (hoặc cho những mục tiêu dài hạn khác) như thế nào? 
Tại sao hoặc tại sao không?. 

5) Tính bền vững: Liệu các tác động tích cực của dự án có tiếp tục được duy trì sau 
khi kết thúc dự án hay không? 

Các chỉ số được sử dụng trong PM & E 

Các chỉ số là những tiêu chí đo lường thông tin hoặc các sự kiện. Ðó là những dấu 
hiệu cho biết liệu dự án có đạt được mục tiêu và mục đích tại các thời điểm đã dự kiến 
hay không. 

Một chỉ số tốt là (chỉ số SMART) là: 

- S: Cụ thể (để tránh những cách hiểu khác nhau). 

- M: Có thể đo lường được (để theo dõi và đánh giá quá trình - nên là những con số). 

- A: Phù hợp (đối với những vấn đề, mục đích). 

- R: Hiện thực (có thể đạt được, có ý nghĩa thiết thực). 

- T: Yếu tố thời gian (thời gian cụ thể để đạt kết quả). 

Ðể có hiệu quả, chỉ số cần phải rõ ràng, nghĩa là một chỉ số bao gồm những yếu tố sau: 

- Chỉ số hướng tới nhóm đối tượng cụ thể; 
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- Chỉ số phải có đơn vị đo lường cụ thể; 

- Khung thời gian cụ thể để có thể theo dõi; 

- Có chuẩn mực để so sánh; 

- Ðược xác định cụ thể về mặt chất lượng; 

- Chỉ số áp dụng cho một địa điểm cụ thể. 

2. Hội thảo phản hồi 

Hội thảo phản hồi là hội thảo phản ánh sự tiến triển và duy trì sự cam kết tham gia 
một cách bền vững và nhiệt tình của mỗi thành viên. 

Một cuộc họp thôn là một diễn đàn chung quan trọng để người dân có thể trình bày 
các đề xuất, thảo luận các giải pháp và thống nhất các hành động sẽ được thực hiện. 

Cần lưu ý rằng những người thiệt thòi như phụ nữ, những người rất nghèo có thể sẽ 
không đến tham dự hoặc không dám nói trước đám đông. 

Mục đích: 

- Ðể cùng nhau nhìn nhận lại những tiến bộ đạt được. 

- Ðể cùng nhau thảo luận các giải pháp cải thiện các sáng kiến. 

- Ðể cùng thống nhất các hành động và trách nhiệm trong tương lai. 

Hướng dẫn cho hội thảo phản hồi: 

- Tư liệu: Toàn bộ quá trình phải được trình bày một cách có cấu trúc thông qua 
các biểu đồ, được thể hiện trên các tờ giấy khổ lớn và được lưu giữ. 

- Tài liệu: Các tài liệu cơ bản được trình bày để đánh giá kết quả của những sáng 
kiến và xem xét các tiến bộ đạt được. 

- Tần suất: Hội thảo phản hồi được tổ chức hàng tháng hoặc hàng năm để đánh giá 
các tiến bộ đạt được và lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. 

- Những người tham gia: Tất cả những ai đã tham gia vào các hoạt động trước đó 
đều được mời tham dự. 

- Lịch trình: Một chương trình được xây dựng nhằm tổng kết tiến trình, đánh giá 
các sáng kiến trước đó và xác định các bước tiếp theo. 

- Báo cáo: Báo cáo về hội thảo phản hồi được viết và phân phát. 



Phụ lục 3 

CHIẾN LƯỢC BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 
ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 

I. QUAN ĐIỂM 
- Chiến lược bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không thể tách rời của chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững đất 
nước. Phát triển kinh tế phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa với phát triển xã hội và bảo vệ 
môi trường. Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững. 

- Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các cấp, các ngành, các tổ 
chức, cộng đồng và của mọi người dân. 

- Bảo vệ môi trường phải trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp 
luật đi đôi với việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, của 
toàn xã hội về bảo vệ môi trường. 

- Bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, lâu dài. Coi phòng ngừa là chính, 
kết hợp với xử lý và kiểm soát ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện chất lượng môi 
trường; tiến hành có trọng tâm, trọng điểm; coi khoa học và công nghệ là công cụ hữu 
hiệu trong bảo vệ môi trường. 

- Bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, khu vực và toàn cầu cho nên phải kết hợp 
giữa phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và phát 
triển bền vững. 

II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN ĐẾN NĂM 2020 
1. Ngăn chặn về cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái và nâng cao 

chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển bền vững đất nước; bảo đảm cho mọi người 
dân đều được sống trong môi trường có chất lượng tốt về không khí, đất nước, cảnh 
quan và các nhân tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực do Nhà nước quy định. 

2. Phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chính 
- 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi 

trường hoặc chứng chỉ ISO 14001. 
- 100% đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung 

đạt tiêu chuẩn môi trường.  
- Hình thành và phát triển ngành công nghiệp tái chế chất thải để tái sử dụng, phấn 

đấu 30% chất thải thu gom được tái chế. 
- 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. 
- Nâng tỷ lệ đất có rừng che phủ đạt 48% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. 
- 100% sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và 50% hàng hóa tiêu dùng trong nội địa 

được ghi nhãn môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14021. 
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III. MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2010 
1. Mục tiêu tổng quát 
Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện chất 

lượng môi trường; giải quyết một bước cơ bản tình trạng suy thoái môi trường ở các khu 
công nghiệp, các khu dân cư đông đúc ở các thành phố lớn và một số vùng nông thôn; 
cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường trên các dòng sông, hồ ao, kênh mương. Nâng cao 
khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, của sự biến động khí hậu 
bất lợi đối với môi trường; ứng cứu và khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trường 
do thiên tai gây ra. Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo 
đảm cân bằng sinh thái ở mức cao, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học. Chủ 
động thực hiện và đáp ứng các yêu cầu về môi trường trong hội nhập kinh tế quốc tế, 
hạn chế các ảnh hưởng xấu của quá trình toàn cầu hóa tác động đến môi trường trong 
nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, 
bảo đảm phát triển bền vững đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm: 
- 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được 

trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 
- 50% các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi 

trường hoặc chứng chỉ ISO 14001. 
- 30% hộ gia đình, 70% doanh nghiệp có dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn, 80% 

khu vực công cộng có thùng gom rác thải. 
- 40% các khu đô thị, 70% các khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường, thu gom 90% chất thải rắn sinh hoạt, 
công nghiệp và dịch vụ, xử lý trên 60% chất thải nguy hại và 100% chất thải bệnh viện. 

- An toàn hóa chất được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là các hóa chất có mức độ độc 
hại cao; việc sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường được 
hạn chế tối đa; tăng cường sử dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp. 

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 
64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Cải thiện chất lượng môi trường: 
- Cơ bản hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước mưa và nước 

thải ở các đô thị và khu công nghiệp. Phấn đấu đạt 40% các đô thị có hệ thống tiêu thoát 
và xử lý nước thải riêng theo đúng tiêu chuẩn quy định. 

- Cải tạo 50% các kênh mương, ao hồ, đoạn sông chảy qua các đô thị đã bị suy 
thoái nặng. 



- Giải quyết cơ bản các điểm nóng về nhiễm độc điôxin. 
- 95% dân số đô thị và 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 
- 90% đường phố có cây xanh; nâng tỷ lệ đất công viên ở các khu đô thị lên gấp 2 

lần so với năm 2000. 
- 90% các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn lao động và có 

cây trong khuôn viên thuộc khu vực sản xuất. 
- Đưa chất lượng nước các lưu vực sông đạt mức tiêu chuẩn chất lượng nước dùng 

cho nông nghiệp và nuôi trồng một số thủy sản. 
c) Bảo đảm cân bằng sinh thái ở mức cao: 
- Phục hồi 50% các khu vực khai thác khoáng sản và 40% các hệ sinh thái đã bị suy 

thoái nặng. 
- Nâng tỷ lệ đất có rừng che phủ đạt 43% tổng diện tích đất tự nhiên, khôi phục 

50% rừng đầu nguồn đã bị suy thoái và nâng cao chất lượng rừng; đẩy mạnh trồng cây 
phân tán trong nhân dân. 

- Nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng sạch đạt 5% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm. 
- Nâng tổng diện tích các khu bảo tồn tự nhiên lên gấp 1,5 lần hiện nay đặc biệt là 

các khu bảo tồn biển và vùng đất ngập nước. 
- Phục hồi diện tích rừng ngập mặn lên bằng 80% mức năm 1990. 
d) Đáp ứng các yêu cầu về môi trường để hội nhập kinh tế quốc tế và hạn chế 

các tác động tiêu cực từ mặt trái của toàn cầu hóa: 
- 100% doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu áp dụng hệ thống quản lý môi trường 

theo ISO 14001. 
- 100% sinh vật biến đổi gen nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm soát. 
- Loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu chất thải nguy hại. 

IV. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 
1. Các nhiệm vụ cơ bản 
a) Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm: 
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp về phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
- Xây dựng kế hoạch kiểm soát ô nhiễm cấp quốc gia, ngành và địa phương để 

ngăn chặn, xử lý và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm và suy thoái môi trường trong 
phạm vi cả nước, ngành và địa phương. 

- Áp dụng công nghệ sạch và thân thiện với môi trường. 

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và các tiêu chuẩn môi 
trường ngành. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải. 
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b) Khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường nghiêm trọng: 

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 
64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện các dự án khắc phục và cải tạo các điểm, khu vực, vùng bị ô nhiễm và 
suy thoái nặng. 

- Khắc phục hậu quả suy thoái môi trường do chất độc hóa học sử dụng trong chiến 
tranh trước đây gây nên. 

- Ứng cứu sự cố môi trường và khắc phục nhanh hậu quả ô nhiễm môi trường do 
thiên tai gây ra. 

c) Bảo vệ và khai thác bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên: 

- Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, tài 
nguyên khoáng sản. 

- Khai thác hợp lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên nước. 

- Bảo vệ tài nguyên không khí. 

d) Bảo vệ và cải thiện môi trường các khu vực trọng điểm: 

- Các đô thị và khu công nghiệp. 

- Biển, ven biển và hải đảo. 

- Các lưu vực sông và vùng đất ngập nước. 

- Nông thôn, miền núi. 

- Di sản tự nhiên và di sản văn hóa. 

e) Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học: 

- Bảo vệ và phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia. 

- Phát triển rừng và nâng diện tích thảm thực vật. 

- Bảo vệ đa dạng sinh học. 

2. Các giải pháp thực hiện 

a) Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

b) Tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật về bảo vệ môi trường. 

c) Đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường. 

d) Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 

e) Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường. 



g) Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về bảo vệ 
môi trường. 

h) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường. 

i) Tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường. 
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