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PHẦN MỞ ĐẦU
ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG
NGHIÊN CỨU
Mục tiêu bao quát của đề tài là nghiên cứu con đường phát triển nông thôn
ở Việt Nam trong bối cảnh những cộng đồng làng xã truyền thống hiện còn có vai
trò đáng kể . Vai trò ấy đặt ra những tất yếu phải xây dựng mô hình phát triển
nông thôn kết hợp giữa truyền thống làng xã với văn minh thời đại .
Giả thuyết về khả năng kết hợp các yếu tố văn minh hiện đại với các truyền
thống cổ xưa là câu hỏi lớn đòi hỏi sự giải đáp về lý luận và thực tiễn của đề tài .
Với giả thuyết ấy, có hai khái niệm lớn nằm ở trung tâm các hoạt động của
đề tài: khái niệm PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN và khái niệm TRUYỀN THỐNG
LÀNG XÃ . Cần phải làm rõ nội dung hai khái niệm ấy để từ đó xác định phạm vi
nghiên cứu của đề tài .
Khái niệm phát triển nông thôn là một khái niệm rất thông dụng nhưng có
nội hàm rất rộng và cho đến nay chưa có một định nghĩa trọn vẹn nào . Nó diễn tả
những chuyển biến và tiến bộ của các vùng nông thôn trên tất cả các phương diện
kinh tế, xã hội, văn hóa, môi sinh ... Mỗi khi đề cập đến phương diện nào thì người
ta đưa ra những chỉ số đo lường sự phát triển nông thôn theo hướng đó .
Những chuyển biến của quá trình dân số học đã cung cấp những chỉ số dễ
thấy và dễ đo lường nhất.Vào những năm 70, người ta tập trung vào các chỉ số
giảm mức sinh, giảm đà tăng dân số và coi đó là thành tựu đầu tiên phải đạt được,
vừa là kết quả vừa là điều kiện của phát triển nông thôn .
Sự chú ý bền bỉ hơn hướng vào quá trình hiện đại hóa nông nghiệp . Theo
đó phát triển nông thôn được đo bằng các thành tựu ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào nông nghiệp nhằm tăng năng suất và hiệu quả các loại cây trồng vật nuôi .
Cơ khí hoá, hóa học hoá, là những động lực thúc đẩy phát triển nông thôn cả về
mặt hiệu quả kinh tế lẫn về mặt nâng cao trình độ kỹ thuật của người nông dân.
Những hy vọng lớn lao nhất được đặt vào quá trình công nghiệp hoá .
Theo đó những chỉ số gia tăng lao động phi nông nghiệp, chuyển lao động dư
thừa trong nông nghiệp sang công nghiệp bằng việc mở mang công nghiệp, đưa
công nghiệp về vùng nông thôn, phân bố lại các khu công nghiệp cho vùng nông
thôn thay cho sự tập trung thái quá ở các vùng đô thị .
Từ quá trình đô thị hóa, người ta ngày càng chú ý hơn đến việc kết hợp
phát triển nông thôn với kế hoạch hóa đô thị. Có hai hướng đi rõ rệt: một là điều
chỉnh quá trình di dân nông thôn – đô thị để một mặt hạn chế sự lưu tán nông thôn
(éxode rural ), mặt khác hạn chế sự bùng nổ cư dân đô thị; hai là đưa những tiện
ích của đời sống đô thị cùng với lối sống đô thị về các vùng nông thôn .Cả hai
hướng này đều có thể lượng hoá được .
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Với cả bốn quá trình dân số học , hiện đại hóa nông nghiệp , công nghiệp
hoá ,đô thị hoá được nêu trên đây, các chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ
thuật và các nhà khoa học xã hội đều sử dụng chuyên môn của mình để nghiên cứu
chủ đề Phát triển nông thôn và đưa ra những định nghĩa hẹp theo nhu cầu của họ.
Các kinh tế gia chú ý nhiều hơn đến việc nâng cao năng suất lao động và
thu nhập của nông dân.Trong lúc đó, các nhà Dân tộc học, Nhân học, Xã hội học
chú ý nhiều hơn đến những biến đổi về cơ cấu xã hội, lối sống và nền văn hoá .
Khái niệm Phát triển nông thôn có thể dàn trải ra trên phạm vi rất rộng đến
mức không một ai có thể thâu tóm nó vào một định nghĩa nhất trí nào. Có lẽ vì lý
do đó mà các tác giả cuốn “ kinh tế học của sự phát triển ” ở Đại học Harvard đã
khéo léo mô tả bề rộng không giới hạn của định nghĩa này trước khi tự giới hạn nó
trong chương 18 của cuốn sách, ở đó họ chỉ bàn về Nông nghiệp. Họ viết :
“ Phần lớn các chương của cuốn sách này đã đề cập đến sự phát triển nông
thôn, một thuật ngữ ám chỉ tất cả các hoạt động tác động đến hạnh phúc của dân
chúng sống ở nông thôn, bao gồm việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản, thí dụ như
thức ăn, việc tăng vốn đầu tư cho dân ở nông thôn thông qua các chương trình về
giáo dục và dinh dưỡng .
Chương này tập trung vào vấn đề có liên quan trực tiếp đến việc nâng cao
sản xuất nông nghiệp và thu nhập của nông dân ”(1)
Sự thật là nếu chỉ bàn về Phát triển nông thôn từ góc độ kinh tế nông
nghiệp thôi thì nội dung của nó cũng đã rất phong phú rồi; và đó cũng là những
vấn đề mấu chốt ở những nền nông nghiệp còn lạc hậu như ở nước ta. Làm sáng tỏ
một chiến lược nông nghiệp mới cho các vùng nông thôn là một đòi hỏi khẩn thiết
về khoa học phát triển .
-------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Kinh tế học của sự phát triển. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương .
Xuất bản năm 1990. Trang 421
Tuy nhiên với một đề tài có nhiệm vụ Tổng kết thực tiễn và đưa ra mô hình
phát triển như ở đề tài này thì việc giới hạn khái niệm phát triển nông thôn vào
một hay một vài lĩnh vực nào , dù là lĩnh vực quan trọng nhất như nông nghiệp thì
cũng sẽ bị coi là hoàn toàn khiếm khuyết về mặt lý luận cũng như trên thực tiễn .
Đó là chỗ khó khăn mà đề tài phải vượt qua .
Về mặt phương pháp luận , việc tổng kết và xây dựng mô hình không thể
nào chỉ dựa vào những mô tả từng mảng của sự vật , không thể nào dừng lại ở việc
sao chép và suy luận từ các “ điển hình ” rốt cuộc thừơng là sự áp đặt các ý muốn
duy ý chí và chủ quan .
Sự đa dạng của đời sống thực tiễn và sức sống của các mô hình được phác
thảo đều nằm ở tính toàn vẹn của cuộc sống . Vấn đề là ở chỗ phải tìm ra một
điểm qui chiếu nào , ở đó tính toàn vẹn của cuộc sống có thể bộc lộ ra và có thể đo
lường được . Trên các tiêu điểm ấy , các phát hiện không còn rời rạc mà tự nó đã
phản chiếu một thời đoạn lịch sử quá khứ đồng thời hé mở những bước kế tiếp của
tương lai .
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Với việc triển khai khái niệm Phát triển nông thôn có bề rộng như chúng ta
vừa nói thì càng cần thiết phải chọn một điểm qui chiếu để ở đó tổng hợp tất cả
các chỉ số và cũng bộc lộ hầu hết các vấn đề phải khám phá .
Với những cân nhắc nhiều mặt , chúng tôi đã lựa chọn tiêu điểm ấy ở người
nông dân với cuộc sống toàn vẹn của họ . Theo chúng tôi , sự phát triển phải nhắm
vào con người , nhắm vào sự cải thiện cuộc sống và phúc lợi của con người . Và
cũng chính con người phải hiện thực hoá các ý tưởng phát triển bằng nội lực của
họ với sự hỗ trợ của các nguồn lực từ bên ngoài . Đó là sự lựa chọn chiều hướng
nhân văn của sự phát triển . Con người ở đây là người nông dân và gia đình của họ
, sẽ là điểm qui chiếu mọi thành tựu cũng như mọi khó khăn trong các chương
trình phát triển nông thôn .
Người nông dân nước ta trong phần lớn trường hợp đã gắn mình với cuộc
sống của các làng xã được lập nên từ Bắc chí Nam ít nhiều mang tính cổ truyền.
Đó là các làng Việt với lịch sử ra đời có thể cả ngàn năm mà khái niệm Truyền
thống cổ làng xã của đề tài đã khái quát những di sản vật chất và tinh thần của Tổ
chức xã hội đó .
Đề tài sẽ tự giới hạn ở các Làng Việt là những quần cư tộc Việt ,cũng tức là
người Kinh , mà không đề cập đến các Bản , Buôn , Phum , Sóc ..v.v của các tộc
người khác .
Làng Việt được định nghĩa là những làng tiểu nông .Ở đó có nền kinh tế
tiểu nông cùng với dân cư đa số là người tiểu nông là một đơn vị kinh tế –xã hội
được hình thành đầu tiên ở trung du và đồng bằng Bắc bộ rồi được tái tạo với
những biến thái ở Trung Bộ và Nam Bộ .
Tất cả những gì được gọi là truyền thống làng xã đều là sản phẩm của tổ
chức xã hội đó . Mặc dù có những thay đổi , những thăng trầm , những sa sút từ
bên trong và những tổn thương do áp lực từ bên ngoài , các đơn vị làng xã này vẫn
hiện hữu như những quần cư nông nghiệp với những gắn kết bên trong ít nhiều
vững chắc .
Đề tài này tự giới hạn trong những đơn vị làng xã ấy . và để khỏi có sự hiểu
lầm về từ ngữ , cũng nên lưu ý đến chỗ khác nhau giữa từ LÀNG là một từ thuần
Việt trong lúc từ XÃ vốn có nguồn gốc từ tiếng Hán .Từ xã diễn đạt nhiều hơn một
đơn vị hành chánh , có lúc nó trùng với từ làng nhưng trong thực tế hiện nay ,
nhiều nơi xã được ghép lại từ nhiều làng , trong lúc đơn vị làng bị đẩy xuống cấp
thôn . Từ Làng có nguy cơ biến mất trong ngôn ngữ hành chánh nhà nước .Tuy
nhiên người ta vẫn phải nói “ Đình làng” “ Hội làng ” “ lệ làng ”
“ tình làng
nghĩa xóm ” và phong tặng danh hiệu “ Làng văn hóa” chứ không dùng từ Xã
trong trường hợp này .
KHÁI NIỆM Truyền thống làng xã và vai trò của nó đối với tư duy về phát
triển thực ra chỉ mới nổi lên gần đây . Sự quan tâm đến khái niệm truyền thống
gắn với động cơ chính trị hơn là động cơ học thuật . Với động cơ chính trị , nghĩa
là với bộ lọc của các lợi ích chính trị vốn hay thay đổi thất thường thì các truyền
thống nào đó được coi là tốt hay xấu rất dễ mang tính chủ quan . Từ đó những
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truyền thống nào là nên kế thừa và cái nào cần loại bỏ sẽ là những câu hỏi dễ bị
uốn theo thái độ xu thời với những câu trả lời nhiều định kiến hơn là khoa học .
Để có thể nói gì về những truyền thống làng xã một cách khách quan ,
người ta phải đặt nó trong thực tế lịch sử mà ở đó nó đã đóng những vai trò khác
nhau . Các vai trò ấy là do nhu cầu khách quan của lịch sử mà nó phải đáp ứng nếu
nó còn sức sống và khả năng tồn tại .Tự thân làng xã cũng phải biến đổi , và không
một truyền thống nào trong số đó dù tốt hay dù xấu lại có thể là những giá trị vĩnh
hằng .
Là sản phẩm của lịch sử , tổ chức làng Việt cùng với những truyền thống
mà nó tạo ra đều mang dấu ấn của lịch sử . Nhưng chúng ta đã biết gì về lịch sử
của đơn vị làng xã này ? Tuy có nhiều công trình mô tả Dân tộc hoc về các làng
song “ Cho đến nay chưa có nhà nghiên cứu nào đề cập đến quá trình phát triển
của làng qua các thời kì lịch sử ...Về lịch sử thay đổi của làng xã , có người cho
rằng ít nhất nó cũng có 3 lần biến cách là : thế kỉ XV khi chế độ quân điều thực
hiện ; cuối thế kỉ XIX khi thực dân Pháp đặt ách thống trị trên nước ta ; cách mạng
tháng tám (1945) và cải cách ruộng đất ” (1)
Trong số những biến cách ấy thì những biến cách lớn nhất , rung chuyển
nhất và đe dọa nhất đến số phận của làng xã cổ truyền có lẽ là những biến cách từ
và i chục năm gần đây với Cuộc cải cách ruộng đất và hợp tác hoá từ qui mô thôn
lên qui mô toàn xã . Những biến cách ấy đã làm lay chuyển tận gốc rễ chế độ
ruộng đất của làng xã và đưa đơn vị làng có lúc đến chỗ gần như giải thể .
Những ý tưởng muốn mau chóng xóa bỏ cơ sở kinh tế tiểu nông của làng
cùng với việc cưỡng chế người tiểu nông từ bỏ kinh tế nông hộ mà họ luôn là chủ
thể tưởng như đã giáng một đòn quyết định vào sinh mệnh của làng cùng với cả
những di sản văn hóa lâu đời mà nó gây dựng được .
Nhưng rốt cuộc làng tiểu nông đã sống lại cả trên chiều kích kinh tế với sự
giải thể các hợp tác xã qui mô toàn xã , lẫn trên chiều kích văn hoá với sự khôi
phục đình làng , chùa làng , các loại Hội làng . Tất nhiên , phải nói rằng, quá trình
chết đi sống lại của Làng có mức độ đậm nhạt khác nhau từ Bắc vào Trung rồi vào
Nam , tùy theo cơ chế làng vốn khác nhau ở các vùng đó .
Nhưng các quần cư tiểu nông thì vẫn còn đó . Và câu hỏi là , liệu từ đó các
chương trình phát triển nông thôn sẽ có thể lấy nó làm điểm xuất phát để đi lên ?
Để trả lời câu hỏi đó thì việc điều tra hiện trạng của các làng cùng với đời sống
mọi mặt của người nông dân sẽ cho những cứ liệu quan trọng .
Nhưng còn phải đi xa hơn thế .Nếu đặt Làng cùng với người nông dân và
kinh tế tiểu nông hiện nay trong tiến trình Phát triển nông thôn với những đổi thay
trên tất cả các chiều hướng về dân số, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hoá,
đô thị hoá thì rồi đây số phận của các Làng sẽ ra sao ?
Có một tất yếu nào qui định những mô hình mà nó sẽ phải lựa chọn để phát
triển ? Những mô hình này phải có cơ sở khách quan từ cuộc sống trước lúc nó
được nhóm Đề tài phác thảo trên những trang giấy này . Chúng tôi coi đây là một
giả thuyết cơ bản cho cuộc nghiên cứu về phát triển suốt cả giai đoạn chuyển biến
từ nông thôn truyền thống sang hiện đại
4

-----------------------------------------------------------------------------------------------(1)Phan Đại Doãn : Làng Việt Nam .Một số vấn đề kinh tế xã hội .
Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội và Nhà xuất bản Mũi Cà Mau 1992.Trang 12.
Nhưng sự phát triển không bao giờ là con đường bằng phẳng và các mô
hình không phải là những bức tranh vẽ với đường nét và màu sắc hài hòa . Phát
triển bao hàm cả những thử thách và những phiêu lưu.
Quá khứ của nền kinh tế tiểu nông , với người tiểu nông và với các làng xã
tiểu nông hiện còn tồn tại sẽ phải đi vào cuộc thử thách và phiêu lưu ấy . Những
truyền thống cũng sẽ được thử thách để cái gì sẽ mất đi và cái gì sẽ còn lại , cái gì
cản trở và cái gì khả dĩ làm bàn đạp cho tương lai .
Nhiều giả thuyết cụ thể phải được đặt ra và khảo nghiệm trong quá trình
nghiên cứu , trong đó kể cả giả thuyết sau cùng về sự giải thể tất yếu của kinh tế
tiểu nông , người tiểu nông và làng tiểu nông . Một sự giải thể tất yếu và khách
quan như một quá trình biến đổi cơ cấu (déstructuration) mà không phải là sự áp
đặt . Trong trường hợp ấy chúng ta có ngần ngại gì mà không chấp nhận một sự
thật như cách mà một nhà nghiên cứu người Pháp sau lúc đã bỏ ra 20 năm để theo
dõi những thay đổi ở nông thôn nước Pháp rốt cuộc đã viết :
“ Cuộc sống trong một làng hôm nay khác hẳn với hôm qua , khiến người ta
tự hỏi rằng phải chăng cũng chính trong những ngôi nhà này , cũng nhà thờ này ,
cũng ngôi trường này những con cái của dân làng hôm qua đang sinh sống. Nền
văn minh nông dân ở Pháp đã chết với thế hệ cuối cùng của người nông dân ” (1)
Sự chấm hết của người tiểu nông (La Fin des Paysans) là những gì mà người ta đã
thấy sau 20 năm công nghiệp hoá và đô thị hoá ở nứơc Pháp .
Hai mươi năm là một thời gian không dài lắm .Đó cũng là khoảng thời gian
được dự kiến để Việt nam về cơ bản trở thành một nước Công nghiệp . Cùng với
nhiều công trình nghiên cứu khác , Đề tài này cũng là một đóng góp vào việc ghi
nhận và dự đóan những biến đổi của nông thôn Việt nam trên quá trình công
nghiệp hoá hiện đại hóa đang diễn ra .
Với những phạm vi nội dung được xác định trên đây , nhóm Đề tài đã lựa
chọn những phương pháp thích hợp để làm việc trong một khoảng thời gian và
kinh phí mà chương trình cho phép .

-----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Henri Mendras .La Seconde Revolution Fransaise .NXB Gallimard . Trang 35
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Chúng tôi đã tập hợp và xử lí số lượng lớn tư liệu và sách vở viết về làng xã
ở Việt Nam , về nền nông nghiệp nước ta về các mô hình đã có trong các lĩnh vực
sản xuất từ khi có đường lối đổi mới .
Chúng tôi cũng đã tập hợp chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau để viết
cho đề tài trên hai mươi chuyên đề liên quan đến nông nghiệp , nông thôn, người
nông dân và làng xã .
Việc nghiên cứu tư liệu quốc tế trực tiếp liên quan đến người nông dân , các
làng xã và các chính sách phát triển nông thôn cũng là một nội dung công tác quan
trọng của đề tài . Trong đó chúng tôi chú ý nhiều đến một số khuynh hướng lý
thuyết về chủ đề phát triển nông thôn từ cấp độ làng xã , những kinh nghiệm lịch
sử và hiện tại từ các quốc gia như Pháp , Anh , Hà Lan , Nhật Bản , Hàn Quốc ,
Trung Quốc và các nước Đông Nam Á .
Công tác nghiên cứu thực địa là trọng tâm của đề tài . Dĩ nhiên nhóm đề tài
đã không thể đi khắp các miền , các làng mạc và các tiểu vùng nông nghiệp trên cả
nước . Chọn mẫu để nghiên cứu thực địa cho phù hợp với yêu cầu của đề tài là
công việc bắt buộc phải làm ngay lúc khởi sự của đề tài .
Chúng tôi chủ chương khảo sát trên cả 3 miền Bắc Trung Nam . Những tỉnh
đã được khảo sát kĩ hơn được chọn ở mỗi miền 3 tỉnh . Như vậy ở Bắc bộ đề tài
đã khảo sát ở các tỉnh Bắc Ninh , Hưng Yên , Thái Bình ; ở Trung bộ là các tỉnh
Nghệ An , Thừa Thiên Huế và Bình Định ; ở Nam bộ là các tỉnh Bình Dương ,
Tiền Giang và An Giang .
Ở các tỉnh đó , nhóm nghiên cứu đã làm việc với Ủy ban nhân dân Tỉnh ,
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn , các chuyên gia ở địa phương am hiểu
các vấn đề kinh tế , xã hội và cả lịch sử văn hoá của Tỉnh .
Từ cấp Tỉnh , chúng tôi nhận được những thông tin để lựa chọn các Huyện
và các xã sẽ được khảo sát sâu hơn . Như vậy ở mỗi tỉnh lại có 3 Huyện rơi vào
mẫu lựa chọn của Đề tài , rồi từ mỗi huyện , chúng tôi lại chọn một xã để làm cuộc
điều tra toàn diện .
Ở Bắc Bộ và Trung bộ , chúng tôi có thể dễ dàng tìm đến các xã có những
Làng Việt cổ đến nay vẫn còn là một thực thể kinh tế – xã hội – văn hoá rõ ràng .
Ở Nam bộ thì Làng Việt khác nhiều với hai miền Trung-Bắc và dấu tích Làng mờ
nhạt hơn , nhiều khi chỉ còn đậm nét trên một vài khía cạnh văn hoá mang tính
biểu trưng . Vậy chúng tôi sẽ lựa chọn các Ấp nào biểu trưng về Làng còn đậm nét
hơn cả .
Để độc giả tiện theo dõi các cuộc nghiên cứu thực địa của đề tài , chúng tôi
trình bày ở đây , danh mục các đơn vị khảo sát .
Tỉnh
Bắc Ninh
Hưng Yên
Thái Bình
Nghệ An

Huyện
Từ Sơn
Khoái Châu
Kiên Xương
Hưng Nguyên

Xã
Đình Bảng
Phùng Hưng
Tán Thuật
Trung Hưng

Làng Ấp
Đình Bảng
Kim Quan
Làng Nê
Bùi Chu
6

Thừa Thiên Huế
Bình Định
Bình Phước
Tiền Giang
Ang Giang

Hương Trà
Tuy Phước
Bến Cát
Cai Lậy
Chợ Mới

Hương Phong
Phước Hòa
Hoà Lợi
Cẩm Sơn
Mỹ Luông

Thanh Phước
Tùng Giản
An Hoà
Cẩm thạnh
Mỹ Hoà

Cuộc điều tra nông hộ được thực hiện trên các làng ( thôn ) và các ấp .
Chúng tôi đã lựa chọn những thôn ấp có mức sống trung bình trong xã và ở mỗi
nơi đó lại lựa chọn 150 nông hộ cũng có mức sống trung bình . Về nguyên tắc, các
hộ này phải là hộ nông nghiệp theo tiêu chí phải còn đất nông nghiệp với quyền sử
dụng đầy đủ . 150 hộ ở mỗi điểm lại được lựa chọn ngẫu nhiên trên một danh sách
đầy đủ các hộ của thôn ấp thường có con số gấp 3 lần các hộ được điều tra .
Với các hộ ấy , một bảng câu hỏi được soạn sẵn gồm 61 câu , yêu cầu được
trả lời . Ở tất cả các nơi , chúng tôi đều lựa chọn 15 phỏng vấn viên là cán bộ các
ngành của địa phương , tập huấn cho họ về cách tiếp cận nông hộ và cách ghi
thông tin vào bảng câu hỏi . Các điều tra viên làm việc dưới sự giám sát trực tiếp
của các thành viên trong nhóm Đề tài để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho cuộc
điều tra . Việc xử lí kết quả điều tra đã được thực hiện tại trường Quản Lí Nông
nghiệp Trung Ương II .
Chúng tôi cũng chuyển đến chương trình kết quả xử lí với các tập số liệu
cho từng xã và một tập hợp số liệu tổng hợp cả 9 xã .
Ngoài ra nhóm đề tài còn thực hiện những cuộc khảo sát ngắn ngày ở 12
điểm khác nhằm quan sát và thu thập tư liệu về các kiểu loại làng khác nhau , các
trang trại , nông trường , vùng chuyên canh , các doanh nghiệp chuyên doanh về
thuỷ sản , chăn nuôi v..v. Ở các điểm đó , đề tài đã có được những thực tế để cân
nhắc về các loại mô hình sẽ được phác thảo .
Một cuộc hội thảo khoa học do Đề tài tổ chức vào tháng 12-2002, sau đó đã
tiến hành phần lớn công tác nghiên cứu thực địa .Hội thảo đã tập hợp trên 30
chuyên gia và các tham luận của họ cũng đã cung cấp cho đề tài những ý kiến để
tham khảo , trước khi đi vào giai đoạn Tổng kết cuộc nghiên cứu với những kết
quả trình Làng ở các phần sau .
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PHẦN MỘT
Những cơ sở khoa học của sự phân tích , tổng kết và xây dựng mô
hình phát triển nông thôn, kết hợp truyền thống làng xã với văn
minh thời đại
I > Lý luận chung về Phát triển nông thôn :
Khái niệm phát triển nông thôn chỉ được dùng cho các nước đang phát triển
, ở đó có hai khu vực nông thôn và đô thị , công nghiệp và nông nghiệp với những
trình độ phát triển khác hẳn đến mức gần như đối lập nhau . Thế giới nông thôn
với nền nông nghiệp lạc hậu là nơi sinh sống của số đông dân chúng có cuộc sống
nghèo nàn và cách biệt hẳn với thế giới đô thị .
Không có vấn đề phát triển nông thôn ở những quốc gia và những nền kinh
tế tiên tiến .Hầu hết cư dân của họ đã sống trong các điều kiện đô thị hoá và lao
động nông nghiệp chỉ còn cần đến vài phần trăm dân số lao động và cũng chỉ đóng
góp vài phần trăm trong tổng sản phẩm quốc dân . Khái niệm phát triển nông thôn
không còn một mảnh đất nào hữu dụng , dù là nhỏ nhoi ở xứ đó .
Nhưng nếu tách riêng ra khái niệm phát triển (development) đứng một
mình thì lại khác . Trong các văn phẩm của khoa học xã hội vài chục năm gần đây
, đặc biệt là trong khoa kinh tế học thì đây là một khái niệm thời thượng . Từ đó
nhiều lý thuyết được xây dựng để diễn đạt một quá trình tiến hóa mang tính phổ
biến trên toàn thế giới từ những quốc gia nghèo trở thành những quốc gia giàu .
Khái niệm tiến hóa ở đây không dính dáng gì đến tiến hoá luận của Darwin
với những qui luật đấu tranh sinh tồn và lựa chọn tự nhiên .Tiến hóa ở đây là một
quá trình chuyển tiếp từ tình trạng lạc hậu sang tiên tiến , từ xã hội nông nghiệp
sang xã hội công nghiệp , từ truyền thống sang hiện đại . Quá trình ấy được diễn ra
trên lãnh vực kinh tế được coi là đòn bẩy quyết định . Đó là quá trình tăng trưởng
kinh tế hiện đại như lý thuyết tăng trưởng của Simon-Kuznets , là quá trình cất
cánh ( take off) theo lý thuyết của Rostow . Đó là lý thuyết về “ vòng luẩn quẩn”
của cái nghèo do Nurke đề xướng và Galbraith phát triển . Vòng luẩn quẩn này
như sau : Năng suất thấp thì thu nhập thấp ; thu nhập thấp thì tiết kiệm thấp ; tiết
kiệm thấp thì đầu tư ít ; đầu tư ít thì năng suất lại thấp và cứ thế , chu kỳ được lặp
lại . Muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn ấy thì các nước nông nghiệp lạc hậu phải
bằng mọi cách hiện đại hoá nông nghiệp và tiến hành công nghiệp hoá .
Bên cạnh những lý thuyết kinh tế học về sự phát triển , các khoa học xã hội
cũng tìm kiếm các lý thuyết tổng quát để giải thích và dự đóan con đường các
nước chậm phát triển phải đi qua . Hai dòng chính của luồng tư duy này là hai
nhóm lý thuyết xung quanh hai khái niệm : Biến đổi xã hội (social change) và hiện
đại hoá (modernsation)
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Lý thuyết biến đổi xã hội liên quan đến những thay đổi cơ cấu xã hội ; cơ
cấu giai cấp,sự tái phân tầng của xã hội và sự thay đổi vai trò của các tầng lớp,
các giai cấp ấy .
Lý thuyết hiện đại hóa liên quan nhiều hơn đến sự thay đổi hệ thống gía trị ,
thay đổi não trạng và tâm lí nói chung của một xã hội để nó có thể từ biệt cái cũ ,
chấp nhận cái mới với những cam kết và đồng thuận những giá trị mới cần có để
phát triển .
Lý thuyết hiện đại hóa cũng nói nhiều đến những thay đổi của nền văn hoá .
Điều này liên quan rất mật thiết với các xã hội đang phát triển phải xử lí nền văn
hoá cổ truyền như thế nào để tạo dựng một nền văn hoá mới mà không lâm vào sự
khủng hoảng do đối lập truyền thống với hiện đại . Ở khía cạnh này nó cũng bao
trùm cả lý thuyết biến đổi xã hội .
Trong khi những lý thuyết phát triển kinh tế ít bàn đến vai trò khác nhau
của các yếu tố nội sinh (endogene ) và ngoại sinh (exogène) thì các lý thuyết phát
triển xã hội lại hết sức chú ý đến các khái niệm này . Việc kết hợp hai yếu tố này
như thế nào là một chủ đề quan trọng của tư duy chiến lược về phát triển. Đó
chính là cái mà người Nhật đã nêu trong phương châm “ Kỹ thuật phương Tây ,
tinh thần Nhật bản ”
Khi đề cập đền sự phát triển nông thôn kết hợp các truyền thống làng xã với
văn minh thời đại , chúng ta sẽ vận dụng những trào lưu lý thuyết trên đây để xử lí
các tình huống cụ thể của Việt nam .
Nhưng trước khi đi vào các vấn đề cụ thể ấy , chúng ta hãy bàn sâu thêm về
một số hướng đi lý thuyết cho phép nhận thức sâu sắc về tình trạng chậm phát
triển ( hoặc là phát triển thấp – low development ) là như thế nào , có nguồn gốc
lịch sử và văn hoá nào , có thể thoát ra được không và bằng cách nào với những
kinh nghiệm và bài học đã thu được từ thực tế .
Trong phần này chúng tôi sẽ trình bày 3 chủ đề lớn sau đây :
1.1 Lý thuyết kinh tế nhị nguyên và vấn đề phát triển nông thôn
1.2 Lý thuyết HĐH và vấn đề phát triển từ người nông dân và từ cấp làng xã .
1.3 Mô hình hoá – Các mô hình lý thuyết về phát triển nông thôn tương ứng với
các thực tế làng xã ở Việt Nam hiện nay
1.4 Lựa chọn kinh nghiệm từ một số quốc gia
1.1Lý thuyết kinh tế nhị nguyên và vấn đề phát triển nông thôn
Kinh tế nhị nguyên :(Economic Dualism ) là khái niệm do các kinh tế gia
đã rút ra từ khái niệm xã hội – kinh tế nhị nguyên ( social economic Dualism ) của
một học giả người Hà Lan là Boeke lần đầu tiên đưa ra từ năm 1953.
Dựa trên những kết quả quan sát của Ông về các hiện tượng kinh tế xã hội
ở các thuộc dân địa của Hà Lan , Boeke có nhận xét rằng: “Khi mà các đặc trưng
về tinh thần , về tổ chức xã hội , về kỷ luật hành xử của chủ nghĩa tư bản Tây
phương xâm nhập vào các nước chưa có khả năng phát triển thì nó sẽ gây ra một
tình trạng lưỡng phân trong các xã hội này . Đó là sự phá vỡ các xã hội cổ truyền
và tạo ra một kết cấu xã hội – kinh tế mang tính Nhị nguyên .”
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Trong kết cấu nhị nguyên ấy , thực chất của mâu thuẫn xã hội là xung đột
giữa hai nền văn hoá của chủ nghĩa tư bản và của truyền thống bản địa .Kết luận
của Ông là :
“ Chủ nghĩa nhị nguyên xã hội – kinh tế không hề chỉ là một chặng đường
mà các xã hội này đang đi qua với đoạn cuối sẽ được thúc đẩy nhanh hơn do
chính sách hội nhập của Tây Phương . Nó phải được thừa nhận như một tính cách
thường xuyên của các xã hội ấy ... Hy vọng rằng sau khi giành được chủ quyền
dân tộc thì người ta sẽ nhận thức đúng đắn và logic tính cách thực sự của chủ
nghĩa nhị nguyên này bởi vì chối bỏ nó thì chẳng có ích gì cả”(1)
Lời khuyến cáo này không dễ chấp nhận vì nó có vẻ xúc phạm đến lòng tự
tôn dân tộc của các nước mới giành được độc lập đang dào dạt niềm tin rằng một
chủ nghĩa dân tộc hăng say sẽ giúp họ vuợt qua tình trạng lưỡng phân này để tiến
tới một nền kinh tế tiên tiến và một xã hội thịnh vượng .Khẩu hiệu đuổi kịp
(attraper) nước này nước kia làm say sưa giới lãnh đạo và dân chúng .Lòng tin này
càng mạnh hơn với ý thức hệ cộng sản chủ nghĩa đã từng làm bà đỡ cho các phong
trào “ tập thể hoá ” muốn tức khắc xóa bỏ kinh tế tiểu nông và “ đại nhảy vọt ”
muốn có những kỷ lục thế giới mới về sản lượng công nghiệp .
Lời khuyến cáo này còn khó chấp nhận hơn nữa vì nó nhấn mạnh đến tính
cách dai dẳng của tình trạng lưỡng phân kéo theo sự phân hoá giàu nghèo nới rộng
hơn là thu hẹp , trong khi giới chính khách lại cần có những hứa hẹn sớm sủa cho
các mục tiêu giàu có và công bằng .
-------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Boeke (1953) và Higgins (1968) Culure Determins .Trang 231
Nhưng một khi suy nghĩ nghiêm túc thì tình trạng lưỡng phân lại hiển hiện
ra . Nó bộc lộ ở sự cách biệt và mâu thuẫn hầu như không thể vượt qua giữa công
nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn , chiến lược hướng nội và hướng
ngoại , tăng trưởng cân đối và không cân đối , công nghệ tập trung lao động với
tập trung tư bản , tăng trưởng và công bằng ...Bao trùm lên hết cả là xung đột giữa
truyền thống và hiện đại .
Về nguồn gốc thực sự của tính lưỡng phân này , người ta có thể nhận ra
không mấy khó khăn và để được thanh thoát trong tư tưởng thì việc qui tội cho
chủ nghĩa thực dân là cách hay nhất .
Trước chủ nghĩa thực dân , đây là các xã hội nhất nguyên . Nền kinh tế tuy
lạc hậu nhưng là nhất nguyên . Không có sự đối lập nào giữa nông thôn và thành
thị .Và vì công nghiệp hầu hết cũng gắn với nông nghiệp và gắn với làng xã theo
cách nhà Dân tộc học Địa lý người Pháp viết về đồng bằng Bắc bộ gọi là Industrie
Villagoise ( công nghiệp làng xã ) nên cũng không có đối lập giữa công nghiệp
tiên tiến với nông nghiệp lạc hậu .
Cuộc sống của người dân cũng vậy , tuy mức độ giàu nghèo có khác nhau
tuỳ lúc , tùy nơi , nhưng ngay cả giữa thành thị và nông thôn , khoảng cách ấy
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cũng không đến mức đối lập . Sự khác biệt dễ thấy hơn lại là ở các kiểu sinh hoạt
giữa dân tỉnh với dân quê .
Ở quê không thiếu người giàu . Nếu muốn chê bai họ người ta sẽ dùng từ
“trọc phú ” . Ở tỉnh không thiếu người nghèo .Nếu muốn khen họ người ta nói “
Giàu có nhà quê không bằng ngồi lê thành thị ” .Khác biệt về kiểu cách văn minh
được chú ý nhiều hơn .
Khác thế thôi nhưng cả ở thành thị lẫn nông thôn , người ta vẫn cùng sống
theo những truyền thống cổ xưa và chia sẻ cùng những giá trị văn hoá và tục lệ
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác .
Nhưng từ khi bị chủ nghĩa thực dân thống trị thì sự lưỡng phân ngày càng
rõ rệt , đặc biệt là ở khu vực kinh tế . Thành thị không những là nơi chuyển nhanh
sang văn minh Tây phương mà còn là nơi tích tụ mọi của cải với những định chế
kinh tế hiện đại ở tầm mức chi phối được đời sống kinh tế ở những nơi khác , kể
cả những vùng nông thôn xa xôi nhất . Cách biệt giàu nghèo , cách biệt về thế lực
kinh tế giữa thành thị và nông thôn ngày càng rõ rệt hơn .
Nhưng đấy vẫn chưa phải là khía cạnh kịch tính nhất của kinh tế nhị
nguyên . Phần kịch tính nhất lại là ở việc duy trì lâu dài một nền nông nghiệp lạc
hậu và một nông thôn nghèo khổ với nền kinh tế nông thôn hầu như vẫn đứng
nguyên ở trạng thái truyền thống xét về mặt kỹ thuật , tổ chức và năng suất .Nó
vẫn là kinh tế tiểu nông nguyên trạng mà sự du nhập một số cơ sở kinh doanh
nông nghiệp kiểu phương Tây chỉ làm cho sự cách biệt càng bộc lộ rõ ràng hơn .
Không có một cuộc cách mạng nông nghiệp nào xảy ra ở các xứ này cả .
Điều này trái ngược hẳn với con đường mà tây Âu đã đi qua .Trước khi công
nghiệp hoá ,ở Anh , Pháp , Hà lan .v.v. đã diễn ra một cuộc cách mạng nông nghệp
làm thay đổi hẳn nền kinh tế tiểu nông chuyển sang sản xuất hàng hoá với những
kỹ thuật mới và tổ chức mới .
Nước Pháp vào nửa đầu thế kỉ 18 đã hoàn toàn chấm dứt nạn đói và người
nông dân Pháp đã thực sự được giải phóng với tư thế độc lập trong sản xuất . Đấy
chính là người Trung nông tạo thành một tầng lớp xã hội trụ cột bên cạnh tầng lớp
tư sản ( bourgois) . Chính là với người nông dân ấy mà K.Marx đã ví nước Pháp
như một “ bao tải khoai tây ” mà mỗi củ khoai tây đều tách rời khi ra khỏi bao tải
ấy .
Hà Lan vào thế kỷ 17 là nước có hệ thống thủy lợi vĩ đại với khả năng điều
tiết nguồn nước và duy trì độ phì đất đai của cả xứ này .Năng suất nông nghiệp
của họ lúc đó đứng ở bậc cao nhất của Châu Âu .
Nước Anh có một tầng lớp khá giả ở nông thôn rất chú trọng đến kinh
doanh nông nghiệp cả về lương thực và cây công nghiệp .
Đan mạch có lẽ là nước chậm chân nhất trong cuộc cách mạng nông nghiệp
ở Tây Âu .Nhưng cuối thế kỉ 18 họ cũng đã tiến hành cải cách ruộng đất và phát
triển hệ thống hợp tác xã để tạo ra nền nông nghiệp thương phẩm , đặc biệt là sữa .
Năm 1881 , một hợp tác xã đầu tiên đã được lập ra cho ngành sữa .Việc chăn nuôi
vẫn do các gia đình tự làm nhưng hợp tác xã đảm nhận hệ thống công nghiệp chế
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biến bơ sữa ,Năm 1890 Đan mạch đã có 700 hợp tác xã đảm nhiệm 90% sản phẩm
sữa của cả nước .(1)
Cụôc cách mạng nông nghiệp thực sự đã đi trước và làm tiền đề cho công
nghiệp hoá , do đó không có tình trạng lưỡng phân trong nền kinh tế của các xứ
này . Các nước Đông Âu thì chậm hơn như ở Phổ và Nga , nhưng ở đó vẫn có
cuộc cách mạng nông nghiệp.
Như vậy , trong khi ở Châu Âu , nền nông nghiệp và người nông dân thực
sự đã đi tiên phong trong công cuộc phát triển thì ở các nước chậm tiến ngày nay ,
nông dân vẫn đứng bên lề và nông nghiệp vẫn tiêu biểu cho những gì kém cỏi và
lạc hậu nhất của nền kinh tế. Nhưng chính ở cái khu vực kinh tế lạc hậu nhất ấy
đang sinh sống 80% số dân với thân phận là người tiểu nông trên mảnh đất canh
tác càng nhỏ hẹp .
-----------------------------------------------------------------------------------------------(1)Question Agraire et Mondialisation. L ‘Harmattan .2002 .P84
Nhưng để có một cuộc cách mạng nông nghiệp như ở Tây Âu thì phải có sự
liên minh giữa giai cấp nông dân tự do và giai cấp tư sản . Và chỉ có giai cấp tư
sản lúc ấy mới đại diện cho sự đòi hỏi từ trong lòng xã hội phải khai sinh một
phươngthức sản xuất mới . Xét về mặt xã hội , tính nhất nguyên kinh tế với sự kết
hợp chặt chẽ cuộc cách mạng nông nghiệp với quá trình công nghiệp hoá chính là
sự hợp nhất các lực lượng cần được giải phóng của hai giai cấp chính là tư sản và
nông dân .
Tất nhiên một khi công nghiệp hoá và đô thị hóa đã tiến những bước xa rồi
thì người ta cũng quan sát thấy những khoảng cách nào đó giữa hai khu vực .
Nhưng xã hội tự nó cũng đã tạo cơ chế để giải quyết được vấn đề này một cách ổn
thỏa bằng việc thu hút phần lớn lao động xã hội sang công nghiệp , gia tăng gấp
bội các tiến bộ kỹ thuật trong lao đông nông nghiệp và chuyển lối sống truyền
thống của cư dân nông thôn sang lối sống đô thị .
Một vài ví dụ cần nhắc lại về quá trình đó để thấy rõ sự khác nhau giữa hai
kết cấu kinh tế nhất nguyên và nhị nguyện.
Vào giữa thế kỉ XIX khi phần lớn nông dân trên thế giới vẫn còn sử dụng
các công cụ cày cuốc bằng tay thô sơ thì nền công nghiệp ở Tây Âu đã bắt đầu sản
xuất những công cụ cơ khí như cày sắt có bánh trước , cày có răng cưa , máy gieo
hạt , máy rải phân , máy xới , máy xúc , máy cắt cỏ , máy đập chạy bằng hơi nước
..v.v Với những công cụ ấy năng suất lao động có thể đạt đến 10 ha trên một lao
động.
Từ đầu đến giữa thế kỷ XX , cuộc cách mạng nông nghiệp đã hoàn thành ở
các nước phát triển . Nhờ những máy móc hiện đại ( máy cày 120 sức ngựa ) một
lao động có thể làm 200 ha , với năng suất 10 tấn /1ha .
Với năng suất cao như vậy , lao động nông nghiệp giảm di nhanh chóng .
Nước Pháp vào năm 1945 vẫn còn đến 45% dân số sống ở nông thôn và 25% dân
số làm nông nghiệp .Đến 1985 lao động nông nghiệp chỉ còn 6% nhưng sản phẩm
nông nghiệp lại tăng lên 2,5 lần so với trước .(1)
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Lao động nông nghiệp giảm đi thì số lao động dư thừa sẽ chuyển đi đâu .
Khắp nơi đều chuyển qua công nghiệp .Nhưng ở hầu hết các nước Tây Âu bước
chuyển ấy không tạo ra đứt đoạn xã hội , không tạo ra lưỡng phân . Vì công
nghiệp lúc đầu được đặt hầu hết ở các vùng nông thôn với các công trường thủ
công .Khi đó nó coi việc gần vùng nguyên liệu và gần nơi dồi dào nhân công là
những lợi thế đáng kể .Chỉ đến lúc phát triển đại công nghiệp thì các xí nghiệp
mới tập trung ở đô thị với các đại công xưởng tăng lên mạnh vào cuối thế kỉ
.................................................................................................................................(1
) Question Agaire et Mondialisation – L’Harmattan 2002 . Tr96
XIX và XX . Một quá trình thu hút ngày càng nhiều nhân công dư thừa ở nông
nghiệp đã kéo dài suốt từ thế kỉ giữa 18 đến đầu thế kỉ 19.Rồi đại công nghiệp
phát triển cũng qua mấy chục năm thu hút số lớn nhân công .
Ví dụ : hãng Renault của Pháp sử dụng 110 công nhân vào năm 1900 , tăng lên
4400 năm 1914 và tăng lên 20.000 vàm năm 1930 .
Cho đến khi đại công nghiệp phát triển rồi thì lao động nông nghiệp chỉ còn
5-6% như ta đã biết .
Hơn thế nữa , nạn thất nghiệp chỉ xảy ra gay gắt trong giai đoạn sau này
khoảng từ những năm 1980 đến nay . Biểu đồ sau đây về nạn thất nghiệp của Pháp
là một ví dụ .
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Con đường ấy không lặp lại ở các nước chậm phát triển . Việc du nhập
công nghiệp hiện đại vào các xứ này đã từ đầu đối lập với công nghiệp truyền
thống làm phá sản nền thủ công ở nhiều nơi .
Gần đây nhất , việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các nước chậm tiến chủ
yếu lại tập trung ở các thành phố , bởi vì những lợi thế của nông thôn về nguyên
liệu và nhân công không còn hấp dẫn nó như trước đây.
Công nghiệp hoá ở thời đại hiện nay gắn liền với đô thị hóa .Giới công
nghiệp thấy ở vùng đô thị tất cả những lợi thế để đặt xí nghiệp , công ty . Đó là
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những lợi thế mà trong kinh tế học gọi là những điều kiện bên ngoài : Số dân đông
dễ tuyển nhân công bậc cao . Hạ tầng tốt , tiết kiệm được nhiều chi phí lắp đặt ,
xây cất , vận chuyển . Hệ thống thông tin thuận lợi dễ tiếp cận với nơi cung cấp
nguyên liệu và nơi tiêu thụ .Các trung tâm tài chính ở đô thị giúp cung cấp các
dịch vụ tài chính dễ dàng . Bản thân thành phố lại là một thị trường có sức mua
lớn .v..v
Lợi thế của nông thôn chỉ còn là đất rộng với giá tương đối rẻ hơn . Nhưng
ngay cả lợi thế này cũng bị hạn chế vì thực ra người nông dân không có quyền chi
phối mảnh đất của họ . Các nhà qui hoạch chi phối về giá cả và tiền đền bù không
mấy khi được tính toán nhắm vào cuộc sống lâu dài của nông dân.
Hơn nữa chỉ các vùng cận đô thị và ven biển mới là mảnh đất được lựa chọn . các
vùng sâu , vùng xa không thể trông chờ ở lợi thế này . Mô hình Thẩm Quyến sẽ
không xảy ra ở Tứ Xuyên hay Cam Túc .
Chính vì những thực tế của mười năm công nghiệp hóa ưu tiên những thu
hút đầu tư của nước ngoài , Trung Quốc nhận ra rằng nền kinh tế của họ còn mang
tính nhị nguyên rõ hơn nữa .Ngoài sự cách biệt gia tăng giữa thành thị và nông
thôn , sự cách biệt giữa vùng ven biển Đông nam Trung Quốc với các vùng phía
Tây và tây bắc chỉ trong vòng 10 năm đã trở nên vấn đề gay gắt .
Với cải cách và mở cửa , người ta hy vọng có thể vượt qua kinh tế nhị
nguyên , nhưng kết quả không phải như vậy .Trong giới lý luận Trung Quốc , hiện
lưu hành một khái niệm để khái quát hiện thực kinh tế của họ trong thế lưỡng phân
còn phức tạp hơn .Đó là khái niệm Hoàn nhị nguyên. Đại ý của khái niệm này là
để phân biệt hai thời kì rõ rệt : thời kì sau chiến tranh Nha Phiến đến trước cải
cách là thời kì kinh tế nhị nguyên . Thời kì sau cải cách mở cửa là thời kì hoàn nhị
nguyên .Tính nhị nguyên của thời kỳ sau này còn tăng gấp bội so với thời kỳ trước
.
Trong cuốn sách xuất bản năm 1997 , viết về công nghiệp hoá nông thôn
Trung Quốc nhà kinh tế gia Ngô Thiên Nhiên đã tổng kết vấn đề này từ lịch sử
kinh tế Trung Quốc như sau :
“ Ngay sau chiến tranh Nha phiến , tính thuần nhất của xã hội kinh tế nước
ta đã bị phá huỷ, nhưng chất mới phát triển chậm , nhìn tổng thể kinh tế vẫn lấy
nông nghiệp làm chính , xã hội cũng mang tính chất xã hội nông nghiệp. Sau khi
bắt đầu công nghiệp hoá , chất mới mở rộng nhanh chóng , chất cũ thu hẹp từng
bước .Bộ phận kinh tế tương đối tiến bộ và bộ phận tương đối lạc hậu trong nền
kinh tế mỗi cái chiếm nửa giang sơn , bắt đầu thể hiện tính nhị nguyên rất mạnh ...
Nhưng sau năm 1978 , tăng trưởng kinh tế bắt đầu khiến kinh tế nước ta lại
biến đổi thêm một bước .Một mặt hiện tượng nhị nguyên hoá ...vẫn tồn tại rộng rãi
trong cả nước .Mặt khác từ những địa điểm khác nhau hoặc doanh nghiệp trong
từng khu vực cũng tồn tại hiện tượng nhị nguyên hoá .Do đó , kinh tế nước ta
không phải là kinh tế nhị nguyên bình thường mà là kết cấu kinh tế hoàn nhị
nguyên ...
Phương thức sản xuất , thể chế kinh tế , phân phối thu nhập đã thay đổi mọi
nơi .Nhưng mức độ thay đổi và nâng cao cũng tồn tại chênh lệch rất lớn tùy theo
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từng vùng , từng sản nghiệp khác nhau ,do đó đã làm cho tính phi thuần nhất của
tòan bộ nền kinh tế quốc dân tiếp tục bị mở rộng ”(1)
Tác giả định nghĩa khái niệm hoàn nhị nguyên như sau :
“ Gọi là kết cấu kinh tế hoàn nhị nguyên , tức là nói nền kinh tế nước ta
không những từ tổng thể kinh tế hai thừa số tách biệt nhau là thành thị với công
nghiệp có thế mạnh nhất và nông thôn với nông nghiệp tương đối lạc hậu , mà bên
trong các thừa số kinh tế cũng tồn tại thế song song giữa cái có thế mạnh và cái lạc
hậu , tức là lại có hai vi thừa số kinh tế khác hẳn nhau ” (2)
Từ thực tế ấy , các kinh tế gia Trung Quốc cho rằng để vượt qua chủ nghĩa
nhị nguyên thì đồng thời với việc phát triển ở các đô thị và công nghiệp hóa ở các
vùng phát triển , cần phải thực hiện hai hướng đi quan trọng khác: một là phát
triển nông nghiệp ở nông thôn, nhất là những vùng nông thôn lạc hậu ; hai là tiến
hành công nghiệp hoá nông thôn để giải quyết lối ra cho lao động dư thừa trong
nông nghiệp . Trong hai hướng ấy thì công nghiệp hoá nông thôn giữ vai trò chủ
đạo . Việc phát triển công nghiệp hương chấn chính là thể hiện cụ thể hướng chủ
đạo này . Họ hy vọng từ đó giải quyết tình trạng lưỡng phân , đưa kinh tế Trung
Quốc tiến tới nhất nguyên ở trình độ một quốc gia phát triển .
Nhiều nước đang phát triển được hấp dẫn bởi mô hình này của Trung Quốc.
Nó có vẻ như không lặp lại mô hình của Tây Âu về các bước đi .Trong bối cảnh
thế giới hiện nay các nước chậm tiến có thể tiến thẳng vào đại công nghiệp , vào
trình độ công nghiệp hiện đại nhất , vào các giải pháp kinh tế hậu công nghiệp ,
hội nhập vào thương mại toàn cầu .Trong lúc đó , họ có thể vẫn giải quyết tình
trạng lạc hậu của nông nghiệp và dư thừa lao động ở nông thôn rồi dần dần đưa
hai thừa số này xích lại gần nhau , tiến tới nhất nguyên hoá .
Từ lý thuyết đó có thể có 3 công việc phải làm :
1.Cách mạng xanh để cải tạo nông nghiệp lạc hậu
2.Công nghiệp hoá nông thôn để hút lao động dư thừa
3. Đô thị hoá nông thôn bằng cách thị trấn hoá các làng mạc và xây dựng các
thành phố nhỏ
------------------------------------------------------------------------------------------------(1)-(2) Ngô Thiên Nhiên .Trung Quốc nông thôn công nghiệp hoá luận .NXB Nhân
dân Thượng Hải .Trang 104-108. Năm 1997
Trên 3 việc ấy , hiện chỉ có cuộc Cách mạng xanh được xúc tiến từ năm
1967 là đã đủ chín mùi cho việc tổng kết và đánh giá những gì mà người ta trông
đợi ở nó , với cả những thành tựu và những hạn chế từ mặt kinh tế cũng như từ
mặt môi trường . Cả hai việc kia thì gần như còn quá sớm để có thể rút ra một
nhận xét nào có tầm lý luận .
Hơn nữa , trên cả ba việc ấy , những ý tưởng và giải pháp kỹ thuật thì có
nhiều nhưng các tác động xã hội của những giải pháp thuần túy kinh tế –kỹ thuật
ấy ra sao thì vẫn là những ẩn số với nhiều điều bất trắc chưa dự đoán được .Giả sử
rằng , nền kinh tế một ngày kia có thể vượt qua tình trạng lưỡng phân để trở nên
nhất nguyên như các nước phát triển nhất , thì điều này có thể đảm bảo chắc chắn
rằng một xã hội cũng từ đó nhất nguyên hay là nó vẫn tiềm ẩn những nguy cơ
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bùng phát sự phân rã còn phức tạp hơn nữa với vô số những khác biệt về sắc tộc ,
tôn giáo và các khuynh hướng biệt lập khác .
Để bổ sung cho các kiến giải từ hướng đi thuần kinh tế ấy , người ta phải
mở rộng tầm nhìn ra các vấn đề con người và xã hội trong sự phát triển nói chung
và phát triển nông thôn nói riêng .
1.2 Hiện đại hoá từ nông dân và từ cấp làng xã :
Nếu hướng đi lý thuyết về kinh tế nhị nguyên chỉ thích hợp cho việc giải
quyết các hiện tượng vĩ mô , đặc biệt là kinh tế vĩ mô thì hướng đi thứ hai này về
lý thuyết hiện đại hoá sẽ đụng chạm đến cả hai cấp độ vĩ mô và vi mô , đến tận
người nông dân và cấp làng xã .
Trong cuốn sách “ Hiện đại hóa từ cấp làng xã ở Đông Nam Á “ (VillageLevel modernisation in southeast Asia), tập hợp tham luận của 18 tác giả khác
nhau trong một hội thảo của Đại học Bristish Columbia , Canada năm 1982 ,
người ta đã đưa ra một cách nhìn về phát triển nông thôn như một quá trình hiện
đại hoá từ người nông dân và từ các cộng đồng nông thôn nhỏ bé .
“ Từ viễn tượng cấp làng xã , hiện đại hoá có nghĩa là định hướng lại lối
sống và tập quán hành xử đáp ứng với những cơ hội và những xâm nhập từ “ thế
giới bên ngoài ” . Đó là một tiến trình hội nhập vào trong mẫu hình kinh tế quốc
gia hay quốc tế rộng lớn hơn .
Nó bao gồm cả sự tan rã cái gì mà từ trước đến giờ vẫn là những kiểu mẫu
hiện hữu quen thuộc nếu là cần thiết . Theo nghĩa này thì hiện đại hóa vốn đã diễn
ra suốt nhiều thế kỉ , trên hầu hết các nước Đông Nam Á , nhất là trong những
vùng duyên hải đã ít nhiều chịu tác động của chủ nghĩa thực dân .”(1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Geoffrey.B.Hainsworth .Village-level Moderisation in Southeast Asia.1982.P1
Như vậy , Hiện đại hóa bắt đầu từ các yếu tố ngoại sinh nhưng thông qua
các yếu tố nội sinh để có thể trở thành một quá trình làm biến đổi các xã hội này
theo chiều hướng chuyển từ các xã hội truyền thống sang các xã hội hiện đại .
Bước chuyển ấy không phải chỉ mới xảy ra gần đây dưới sự thúc đẩy của các
mệnh lệnh tăng trưởng kinh tế mà đi qua nhiều thế kỉ dù rằng một cách chậm chạp
để hiện nay đang bước vào giai đoạn gia tốc .
So với mệnh lệnh phát triển chỉ mới được đề xướng trong những năm sau
thế chiến thứ hai thì sự thúc bách hiện đại hóa có lịch sử xã hội ngay từ thời kì chủ
nghĩa thực dân bắt đầu xâm lược và thống trị ở các nước . Thoạt tiên nó là sự thúc
bách đầy nhiệt tình của chủ nghĩa dân tộc muốn thoát khỏi tình trạng lạc hậu để có
thể giành lấy chủ quyền trước sự đe dọa của một phương Tây văn minh hơn .
Khái niệm hiện đại hoá khi đó tương đương với những trào lưu duy tân , cải
cách và chấn hưng tinh thần dân tộc của nhiều nước Châu Á mà Nhật Bản là nước
đi tiên phong .Nước ta phát động phong trào duy tân cũng theo trào lưu đó.
Văn minh là thế giới nào
Mà ta chìm đắm dưới làn vũng sâu
Như vậy nội dung của hiện đại hoá với các nước ngọai vi này hầu như khác
rất xa với nơi mà nó đã từng xuất phát , tức là ở Châu Âu vào thời kì của phong
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trào khai sáng .Khi đó hiện đại hoá có nghĩa là chủ nghĩa duy lý , là từ bỏ tư tưởng
siêu hình , là tin ở sự tiến bộ và tính hoàn thiện của con người , là tôn trọng tự do
của cá nhân .
Giữa hai cách hiểu ấy có một độ vênh rất lớn .Cách thứ nhất hướng vào các
mục tiêu cá nhân chủ nghĩa .Cái thứ hai hướng vào các mục tiêu dân tộc chủ nghĩa
. Còn cái thứ nhất hướng vào cuộc cách mạng tư sản . Cái thứ hai lại hướng vào
xây dựng nhà nước dân tộc cực quyền . Đó chính là hướng đi của Minh Trị duy
tân “ Hoà hồn dương tài ” , một khẩu hiệu chiến lược trong giai đoạn đầu của hiện
đại hoá ở Nhật Bản Dân tộc bản vị chứ không phải là cá nhân bản vị , là nền tảng
của hiện đại hoá .
Độ vênh này có thể gây ra những ngộ nhận tai hại rằng không cần một cuộc
cách mạng xã hội nào cũng có thể đi vào hiện đại hoá mà chỉ cần nắm lấy các kĩ
thuật hiện đại mà thôi . Những ảnh hưởng rơi rớt của cách hiểu đó vẫn còn kéo dài
đến tận cuộc cách mạng xanh .Không cần một cuộc cách mạng nông nghiệp với sự
thay đổi sâu sắc vai trò của người nông dân và xuất hiện một kiểu tổ chức xã hội
nông thôn thoát khỏi chế độ phong kiến , người ta vẫn có thể hiện đại hóa nền
nông nghiệp chỉ bằng việc du nhập các kĩ thuật mới về giống , phân bón , thuỷ lợi
...
Nhưng nếu chấp nhận cách hiểu hiện đại hoá như kiểu phương tây và sự lan
truyền của nó từ các nước trung tâm ra các nước ngoại vi thì tất nhiên phải chấp
nhận một quá trình tiến hoá xã hội không lảng tránh được .
Với cách nhìn đó thì xã hội nông thôn tiền tư bản ở Châu Á sẽ trở thành
một đối tượng mổ xẻ và phán đóan xem nó có thể chuyển mình sang hiện đại hoá
được hay không ?
Những phán đoán vào loại đầu tiên đặc biệt gây ấn tượng trong giới học giả
chắc hẳn là mấy bài viết nổi tiếng của K.Marx về làng xã Ấn Độ
Khái niệm “ phương thức sản xuất Á Châu ” do Marx đưa ra chủ yếu dựa
trên các dữ kiện về các công xã nông thôn ở Ấn Độ .Theo Marx thì đó là một
phương thức sản xuất mang nặng tàn dư của công xã nguyên thủy , tạo ra một
hình thái xã hội đặc thù của Châu Á , không chuyển hẳn sang chế độ nô lệ và chế
độ phong kiến được . Trái lại , nó duy trì sự cân bằng hoàn toàn đình đốn giữa một
bên là nhà nước chuyên chế tồn tại nhờ quan hệ cống vật (rapportributaire) , và
bên kia là các làng xã phân tán với kinh tế nông nghiệp tự túc và tổ chức xã hội tự
trị . Cái sau này , tức là làng xã luôn luôn làm nền tảng cho cái kia , chế độ chuyên
chế Đông phương .
Xét theo tiến hoá lịch sử thì một xã hội kiểu đó có thể được duy trì rất lâu
dài vì sự cân bằng tĩnh này đã không cho phép bất cứ một lực lượng sản xuất mới
nào xuất hiện và không có một nhân tố xã hội nào phá vỡ nó .Tóm lại , không có
cuộc cách mạng xã hội nào trừ cuộc cách mạng được nhập khẩu qua những áp lực
của tư bản phương Tây .
Vì vậy mà K.Marx viết rằng “ Thật ra động cơ duy nhất của nước Anh khi
gây ra cuộc cách mạng xã hội ở Hinduxtan là lòng tư lợi đê tiện nhất của nó và
cách thức mà nó thực hiện những lợi ích ấy quả thật ngu xuẩn .Nhưng vấn đề
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không phải là chỗ ấy .Vấn đề là ở chỗ , nếu không có một cuộc cách mạng căn bản
trong các điều kiện của xã hội Châu Á thì liệu loài người có thể hoàn thành được
sứ mệnh của mình không .Nếu không thì nước Anh , mặc dầu tất cả những tội ác
của nó cũng đã là công cụ không tự giác của lịch sử khi thực hiện cuộc cách mạng
đó ”(1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Mác –Angghen Tuyển Tập .NXB Sự thật 1982- tập 2 .Trang 559-560 .
Cuộc cách mạng được nhập khẩu này có tên là Hiện đại hoá .Và người
Nhật là người đầu tiên không chút ngần ngại đã thông dịch từ hiện đại hoá này
đồng nghĩa với Tây phương hoá . Trong sách vở của Nhật Bản đến nay cũng vậy ,
Modernisation là đồng nghĩa với Westernisation. Khẩu hiệu “Hoà hồn dương tài ”
cũng vậy , dù rằng nó có nêu lên tinh thần Nhật Bản thì điều mấu chốt để hiện đại
hoá vẫn là kĩ thuật phương Tây . Và để cho cuộc chuyển mình này dứt khoát hơn ,
người Nhật thời Minh Trị còn đi xa hơn nữa với khẩu hiệu “ thoát Á nhập Âu ” (
thoát ra khỏi Châu Á để trở thành một phần của Tây Âu ) . Quả thật , chỉ về mặt
địa lí , nước Nhật còn là nước Á Châu , về các mặt khác họ ngày càng trở thành
một nước Phương tây ở giữa phương Đông và Châu Á .
Nhưng qui luật của tiến hoá không thể chờ trông vào yếu tố ngoại sinh
(exogene) mà dù sớm hay muộn phải có yếu tố nội sinh (endogene) làm động lực
quyết định . Nghĩa là rốt cuộc , phải có những mầm mống đủ mạnh của một
phương thức sản xuất mới .Hoặc là sẵn có . Hoặc là được nuôi dưỡng để lớn dần
lên . Ngoài cách đó ra không cách nào để tiến hoá được .
Một lần nữa , người ta lại trở về với mô hình Nhật Bản . Trước đây , và cho
đến hiện nay nữa , việc giải thích hiện tượng thần kì của Nhật Bản thường tìm đến
những nhân tố chính trị , văn hoá , tinh thần ... Người ta nói nhiều đến chính sách
cải cách mở cửa sáng suốt của Minh Trị . Người ta cũng nói nhiều đến đặc sắc tinh
thần Nhật Bản với nghị lực , ý chí , và tinh thần đoàn kết rất cao . Người ta cũng
nói đến cả một truyền thống văn hoá Đông phương , trong đó Nho giáo đã là chỗ
dựa để tổ chức một xã hội có qui củ và có sức mạnh..vv.. ..và..vv ..Nhưng người ta
ít nói đến một nước Nhật với những dữ kiện kinh tế xã hội xác thực cho phép đo
được mức độ tiến hóa của nước này cho đến trước lúc đi vào trào lưu hiện đại hoá
của Tây phương .
Nhưng dần dần đã có những nghiên cứu kĩ lưỡng hơn để lấp đi khoảng
thiếu sót đó và hiệu chỉnh lại cách suy nghĩ vốn ít nhiều “thần bí “ về cách giải
thích hiện tượng Nhật Bản .
Những đóng góp quan trọng nhất được thể hiện trong cuốn sách của một
giáo sư sử học người Anh chuyên về lịch sử viễn Đông là W.G.Beasley , ở Đại
học London. Cuốn sách “ Rise of Modern Japan. Political, economic , and social
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change since 1850 ”(sự phát triển của nước Nhật hiện đại. Những thay đổi về
chính trị , kinh tế , xã hội từ 1850), xuất bản năm 1990 , đã trình bày khá tỉ mỉ về
nước Nhật tiền hiện đại và cách thức mà nó bước vào hiện đại hoá .
Ở đây , chúng tôi chỉ lưu ý tới một số nhận xét về xã hội Nhật bản tiền hiện
đại để độc giả có thể tự so sánh với các xã hội Á châu khác , trong đó có Việt Nam
.
Về Chính trị : Cuốn sách đưa ra nhận xét của viên đại sứ Anh đầu tiên ở
Nhật là Rutherford sau ba năm ở nước này đã viết rằng: “Nhà nước ở Nhật Bản
thực sự là một nhà nước qúi tộc .Nó còn mạnh hơn nhà nước ở Anh ,Pháp vào cuối
thời Trung đại . Ở khắp các vùng nông thôn Nhật Bản , các lãnh chúa là chủ thể
của kinh tế nông nghiệp chứ không phải làng xã .Giới quí tộc cùng với tầng lớp
Samurai chủ yếu sống ở thành thị và từ đó họ cai trị các vùng nông thôn. Qui mô
đất đai trong điền trang của họ nhiều trường hợp còn lớn hơn quí tộc Châu Âu
.Giới quí tộc này có một sự tự do nhất định trong quan hệ với các Vương triều ở
Edo ( thủ đô của Nhật )” . Như vậy , phương thức sản xuất của Nhật Bản thời đó
đã thực sự là phương thức phong kiến mà không phải là phương thức sản xuất
Châu Á , với các làng mạc tiểu nông và một nhà nước chuyên chế dựa trên cống
vật .
Về Kinh tế :Từ thế kỉ 17 , nước Nhật đã có một giai đoạn tăng trưởng kinh
tế nhanh , được kích thích bởi sự gia tăng dân số đồng thời với phát triển thương
nghiệp , đặc biệt ở hai thành phố lớn là Edo và Osaka. Một phần các làng xã Nhật
đã bắt đầu thoát khỏi nền nông nghiệp tự tồn để chuyển sang sản xuất cho thị
trường . Một số làng đã đi vào chuyên môn hoá : trồng dâu và làm sợi tơ tằm ở các
vùng núi phía bắc con đường từ Edo đi Nagoya ; trồng bông ở Phía tây Nagoya ;
mía đường quanh vùng Kagoshima và trên các đảo phía nam .
Một số đô thị đã trở thành các trung tâm kinh tế lớn ngay trước khi cải cách
Minh Trị . Vào năm 1850 , dân số Nhật có khoảng 30 Triệu thì 7% đã sống ở
thành thị .Cuối thế kỉ 19 thì dân số đô thị đã tăng lên 16%. Thành phố Edo có 1
triệu dân , Kyoto có 403.000 và Osaka có 300.000 . Ở các thành phố ấy , tầng lớp
thương nhân liên kết với Samurai đã tạo thành một lực lượng kinh tế chi phối các
vùng nông thôn khác . Nứơc Nhật đã có những mầm mống của Chủ nghĩa tư bản
và chính nó là một thuận lợi cho cuộc cải cách Minh Trị (1)
Như vậy mô hình Nhật bản có lôgic của nó , một sự tiến hoá ngay trong
lòng nó và cũng đi qua những bước tiến hoá từ phương thức sản xuất phong kiến
sang phương thức sản xuất Tư bản , tuy rằng có chậm hơn và với một nhà nước
Trung Ương có vai trò lớn hơn .
Mô hình này không những không củng cố cho hướng tìm tòi các ngoại lệ
của tiến hoá mà còn khẳng định hơn nữa việc một số quốc gia đi chậm rốt cuộc
phải tìm lấy những lực lượng xã hội bên trong mình để thúc đẩy hiện đại hoá .
------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
W.G.Beasley.Rise of Modern Japan . Weidenfeld And Nicolson. London 1990 .P37
19

Với những quốc gia không có tiền đề của một phương thức sản xuất phong
kiến đủ chín mùi để ít nhiều thoát ra khỏi kinh tế làng xã tự túc , cũng không có
đựơc những tầng lớp thương nhân với sức mạnh kinh tế thương mại ở các thành
thị thì cuộc hiện đại hoá khó mà tiến triển được .
Đấy là những thách đố của hiện đại hoá mà thực chất là sự thách đố phải
chuyển qua một phương thức sản xuất tiến bộ hơn .Marx cũng không nói gì hơn
thế , ngay cả khi ông khẳng định rằng :Cuộc cách mạng Cộng sản chủ nghĩa cũng
chỉ có thể nổ ra ở những nước phát triển nhất .
Tuy nhiên , con đường đi đến một phương thức sản xuất mới không đơn
giản . Nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khu vực , quốc gia với những nền
tảng kinh tế xã hội , văn hoá rất khác nhau . Đưa ra một mô hình cứng nhắc nào
hoặc ấn định một thời biểu dứt khoát nào là điều ảo tưởng .
Có thể vì lí do đó , cuộc tìm tòi về lý thuyết hiện đại hoá đã phải đi theo
những vấn đề cụ thế hơn , sát hợp với những mục tiêu ngắn hạn hoặc nhiều lắm là
trung hạn . Theo hướng đó người ta đưa ra những giải pháp hiện đại hoá nông thôn
ở cấp vi mô từ người nông dân và từ cấp làng xã .
Trên bình diện quan sát thì ngày nay khó có thể tìm thấy một nơi hẻo lánh
nào mà ở đó còn nguyên tình trạng cổ truyền với người nông dân và các làng mạc
chưa hề biết gì đến những thành tựu hiện đại hoá cả trong lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp lẫn trong các dịch vụ sinh hoạt , các vật dụng thường nhật, các tiến bộ về
giáo dục và y tế ... Người nông dân và các làng xã đã đón nhận những cái đó và sự
từ chối nếu có xảy ra ở một vài khía cạnh nào đó với quyết tâm duy trì các truyền
thống và bản sắc thì cũng không vì vậy mà họ không cố gắng thích nghi với những
cái mà họ thấy là cần thiết và không tránh khỏi .
Tuy nhiên , trên bình diện lý luận thì không phải không có những vấn đề
phức tạp trong khi đi tìm sự đồng tình trong giới học giả hoặc giới làm chính sách
.Bởi vì , rốt cuộc thì người ta sẽ trông chờ hiện đại hoá đến với nông dân và làng
xã như thế nào ? Đã chắc gì những lợi ích mà nó đem lại sẽ hơn hẳn hay ít ra
tương xứng với những mất mát mà nó gây ra ở đây ? Đã chắc gì nó nâng cao mức
sống thực của họ về vật chất và tinh thần hay có cả những tiến bộ giả tạo sẽ gây
nên những thụt lùi về chất lượng sống và môi trường sống ? Đã chắc gì một nền
nông nghiệp hiện đại đi vào cơ chế thị trường và toàn cầu hoá sẽ củng cố vị trí các
sản phẩm của họ hay trái lại loại bỏ nó và thay thế bằng những cái mà họ chưa hề
quen biết bao giờ ?
Những nghi vấn còn có thể kể ra nhiều hơn nữa . Bởi vì, về thực chất thì
người nông dân và các làng xã đâu có đứng ở trung tâm của trào lưu hiện đại hoá .
Họ bị nó cuốn hút nhưng luôn luôn đứng ở bên lề . Người khác sẽ trả lời thay họ
những câu hỏi kia chứ không phải là chính họ .
Lấy một thí dụ rõ rệt nhất , đó là vấn đề vai trò của nông nghiệp trong xã
hội hiện đại . Nếu như trước kia , đó là nền tảng cuộc sống xã hội hàng ngàn năm
với truyền thống “ dĩ nông vi bản ” thì ngày nay vai trò ấy còn gì ?
Vai trò của nông nghiệp dưới kiểu mẫu hiện đại hoá ( dù là Tư bản chủ
nghĩa hay Xã hội chủ nghĩa , thì cũng được quan niệm như là một khu vực hỗ trợ
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cho công nghiệp hoá , và như một khu vực “ tự giải quyết việc làm ” có tính
chuyển tiếp cho sự thặng dư lao động quá mức tạm thời . Đối tượng chính là biến
đổi một nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp sang công nghiệp . Nền kinh tế này
đòi hỏi nông nghiệp phải cung ứng :
a) Thực phẩm rẻ và dồi dào
b) Vật tư chế biến cho công nghiệp
c) Tư bản dưới hình thức tiết kiệm hay thuế
d) Nhân lực
e) Nhu cầu thị trường cho hàng hoá công nghiệp
Chính là với những mục tiêu trên đây , người ta đã xúc tiến mạnh mẽ cuộc
cách mạng xanh như một bước đột phá về hiện đại hoá nông nghiệp ở các nước
chậm tiến .
Nhưng có bao giờ người ta hỏi và lắng nghe được câu trả lời của các nông
hộ trong các làng xã thuần nông xem họ nghĩ gì về vai trò của nông nghiệp từ
truyền thống “ dĩ nông vi bản ” sang một nền nông nghiệp hỗ trợ công nghiệp .
Chắc chắn rằng , với phần lớn những nông hộ mà người chủ hộ đã ở vào tuổi 45,
có 5 nhân khẩu , có 3000m2 đất canh tác , có một căn nhà nơi đó họ sinh ra và lớn
lên , có cha mẹ già phải nuôi , có hai đứa con phải lo cho ăn học ...thì nông nghiệp
không những là một nghề truyền thống mà còn sẽ được tiếp tục ít ra một thế hệ
nữa , nghĩa là khoảng 30 năm sau .
Vậy trong khoảng 30 năm ấy , họ sẽ thích ứng thế nào để chuyển từ nền
nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp hiện đại .?
Từ thực tế ấy , giới nghiên cứu quốc tế thường nói nhiều đến từ “dilemma”
để chỉ rõ tình trạng tiến thoái lưỡng nan của các nông hộ trước sức ép của hiện đại
hoá đang gây ra một sự đứt đoạn với nông nghiệp truyền thống . Sức ép ấy biểu
hiện trên ba mặt sau đây :
- Một là sự phụ thuộc ngày càng nhiều của nông nghiệp vào công nghiệp.
về các nhập lượng theo tiêu chuẩn hiện đại hoá : giống , phân bón , công cụ , thuốc
trừ sâu bệnh ..vv.Trong truyền thống , không có sự phụ thuộc ấy vì hoạt động
nông nghiệp đi theo một vòng khép kín tự giải quyết tất cả các yếu tố đảm bảo quá
trình tái sinh sản của nó trong sự phối hợp các nỗ lực của con người với các quá
trình tự nhiên .
Ngày nay , năng suất , chất lượng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp đều
phụ thuộc vào các nhập lượng lấy từ công nghiệp . Đó là chưa nói đến các khâu
chế biến và bảo quản , ở đó sự can thiệp của công nghiệp còn lớn hơn . Đi xa hơn ,
một nền nông nghiệp được công nghiệp hóa sẽ còn đẩy người nông dân vào tình
trạng phụ thuộc hơn nữa .Tất nhiên , rốt cuộc thì họ cũng phải thích ứng . Nhưng ít
ra cũng phải nhiều năm , các nông hộ này phải đối diện với tình thế không làm chủ
được kinh tế của mình , nếu không có một cách tổ chức sản xuất nào khác .
- Hai là sự phụ thuộc vào thị trường .Nông hộ bị đặt vào tình trạng bấp
bênh một khi nền kinh tế tự túc của người nông dân bị ép mạnh phải chuyển sang
sản xuất hàng hoá . Không những anh ta phải sản xuất để bán mà đến lượt mình là
người tiêu dùng , anh ta cũng bị phụ thuộc vào thị trường .Họ bị ép giá từ tư
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thương và cũng từ các công ty Nhà nước . Đó là những chuyện thường thấy. Giá
cả lên xuống thất thường và niềm vui “ trúng mùa ” không bù được mối lo “ thất
giá ”. Bao giờ thì người nông dân cũng ở vào tư thế bị động bởi không cách nào
họ có thể gây sức ép vào thị trường trong chừng mực mà sự nghèo túng và thiếu
thốn không cho phép họ giữ nông phẩm để tạo mức cầu cao hơn cung . Ở phần lớn
các nước chậm phát triển , một tình trạng mất dân chủ càng không cho phép nông
dân có những hiệp hội lớn đủ gây ảnh hưởng đến xã hội khi họ muốn lên tiếng bảo
vệ quyền lợi của giới mình .
- Ba là sự phụ thuộc vào chính sách vĩ mô . Các nhà nước thúc đẩy hiện đại
hoá nhưng ít khi đồng thời với dân chủ hoá . Chính sách được soạn thảo không
phải lúc nào cũng nhắm vào lợi ích nông dân , bởi lẽ những ưu tiên công nghiệp
hoá thường cũng là sự hy sinh chừng nào đó lợi ích của nông nghiệp với tính cách
một ngành phụ trợ . Các chương trình quốc gia về nông phẩm , các dự án qui
hoạch vùng nguyên liệu , các định hướng mở rộng hàng xuất khẩu ...thường được
quyết định dựa trên nhu cầu của các công ty , xí nghiệp . Ít khi nó tính toán đầy đủ
đến những rủi ro mà nông dân phải gánh chịu .
Với tất cả những phụ thuộc ấy , kinh tế hộ gia đình của nông dân đương
nhiên không thể tự nó chủ động tìm được lối ra cho việc thích ứng với hiện đại
hoá , nhất là với số đông các nước Đông Nam Á , quĩ đất của nông hộ là hết sức
nhỏ bé . Một phương cách tổ chức nền sản xuất như thế nào ở cấp làng xã và liên
kết thế nào các nông hộ nhỏ bé ấy là một vấn đề nan giải ở các quốc gia tiền tư
bản với một vùng nông thôn lớn chưa hề phân hoá theo kinh tế thị trường.
Trong bối cảnh những năm đầu của cuộc cách mạng ở Nga và sau này ở
Trung Quốc và Việt Nam cũng vậy , người ta biết rất rõ tình trạng phụ thuộc của
nông nghiệp vào công nghiệp hoá . Hơn nữa , một ý thức hệ chỉ coi giai cấp công
nhân là giai cấp cách mạng lại càng khuyến khích những nổ lực đi tìm một giải
pháp thay thế kinh tế gia đình nông dân bằng một hình thức nào nhanh chóng thoát
khỏi tính tủn mủn , phân tán , bảo thủ mà người ta dễ thấy và nhấn mạnh về các
tính xấu của người nông dân .
Giải pháp ấy là xóa bỏ tức thì kinh tế cá thể của nông dân , xúc tiến tập thể
hoá nông nghiệp . Điều ấy cũng cho phép xoá bỏ các ranh giới làng xã , thiết lập
các nông trường , các hợp tác xã , các công xã nhân dân v.vv..Những mô hình này
đã được thử thách và rốt cuộc đã thất bại ở khắp nơi , người ta lại lùi về hình thái
kinh tế nông hộ và lại dò dẫm để từ đó tìm ra một cái gì khả dĩ là mô hình ổn định
cho tương lai .
Mãi đến những năm sau này , khi Liên Xô đã tan rã , người ta mới biết đến
lý thuyết của Chyanov về nền kinh tế nông dân . Ông đã có những cố gắng lớn lao
trong việc phân tích rất chi tiết các hoạt động canh tác , các điều kiện nông học ,
các nhân tố địa phương , các cách ứng xử của gia đình và làng xã tiểu nông ...để
chứng minh rằng nền kinh tế nông dân có thể tồn tại và tiến bộ để có một hệ thống
canh tác hiệu qủa hơn là các nông trường qui mô lớn và được nhà nước cấp vốn .
Ông cũng nhìn thấy ở kinh tế nông dân những khả năng hình thành các hợp tác xã
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tự nguyện dựa trên các khâu công tác mà họ cần đến sự hợp lực để thúc đẩy kĩ
thuật .
Lý thuyết của Chyanov đã bị từ chối . Hơn thế nữa trong một thời gian dài ,
ở các nước xã hội chủ nghĩa , chẳng những không thể có những thảo luận tự do về
vấn đề này mà cũng không có những thông tin nào đầy đủ về những giải pháp ở
các nước tư bản khác , kể cả những nước đang phát triển .
Trong những năm đầu và giữa thế kỉ 20 , xung quanh chủ đề về nông dân
và làng xã trong quá trình hiện đại hoá cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu từ
nhiều góc độ khác nhau :
- Về nhân học ta thấy những công trình đầu tiên của Malinovski , Benedict
và Mead đã quan tâm nhiều đến những nền kinh tế “ nguyên thuỷ” và sự quá độ
của nó sang kinh tế hiện đại . Họ đặt những nhu cầu kinh tế của các định chế làng
xã trong toàn bộ cấu trúc xã hội văn hoá rộng lớn hơn và thừơng nhấn mạnh đến
các đặc điểm địa phương , các giá trị phi kinh tế có ảnh hưởng rất lớn đến sự lưa
chọn con đường và giải pháp hiện đại hoá .
- Nhưng cũng có những trường phái nhân học khác dẫn đầu bởi Herkovits,
Goodfellow , lại cho rằng cần thiết phải lấy những khái niệm rút ra từ quá trình
hiện đại hoá ở phương Tây để áp dụng vào việc phân tích các xã hội tiền tư bản và
thời kỳ chuyển tiếp của nó thì mới mong có được một phương pháp luận khả dĩ
tin cậy được .
- Một khuynh hướng khác nổi bật vào những năm 1960 được khởi xướng
bởi Georgescu-Rogen đòi hỏi phải xây hựng một nền kinh tế học nông thôn mang
tính bản địa nhiều hơn . Theo hướng này , có một công trình nổi tiếng của bà
Pollythill (1961) miêu tả rất kĩ lưỡng và sâu sắc các thực trạng kinh tế của xã hội
Tây Phi . Tuy nhiên , khuynh hướng này cũng không tạo ra được một mô hình nào
có tính phổ biến.
- Trong những nghiên cứu Tân cổ điển về kinh tế ở cấp làng xã , đặc biệt là
ở Ấn độ ( Sen 1964, Paglin 1965 , Berry và Klein 1979) người ta cũng nhận thấy
những gì gần giống như Chyanov rằng các nông trại nhỏ hơn , ở các khu vực có
mật độ dân số cao , thường tỏ ra có hiệu quả hơn so với những nông trại thương
mại to lớn cùng sản xuất một thứ nông phẩm .Đó là do giá phí thấp đối với lao
động gia đình .
- Tuy nhiên , những nghiên cứu của Schultz (1964) lại cho rằng chỉ có canh
tác thương mại qui mô lớn là có thể biến đổi các chức năng sản xuất và gia tăng
sản lượng đến mức trần cao nhất . Quan điểm này vẫn có xu hướng mạnh trong
giới kinh tế gia chính thống , dù rằng nó cũng bị phê phán nhiều từ cái nhìn khác
biệt giữa các nông trại ở Châu Âu với các nông trại nhỏ bé hơn ở các nước chậm
phát triển .
Đồng thời , người ta ngày càng nhận ra rằng , việc hoạch định chính sách
phát triển quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp nếu chỉ dừng ở mức xác định vai
trò của nông trại ( mà nó lại có vô số hình dạng khác nhau ) thì khó có thể coi là
một cách tiếp cận thích hợp . Có nhiều vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến toàn bộ
cấu trúc bên trong và bên ngoài của kinh tế nông nghiệp chứ không phải chỉ có
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chuyện tối ưu hóa kinh tế nông trại . Vả lại , ở nhiều quốc gia Đông Nam Á
(
trong đó có Việt Nam )con số các hộ tiểu nông đông đảo tới mức mà việc tối ưu
hoá nền nông nghiệp gia đình nếu là một bước tất yếu thì liệu có thể coi nó là mô
hình tốt nhất để hiện đại hoá không ? Số đông đảo ghê gớm của nông hộ nhỏ bé
này cùng với tình trạng đất đai ngày càng manh mún , vẫn là một chủ đề gây tranh
cãi với không ít sự bất đồng trong những giải pháp lâu dài .
Tuy nhiên , không vì thế mà không có những thỏa thuận về nguyên tắc . Ít
ra người ta cũng đã có những cơ sở để xác định những nguyên tắc ấy và thể hiện
chúng trong những mục tiêu phải theo đuổi trong mọi chương trình phát triển nông
thôn .Những mục tiêu ấy có thể được phác thảo như sau :
1.
Ưu tiên cho mục đích nâng cao mức sống của đa số nhân dân nông
thôn bằng cách làm cho các tiềm năng sản xuất của chính họ được nhận thức đầy
đủ và chính xác ngay trên các tình huống địa phương riêng biệt của các làng xã
.Một khi đã xác định được các tiềm năng ấy thì nhiệm vụ của các chương trình
phát triển nông thôn là phải hướng vào việc hỗ trợ họ thu nhận tối đa những kĩ
thuật hiện đại hoá để chuyển các tiềm năng này thành hiệu quả kinh tế cụ thể.
Không thể xét đoán những tiềm năng này là giàu hay nghèo theo những tiêu
chí ở bên ngoài cuộc sống thật của cư dân làng . Do đó những tiềm năng này nhất
thiết không thể là số không , vì nếu vậy thì làm sao các làng xã ấy lại có thể đứng
vững đến hiện tại .
Theo hướng này thì một nền kinh tế học phát triển phải giải bài toán phát
triển ở cấp làng xã và những chuyên viên tư vấn có học thức cũng phải được đào
tạo và sử dụng đến tận cấp làng .
2.
Làm cho nghề nông lấy lại và giữ vững được uy tín của nó đang bị
xói mòn trong con mắt của xã hội .Trong khi tạo ra một nền Nông nghiệp thương
mại hóa , người ta có thể gây nguy cơ làm mất uy tín của nền nông nghiệp tự tồn
(Subsistene Farming)với các giá trị gia đình và cộng đồng của nó . Nhưng đối với
đa số nông gia thì nông nghiệp tự tồn vẫn là quan trọng , ít nhất trong thời gian gối
đầu hai thế hệ khoảng 25-30 năm sau .
Tất nhiên phải gạt bỏ cái nhìn định kiến về nông nghiệp tự tồn rằng nó là
hình thái sản xuất hoàn toàn khép kín và tự túc ,không hề có trao đổi , không hề có
vai trò của tiền tệ . Chẳng ở đâu có một kiểu tự túc như vậy cả.
Nông nghiệp tự tồn là một hình thái làm nông nghiệp gia đình , dựa vào lao
động và đất đai của gia đình , tận dụng cả hai nguồn lực đó để tối đa hoá khả năng
đáp ứng nhu cầu sống của gia đình mà không nhất thiết phải lệ thuộc hoàn toàn
vào thị trường mà họ chưa thể tiếp cận được .
Nông nghiệp tự tồn có chu kì sản xuất mang nhiều tính truyền thống , dựa
trên sự cân bằng các yếu tố của sản xuất . Các sản phẩm của nó cũng vậy , nhiều
cái đã được thử thách qua nhiều đời trên môi tường tự nhiên của địa phương .Nền
nông nghiệp sinh thái hoàn toàn có thể thừa kế các di sản này để gắn với các yếu
tố hiện đại hóa .
Nền nông nghiệp tự tồn có những giá trị đạo đức riêng của nó . Nó khuyến
khích sự cần cù , tiết kiệm , gắn kết gia đình và cộng đồng ...là những giá trị tinh
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thần được tích lũy qua nhiều thế hệ và vẫn còn cần cho đời sống của các nông gia
và các làng xã hiện nay .
3.
Làm sống lại và truyền sức sống mới cho các cộng đồng của dân cư
nông thôn với các thể chế vốn có của nó như gia tộc ,làng xã. Đồng thời phát triển
các thể chế mới với các loại hình doanh nghiệp , hợp tác xã , giáo dục và y tế hiện
đại . Hầu hết các thể chế mới này , ngay cả những thể chế kinh tế thị trường như
tín dụng , ngân hàng cổ phần hay thương mại đều đã có mầm mống hoặc hình thái
sơ khai ở nông thôn . Cần nâng đỡ các thể chế mới và khu vực kinh tế tư nhân
ngay ở cấp làng xã .
Khuyến khích việc bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hoá làng xã
trên tất cả các mặt vật chất và tinh thần . Cải thiện điều kiện sống ở nông thôn theo
các tiêu chuẩn vệ sinh và bảo vệ môi trường .Đưa ra những mẫu hình về qui hoạch
và kiến trúc các ngôi làng kết hợp truyền thống với hiện đại để hướng dẫn cách tổ
chức một không gian cư trú hài hoà giữa con người và tự nhiên , kinh tế và văn
hoá .
4.
Công nghiệp hoá nông thôn một cách thích hợp bằng những bước đi
có lựa chọn từ nhiều khả năng , từ cấp làng , cấp liên làng và những cụm công
nghiệp gắn với các vùng nguyên liệu và các cụm kinh tế hỗn hợp nông –công
nghiệp .
Giải pháp công nghiệp hoá có thể có nhiều hình thức cụ thể theo các hướng
sau đây :
- Công nghiệp hoá đi từ các ngành nghề truyền thống của địa phương.
Trong trường hợp có thể mở rộng sản xuất và thị trường mà không làm tổn hại đến
yếu tố văn hoá truyền thống và môi trường sống .
- Khuyến khích mở các xí ngiệp công nghiệp ở vùng nông thôn gắn với
vùng nguyên liệu từ nông nghiệp .
- Mở mang các ngành công nghiệp cần đến gia công và thu dụng nhiều lao
động trong các vùng nông thôn .
5. Thực hiện sự quá độ đô thị hóa , gắn kết nông thôn với đô thị qua nhiều
bước .
Lưu tán nông thôn ( exode rurale ) là một thực tế ở hầu hết các nước chậm
phát triển gây nên tình trạng dồn dân vào thành phố với các đặc trưng về nghèo
khổ , thất nghiệp , các khu ổ chuột và tệ nạn xã hội gia tăng .
Cần phải điều chỉnh hợp lí quá trình di dân bằng giải pháp phát triển nông
thôn theo hướng quá độ đô thị hoá .Đó là việc xây dựng các thị trấn tiếp cận với
các làng , các thành phố cỡ nhỏ và vừa gắn với các tiểu vùng
nông – công
nghiệp .Đảm bảo cho cư dân nông thôn có thể thụ hưởng các dịch vụ đô thị một
cách dễ dàng và tìm kiếm việc làm ngay trong những tiểu đô thị và khu công
nghiệp gần với các làng mạc của họ .
Mục tiêu này nhấn mạnh đến việc thiết lập một hệ thống kiên kết (linkage )
nông thôn với đô thị qua các nấc trung gian trong khi vẫn duy trì ở các vùng nông
thôn những điều kiện sống có ưu thế hơn đô thị về môi trường và cảnh quan gần
gũi với tự nhiên.
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6. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và gắn
nông nghiệp với công nghiệp.
Các loại hình tổ chức sản xuất nông nghiệp không thể là đơn điệu .Nó phải
hình thành một cách linh hoạt theo sự biến đổi của lực lượng sản xuất và hướng
theo sự hội nhập vào kinh tế thị trường . Các loại hình ấy có thể xuất phát từ nông
hộ để di tới các hình thức liên kết giữa các nông hộ , rồi liên kết giữa nông hộ với
doanh nhân và hình thành nhiều kiểu kinh doanh tuỳ theo đặc điểm của các loại
sản phẩm khác nhau về trồng trọt cũng như chăn nuôi .Qui mô của các loại hình
này cũng sẽ biến đổi tuỳ theo khả năng mà nó tiếp cận được với các thị trường
vùng , trong nước và thế giới .
Việc gắn nông nghiệp với công nghiệp cũng là tất yếu và sẽ làm xuất hiện
các hình thức tổ chức sản xuất khác ở trình độ cao hơn , trong đó nông nghiệp rốt
cuộc cũng là một ngành công nghiệp có những nét đặc thù .Những đặc thù này dần
dần sẽ giảm đi và về mặt tổ chức nền sản xuất thì sự hội nhập của nó và các quá
trình công nghiệp không hề vì thế mà bị cản trở .
7.
Một khi những mục tiêu trên đây đã được theo đuổi một cách kiên
nhẫn và thành đạt cụ thể trên các vùng nông thôn thì rốt cuộc người ta cũng đã
hoàn thành một mục tiêu cuối cùng là cuộc cách mạng nông nghiệp với cả hai
phương diện : Thay đổi căn bản phương thức sản xuất nông nghiệp và cũng thay
đổi căn bản quan hệ sản xuất trong nông nghiệp .
Nông nghiệp , khi đó không còn là công việc riêng của giới nông dân .
Những nông gia cũng trở thành những nhà kinh doanh hoặc là công nhân trong
một hệ thống liên kết với đô thị và là một khâu trong dây chuyền công nghiệp .
Tình trạng lưỡng phân về kinh tế và xã hội đã bị xóa bỏ .Nhất nguyên hóa đã được
thực hiện theo những tiêu chuẩn hiện đại hoá .Truyền thống và hiện đại sẽ được
kết hợp một cách hài hoà .
1.3 Mô hình hoá – Các mô hình lý thuyết về phát triển nông thôn tương
ứng với các thực tế làng xã ở Việt Nam hiện nay.
Việc nghiên cứu mô hình phát triển , hoặc nói khác đi , việc mô hình hóa (
Modelisation ) sự phát triển là một công tác tổng kết lý luận dựa trên sự khái quát
sâu rộng các thực tế được phân loại theo những tiêu chí nhất định . Mô hình ở đây
là mô hình lý thuyết chứ không phải là các bảng thiết kế cho muôn ngàn trường
hợp khác nhau .
Mô hình phát triển về kinh tế - xã hội chỉ có thể và cần phải là những phác
thảo lý thuyết về các khả năng và các điều kiện phát triển xuất phát từ các đặc
điểm về cơ cấu nội tại của chủ thể phát triển đồng thời có tính đến những tác động
từ bên ngoài . Chủ thể ấy là người nông dân và các làng xã .
Mô hình này phải mang tính đại diện cho những kiểu loại làng xã đang thực
tế tồn tại , nó đưa ra bộ khung cho việc hoạch định chương trình phát triển theo
các kiểu loại ấy . Như vậy các làng xã nào cùng trong một kiểu loại giống nhau thì
sẽ có mô hình phát triển cơ bản giống nhau . Trong cùng một mô hình ấy , có thể
có kẻ đi nhanh , người đi chậm , kẻ đi trước , người đi sau , kẻ phát triển ở mức
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cao , người ở mức thấp ... nhưng về mặt lý thuyết thì chúng cùng đi theo một
hướng mà mô hình đã vạch ra .
Như vậy , công việc đầu tiên trước lúc đưa ra mô hình là phải phân loại các
kiểu làng xã . Đây là công việc không dễ dàng . Cho đến nay vẫn chưa có bảng
phân loại nào là thoả đáng cho các kiểu làng xã ở Việt Nam . Khó khăn là ở việc
xác định các tiêu chí dựa vào đó để phân loại .
Nếu dựa vào các yếu tố địa hình , người ta có thể đưa ra một loạt các dạng
làng : làng ven đồi , làng chân núi , làng trên cồn cát , làng trên giồng , làng ven
sông , làng chân đê , làng đất bãi , làng co cụm trên các mô đất cao , làng trải dài
theo sông rạch , làng ven biển ..v.v. Về mặt dân tộc học hay địa lí nhân văn thì sự
phân loại này rất đáng lưu ý vì nó cho phép hiểu được các cách thức tổ chức quần
cư của người Việt trên khắp các vùng với các địa vực khác nhau . Với những hiểu
biết này , chắc chắn người ta sẽ tránh được những mô hình tưởng tượng là tốt đẹp
khi bỗng chốc di dân Quỳnh lưu đi lập làng mới ở trên núi . Tuy nhiên , chưa thấy
có nhà nghiên cứu nào dùng cách phân loại này để nghiên cứu mô hình phát triển
hiện đại dù rằng các yếu tố địa hình hẳn cũng có ảnh hưởng phần nào đến đời sống
của dân cư .
Một cách phân loại khác dựa nhiều hơn vào các hoạt động kinh tế . Theo đó
, ta có các làng thuần nông chỉ sản xuất nông nghiệp . Các làng nghề thủ công mà
số liệu hiện nay ước đoán có 1500 làng với các loại nghề khác nhau . Các làng
buôn với những chợ lớn làm trung tâm buôn bán của cả một vùng. Các làng chài ở
các vùng ven biển . Các Vạn chài cũng là một kiểu làng di động trên các dòng
sông ..vv..
Những hoạt động kinh tế rất cụ thể và nhiều khi rất phong phú trong các
làng này là một cơ sở rất quan trọng để nghiên cứu về các chương trình phát triển .
Ở đó có một câu hỏi rất thú vị rằng : vì sao một hoạt động kinh tế nào đó lại chỉ có
thể ở làng này mà không phải ở làng ngay bên cạnh nó . Nếu sau này Bộ nông
nghiệp và phát triển nông thôn có được một chương trình nghiên cứu về kinh tế
làng xã nhằm đưa tới một bảng phân loại có giải thích về nguồn gốc lịch sử của
các dạng hoạt động kinh tế ở cấp làng thì chắc hẳn đó sẽ là một cống hiến khoa
học rất có giá trị .
Một cách phân loại nữa dựa trên các tiêu chí dân số học . Pierre Gourou là
người đầu tiên làm việc này . Từ đó cho đến nay cũng không có ai làm tiếp nữa .
Đó là điều đáng tiếc vì dân số là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến các khả năng
phát triển cả về sản xuất và tiêu dùng , cả về các vấn đề xã hội lớn như giáo dục , y
tế ..., đặc biệt là về quản lí hành chính Nhà nước .
Chúng tôi chỉ đưa ra đây 3 cách phân loại về địa hình ,về hoạt động kinh tế
, về dân số là những cách phân loại có tiêu chí rõ ràng nhất . Ngoài ra còn không ít
những cách phân loại “dân gian” khác với tiêu chí không rõ ràng . Chẳng hạn , loại
“làng học” với truyền thống học hành và thi cử , nhiều người đỗ đạt cao. Có loại
“làng quan” , ở đó nhiều người thành danh trên đường hoạn lộ .
Bây giờ , một câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có thể sử dụng những
bảng phân loại trên đây để nghiên cứu và phác thảo ra các mô hình phát triển được
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không ? Câu trả lời của chúng tôi là không . Mặc dù tất cả những yếu tố đó đều
đáng kể nhưng nó chỉ có tầm quan trọng nào đó khi lập chương trình phát triển
cho từng làng , tuỳ theo các điều kiện địa lí , dân số và truyền thống nghề nghiệp
riêng của làng đó . Đi khỏi giới hạn cụ thể ấy thì tính đại diện của các yếu tố ấy rất
dễ bị nghi ngờ . Vì sao ?
Vì chúng ta không thể tìm ra một mẫu số chung về khả năng và điều kiện
phát triển của các làng nếu dựa vào các yếu tố ấy . Chẳng hạn , các làng thuần
nông cũng chỉ là một cách gọi cho tiện chứ không thể nào từ đó qui ra mộ mẫu số
chung là nó ít có khả năng phát triển hay thậm chí là nghèo . Có thể cùng là làng
thuần nông nhưng một làng độc canh cây lúa khác rất xa với một làng trồng hoa (
như Ngọc Hà trước đây ) , một làng trồng rau ( như Thận Cựu Nghĩa ở Tiền Giang
) , một làng ở 18 thôn vườn trầu ( như Bà Điểm )...Và cả đến việc độc canh cây lúa
nữa . Nhìn về tương lai liệu những làng có loại lúa gạo nổi tiếng trong truyền
thống như gạo Tám thơm ở Nam Định , gạo Ri ở Bắc Giang , gạo Nàng Thơm chợ
Đào ở Long An ... có thể làm giàu bằng lúa gạo đặc sản của họ được không ? Và
nếu đây là một điểm xuất phát tốt thì họ có nên “độc canh” cây lúa như một nghề
chuyên môn hóa của dân làng ?
Một mẫu số chung cho 1500 làng nghề lại càng khó hơn nữa và việc lập ra
một mô hình lý thuyết cho sự phát triển ít nhiều tương tự giữa các làng đó chỉ có
thể là ảo tưởng . Bởi lẽ , danh từ “làng nghề ” cũng là một cách gọi ước lệ , nó bao
hàm trong đó những dạng thức rất khác nhau từ một làng dệt có tầm vóc thị
trường quốc tế như Vạn Phúc của Hà Đông đến một làng làm “bánh tráng” Trảng
Bàng ở Tây Ninh , một làng xe nhang ở Bình Chánh vùng ngoại ô TP Hồ Chí
Minh .
Trong việc tìm kiếm mô hình , bảng phân loại phải đi theo một hướng khác
. Nó phải căn cứ vào các loại hình được nhận ra trên những tiêu chí cho thấy bản
chất của sự vật chứ không phải chỉ dừng ở hiện tượng . Ở đây phải đi sâu vào qui
luật vận động của các hình thức tổ chức nền nông nghiệp và xã hội nông thôn đã
hình thành một cách lịch sử và thể hiện trên một số dạng thức ít nhiều có tính lặp
lại và đồng nhất giữa các làng . Đó chính là việc tìm ra và xác định mẫu số chung
để giải bài toán phát triển trên một số kiểu loại tương tự.
Phải nhận rằng , những nỗ lực về lý thuyết theo hướng này thật là hiếm
hoi , đặc biệt cho trường hợp của Việt Nam khi mà các nghiên cứu về phát triển
chỉ mới nảy nở trong thời gian gần đây nhất .
Trên thế giới , việc phân loại các làng nông nghiệp theo những trình độ tiến
hoá khác nhau đã được đặt ra trên một số tiêu chí quan trọng tập hợp xung quanh
hai kiểu loại bao trùm : loại làng mở và loại làng đóng .
Đây cũng chính là bộ khung phân tích đã được sử dụng trong cuốn sách của
một học giả người Mỹ viết về nông thôn Việt Nam xuất bản năm 1979 . Đó là
cuốn sách “ The Rational Peasant- The Political Economy of Rural Society in
VietNam ” ( Người nông dân hợp lý . Kinh tế chính trị về xã hội nông thôn ở Việt
Nam )
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Mở đầu cuốn sách này tác giả đã trình bày hai kiểu loại làng này với hệ tiêu
chí của nó như sau :
Về loại làng mở ( Open village ), ông viết “ Phần lớn ( nhưng không phải
tất cả ) nông dân trên thế giới ngày nay sống trong những làng mở , nghĩa là trong
những làng mà trách nhiệm đóng thuế thuộc về cá nhân , có đường biên mờ nhạt
giữa làng và thế giới bên ngoài , rất ít hoặc không có hạn chế về sở hữu ruộng đất ,
có quan niệm mơ hồ về tư cách người dân của làng , đất đai tư hữu hoá ”(1)
Về loại làng đóng (Close Village) ông viết “ Trái lại phần lớn nông dân thế
giới trước đây sống trong những làng cộng đồng ( Corporate Village ) nghĩa là
những làng đóng với một số hình thức trách nhiệm tập thể về đóng thuế , những
đường biên rõ ràng với thế giới bên ngoài , một quan niệm rõ ràng về tư cách dân
làng , và đất đai thường do làng sở hữu và quản lí ”(2)
.................................................................................................................................(1
)(2) Sách đã dẫn – Trang 1,2
Cách phân loại theo hai kiểu loại làng đóng và làng mở hầu như đã được
nhất trí rộng rãi trong giới khoa học từ trước đến nay . Chính Pierre Gourou khi
viết về người nông dân đồng bằng Bắc bộ cũng đã dùng từ “kinh tế khép kín ” .
Ông viết :
“ Con số 6.500.000 người nông dân châu thổ Bắc Kì sống bằng một nền
kinh tế khép kín (economie fermée): họ mua và bán ít , mỗi gia đình tồn tại bằng
cách tiêu thụ sản phẩm của mình làm ra và hạn chế những nhu cầu mà họ không
thể thoả mãn được nếu không bỏ tiền ra ... Bất kì ai chỉ thâm nhập chút ít vào đời
sống của người nông dân cũng nhận ra ngay đời sống kinh tế khép kín này ”(3)
Điều này gợi ý việc đưa một số tiêu chí kinh tế vào cách phân loại với khối
lượng mua vào và bán ra thị trường .
Vậy chúng ta có thể dựa vào những gợi ý trên đây để đưa ra một bảng phân
loại trên hai kiểu cơ bản các làng nông nghiệp theo các tiêu chí đã được khái quát
từ thực tế như sau :
LÀNG ĐÓNG
1-Chế độ công hữu đất đai
2-Hạn chế quyền sở hữu đất đai
3-Tập thể làng đóng thuế cho nhà
nước
4-Biên giới làng chặt chẽ
5-Tư cách dân làng lấn át tư cách
công dân
6-Nền kinh tế khép kín và tự túc ,
trao đổi ít
7-Thu nhập của người dân thấp
8-Nhu cầu hạn hẹp

9-Không gian xã hội của người dân
bó hẹp
10-Người nông dân mang tính thụ
động
LÀNG MỞ
1-Chế độ tư hữu đất đai
2-Không hạn chế quyền sở hữu đất
đai
3-Cá nhân chịu trách nhiệm đóng
thuế
4-Biên giới làng lỏng lẻo
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5-Tư cách công dân rõ ràng của mỗi
người
6-Nền kinh tế mở , trao đổi nhiều
7-Thu nhập của người dân cao hơn
8-Nhu cầu phong phú hơn

9-Không gian xã hội của người dân
rộng mở hơn
10-Người nông dân có tính chủ động
cao

.................................................................................................................................(3
) Sách đã dẫn (trang 508)
Danh mục những tiêu chí này không nhất định chỉ là 10 cái như vừa nêu ra .
Có thể thêm vào những tiêu chí khác nữa miễn là nó có thể đo lường được , lượng
hoá được , do đó dễ dàng so sánh .
Thật ra thì những khái niệm Đóng và Mở không chỉ có hai cực đối nghịch
như vậy . Trong thực tế có những mức độ trung gian , từ thấp hơn đến trung bình
và đến cao hơn . Nhưng bất kể như thế nào thì sự phát triển cũng nhất thiết sẽ đi
theo con đường từ làng Đóng sang làng Mở . Đó cũng là con đường từ truyền
thống sang hiện đại với những di sản nào đó , chủ yếu là văn hoá sẽ được kế thừa .
Sự kế thừa truyền thống sẽ đạt đến mức độ Làng Mở rộng nhất bằng việc các di
sản văn hoá trở thành những yếu tố của cảnh quan môi trường và du lịch .
Bây giờ , liệu chúng ta có thể áp dụng các tiêu chí và cách phân loại này
vào việc thiết kế những mô hình phát triển của Việt Nam ? Theo chúng tôi , hoàn
toàn có thể làm được việc này nếu chấp nhận tính khách quan của các tiêu chí trên
đây và không bị những định kiến ràng buộc .
Chẳng hạn , rõ ràng là loại Làng Đóng thì khó phát triển hơn . Nếu nhìn
nhận một cách khách quan như vậy thì có thể thiết kế loại mô hình thích hợp cho
bước chuyển của nó , tìm ra được những bước chuyển tuần tự sang kiểu làng Mở .
Cũng rõ ràng là kiểu Làng Mở thì dễ phát triển hơn . Nếu nhìn nhận như
vậy thì cần có cách thức khai thông những cản trở từ các phía , tạo cho nó điều
kiện vươn xa hơn tầm cỡ của mình . Điều này sẽ khuyến khích việc tạo ra nhiều
dạng phát triển nông thôn vượt khỏi ranh giới của làng , tiến tới liên làng và tiến
tới dạng phi làng xã .
Dựa trên thực tiễn lịch sử của nước ta ,chúng tôi nhận thấy dạng Làng Mở
rất phổ biến ở Nam Bộ . Nền sản xuất không bị bó hẹp vào không gian làng . Chỉ
riêng điều đó thôi cũng đòi hỏi loại mô hình riêng cho nó . Chỉ ở đây mới nảy nở
được kiểu đại doanh nghiệp trong nông nghiệp như Nông Trường Sông Hậu .
Nghề nuôi cá bè ở An Giang đã và đang đi theo hướng doanh nghiệp hoá . Các
nông trại và kinh tế trang trai cũng dễ dàng mở rộng qui mô và hoạt động ở vùng
đất Đồng bằng Sông Cửu Long .
Một dạng làng có độ mở tương đối rộng là loại cụm làng ở Nam Trung Bộ
có lẽ là từ Quảng Nam vào trong . Đường biên làng ở đây khá mờ nhạt và sự hợp
tác giữa các làng gần nhau là khá dễ dàng . Những thị tứ mọc ra giữa các làng là
giao điểm nửa đô thị hoá của các làng đó . Có lẽ vì thế mà có sự hội tụ thương mại
một thời sầm uất của Hội An . Có lẽ vì thế mới có Ngũ xã Trà Kiệu, ở đây 5 làng
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có đình thờ chung 13 vị tổ của các dòng họ đều là dân Thanh –Nghệ vào cùng
nhau lập làng từ thời Hồng Đức . Và cũng ở đây mới có kiểu hợp tác xã Duy Sơn
2 , mới có công trình thuỷ điện do các làng cùng nhau xây dựng, trong đó có cả
làng Thiên Chúa giáo . Vùng này đòi hỏi một loại mô hình phát triển riêng .
Một dạng Làng Đóng có nhiều hơn ở vùng nông thôn Bắc bộ và Bắc trung
bộ . Tất nhiên không phải làng nào cũng đóng như nhau . Với mười tiêu chí của
làng đóng trên đây , ta sẽ nhận ra những mức độ đậm nhạt của các làng . Nhưng
ngay cả những làng cận đô thị của mấy tỉnh ven Hà Nội thì mức độ đóng đều trên
trung bình , trừ một vài cá biệt . Những làng nghề có độ mở hơn nhưng vẫn trên
khuôn khổ đất đai , vốn liếng và sáng kiến của dân làng là chính. Gần đây có mấy
nơi lập khu công nghiệp làng . Nhưng tác động của nó đến độ mở của làng ra sao ,
theo dạng công trường thủ công Âu Châu hay theo dạng công nghiệp hương trấn
Trung Quốc thì vẫn chưa có gì rõ ràng .
Phần lớn các làng Bắc Bộ và Bắc trung bộ còn nằm ở giai đoạn chuyển tiếp
từ làng Đóng sang làng Mở . Một mô hình phát triển thể hiện bước chuyển tiếp ấy
là cần thiết và phải thuyết phục người ta chấp nhận sự thử thách to lớn bước
chuyển tiếp ấy . Bởi vì nhiều cấu trúc bên trong của kiểu làng đóng đã quá xưa cũ
nhưng lại được sự ủng hộ của các tập quán có sức ì rất nặng nề . Trên mức độ nào
đó , các sức ì ấy cũng đã được phản ánh vào nhiều chính sách.
Tóm lại chúng ta sẽ có các mô hình lý thuyết về sự phát triển nông thôn
nhìn từ góc độ các truyền thống làng xã sau khi đã dùng 10 tiêu chí để lượng hóa
thực tế các làng theo các vùng . Không nên hiểu lầm là chúng tôi sẽ áp đặt máy
móc các mô hình này lên 3 miền Bắc Trung Nam . Bởi vì các kiểu loại làng vừa
nói trên luôn luôn có hiện tượng “xôi đỗ” , không phải là đồng nhất theo vùng địa
lí . Sau đây là sơ dồ 3 mô hình lớn tương đương với 3 cấp độ phát triển nông thôn
từ làng xã truyền thống sang hiện đại .
1.Mô hình phát triển làng
2.Mô hình phát triển cụm làng ( có thể trùng hợp hoặc không trùng hợp với
cấp xã )
3.Mô hình phát triển tiểu vùng nông thôn .
Bên trong mỗi mô hình lớn là các mô hình nhỏ cụ thể hóa cho mô hình lớn.
Có thể quan niệm 3 mô hình lớn này cùng với 21 mô hình nhỏ trong đó là thể hiện
sự tiến hóa từ thấp đến cao của cơ cấu kinh tế –xã hội nông thôn theo hướng Công
nghiệp hoá -Hiện đại hoá . Đây là quá trình phát triển biện chứng nên có liên hệ
mật thiết với nhau và tồn tại đồng thời nếu ở đâu có những diều kiện thích hợp .
Một quyền tự do lựa chọn rất rộng rãi dành cho các địa phương tuỳ theo các thực
tế phù hợp với loại mô hình nào đó .
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1.4 Lựa chọn một số kinh nghiệm từ các quốc gia khác :
Nếu sự phát triển là mục tiêu mà tất cả các quốc gia trước sau cũng phải đi
tới trên con đường tiến hoá thì bước đi , hình thức , và giải pháp để phát triển là
khác nhau từ nước này qua nước khác . Mỗi nước có điểm xuất phát riêng , có
những di sản lịch sử vật chất và tinh thần không giống nước khác .
Tuy nhiên việc tìm hiểu và lựa chọn các kinh nghiệm tốt của nước ngoài
cũng là rất cần thiết để có thêm nguồn tri thức phong phú về con đường phát triển
cho phép mở rộng tầm nhìn và tham khảo được những bài học hay .
Những kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp và nông thôn ở nhiều nước,
ở nhiều trình độ phát triển khác nhau là rất phong phú , không sao trình bày hết
được .Ở đây , Đề tài chỉ lựa chọn một số kinh nghiệm xung quanh bốn chủ đề
chính như sau :
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- Những kinh nghiệm về Doanh nghiệp hoá kinh tế nông nghiệp , tổ chức
lại nền sản xuất nông nghiệp từ kinh tế nông hộ và ngoài nông hộ .
- Những kinh nghiệm về ưu tiên sử dụng khoa học kĩ thuật làm mũi nhọn
cho cách mạng công nghiệp
- Những kinh nghiệm về công nghiệp hoá nông thôn
- Những kinh nghiệm về xây dựng cộng đồng nông thôn mới
Từ bốn vấn đề ấy , một số kinh nghiệm thích hợp sẽ được trình bày :
a> Doanh nghiệp hoá kinh tế nông nghiệp , tổ chức lại nền sản xuất nông
nghiệp từ kinh tế nông hộ và ngoài nông hộ
Tạo ra các loại hình doanh nghiệp trong nông nghiệp là một hướng đi nhất
thiết phải làm để tiến tới nền nông nghiệp hiện đại hoá .Ở Trung Quốc , người ta
gọi quá trình này là Sản nghiệp hoá, nghĩa là tạo ra các loại công ty . xí nghiệp ,
hợp tác xã , liên hiệp xí nghiệp ..v.v trong kinh doanh các loại nông sản. Nông hộ
là một khởi điểm quan trọng .Trong nhiều nước đang phát triển , đa số là các hộ
tiểu nông , nhưng ngoài ra còn các hộ trung nông . Nhiều nước đã phát triển thì
các nông trại gia đình cũng là một loại nông hộ có qui mô cach tác lớn và rất lớn .
Về nguyên tắc, một khi đã đi vào kinh doanh , các nông hộ ấy dù lớn hay nhỏ đều
phải có quyền tự chủ kinh doanh trên tất cả các mặt, đất đai và lao động.
Tự chủ kinh doanh cũng có nghĩa là tự chủ liên kết và hợp tác . Từng bước ,
các nông hộ này cũng phải hợp tác và liên kết lại theo những hình thức thích hợp
để đi vào quá trình kinh doanh có qui mô lớn và chuyên nghiệp hơn . Tất nhiên ,
đây là một hướng đi dựa trên tự nguyện của nông hộ , vì các lợi ích kinh tế của
chính họ . Mọi hình thức ép buộc , thoát li lợi ích kinh tế của họ đều chỉ dẫn đến
hậu quả xấu cho sản xuất.
Nhìn từ góc độ phương thức sản xuất thì đây là một bước tiến quan trọng ,
biến nông nghiệp thành một ngành kinh doanh với nhiều lực lượng xã hội cùng
tham gia chứ không phải chỉ có nông dân và nông hộ .
Ở các nước tư bản như Mỹ và Tây Âu thì không còn những nông hộ quá
nhỏ bé .Cuộc cách mạng nông nghiệp cùng với những cải cách xã hội đã tạo nên
hình thức tổ chức sản xuất phổ biến ở nông thôn là các trang trại . Qui mô ruộng
đất các trang trại này có thể lên đến vài chục , thậm chí vài trăm ha .Có loại trang
trại do chính chủ đất kinh doanh nhưng cũng có trang trại thuê đất . Nếu nhìn từ
góc độ nông nghiệp gia đình thì trong chừng mực nào đó , chủ thể quản lí vẫn là
gia đình và lao động gia đình vẫn được huy động vào công việc sản xuất . Tuy
nhiên những trang trại này không tự nó vận hành được mà tòan bộ quá trình sản
xuất , chế biến , vận chuyển ,bảo quản , tiêu thụ , đều nằm trong một hệ thống liên
kết với các hình thức khác nhau .
Ở Mỹ có ba hình thức chủ yếu :
-Các xí nghiệp và liên hiệp xí nghiệp chuyên cung ứng vật tư thiết bị cho
các nông trại .Đặc biệt là trên lĩnh vực máy móc nông nghiệp thì người Mỹ đi theo
cách công nghiệp hoá , tập trung hoá , và chuyên nghiệp hoá .
-Cac liên hiệp xí nghiệp làm theo chế độ hợp đồng với các nông trại . Đây
là hình thức phổ biến nhất ở Mỹ . Những hợp đồng này giải quyết tất cả các khâu
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từ đầu đến cuối quá trình sản xuất . Các xí nghiệp và liên hiệp xí nghiệp đầu tư
trực tiếp vào nông trại và đảm bảo tất cả đầu ra cuối cùng .
-Các hợp tác xã liên kết các chủ nông trại trong việc đầu tư , cung ứng vật
tư và tiêu thụ . Năm 1970 ở Mỹ có 7790 hợp tác xã loại này . Các chủ nông trại là
xã viên của hợp tác xã sẽ kí hợp đồng về sản phẩm cung cấp cho hợp tác xã với số
lượng , chủng loại , chất lượng , và thời hạn thỏa thuận . Hợp tác xã sẽ thanh toán
cho xã viên theo giá thỏa thuận và mỗi xã viên sẽ trích một phần lợi nhuận này
góp vào tài sản kinh doanh chung của hợp tác xã .
Cả 3 hình thức trên phản ánh đặc điểm của nông nghiệp ở Mỹ ngay từ đầu
đã dựa trên những nông trại lớn không hề thông qua kinh tế tiểu nông .Như vậy ,
nông nghiệp Mỹ ngay từ đầu đã là nông nghiệp tư bản chủ nghĩa .
Ở Pháp thì tình hình có khác , Nông thôn Pháp đã có một giai cấp tư sản từ
trước cuộc cách mạng 1789, giai cấp này coi giới tiểu nông là bạn đồngminh . Sự
liên minh giữa tư sản và nông dân trong kinh doanh nông nghiệp đã thành truyền
thống,đặc biệt là trên các mặt hàng rất nổi tiếng về chất lượng của Pháp . Đó là các
mặt hàng từ sữa và rượu nho , từ lâu đã là những sản phẩm hàng hoá có qui trình
công nghệ rất chặt chẽ và hiện nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp chuyên doanh
về các mặt hàng này .
Ví dụ năm 1989 ở Pháp có 3000 xí nghiệp công nghiệp thực phẩm thu hút
36000 lao động cung cấp 20,1% tổng s/p công nghiệp thực phẩm Âu Châu.
Trên toàn nước Pháp có đến 400 doanh nghiệp làm bơ và phomat , 300
doanh nghiệp làm rượu nho chiếm hết 1/5 rượu nho toàn thế giới .Trong cách tổ
chức san xuất thì các liên hợp là hình thức điển hình của Pháp . Có đến 50% nông
hộ là thành viên của các liên hợp này . Nhiều liên hợp đã có hàng trăm năm tồn tại
. Các liên hợp đảm bảo cung cấp tư liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông hộ
. Với những liên hợp ấy , nông sản của Pháp có đủ thế mạnh để giữ vững khả năng
cạnh tranh trên thị trường , khiến cho các nông gia không phải lo ngại về tiêu thụ
sản phẩm và giá cả .
Quá trình doanh nghiệp hoá nông nghiệp cũng đã và đang diễn ra ở Thái
Lan , một nước đang phát triển và có hoàn cảnh gần gũi với Việt Nam hơn .
Thái lan đã lựa chọn chiến lược xuất khẩu nông sản từ năm 1977 .Chiến
lược đó đặt mục tiêu làm cho những nông sản có ưu thế của Thái Lan với tính cách
một nước nhiệt đới có thể chiếm lĩnh được thị trường thế giới bằng chính sản
phẩm nông nghiệp đã kinh qua chế biến . Công nghiệp chế biến được chọn là khâu
đột phá để thực hiện chiến lược ấy .
Từ quan điểm ấy , họ đã xúc tiến các hoạt động sau :
-Công nghiệp hoá nông nghiệp với nghĩa là làm cho nông nghiệp trở thành
một khâu gắn chặt với công nghiệp làm hàng xuất khẩu và do đó phải phát triển
các doanh ngiệp trong công nghiệp đảm nhận liên hiệp với nông dân tạo ra sản
phẩm để chế biến có hiệu quả xuất khẩu cao .
-Để có được nền công nghiệp chế biến mạnh như vậy thì phải làm nông
nghiệp theo một tổ chức kiểu khác . Tổ chức đó như cách của Thái Lan ( có lẽ
cũng là nước đầu tiên trong số các nước đang phát triển ) là đi theo công thức 4
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nhà : nhà nước + nhà doanh nghiệp + nhà bank +nhà nông . Trung Quốc rất chú ý
đến công thức này (1) . Việt Nam cũng lấy ý tưởng này nhưng lại thay nhà ngân
hàng bằng nhà khoa học .
Công thức của Thái Lan nhắm vào việc lập ra các doanh nghiệp nông sản
xuất khẩu theo hướng cả 4 nhà đi từ đầu đến cuối của quá trình sản xuất. Hình
thức kết hợp thì linh động thay đổi theo từng loại công việc và sản phẩm nhưng về
nguyên tắc thì cả 4 nhân vật này đều là chủ thể của quá trình sản xuất : chính phủ
địa phương chịu trách nhiệm tạo dựng cơ sở hạ tầng, nhất là đường xá chọn các
nông hộ có khả năng tham gia doanh nghiệp ngay từ lúc đầu , chọn
------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Xem Lý Trị Dân :Trung Quốc nông nghiệp san nghiệp hoá kinh doanh .
NXB
Quản lí xí nghiệp .Bắc kinh 1997
những làng xã nào để thực hiện dự án sản xuất , ngân hàng có trách nhiệm, đầu
tư vốn vào việc sản xây dựng các cơ sở chăn nuôi hoặc trồng trọt cho từng nông
hộ đã được chọn ; xí nghiệp chịu trách nhiệm cung ứng thiết bị , vật tư cho sản
xuất , chế biến và tiêu thụ sản phẩm . Kết thúc quá trình sản xuất và tiêu thụ
lợi nhuận sẽ được chia cho 4 bên theo tỷ lệ thích hợp , chính phủ thu lợi qua thuế ,
ngân hàng thu lợi qua lợi tức , xí nghiệp thu lợi qua lợi nhuận , nông dân thu lơi
qua lợi nhuận và trừ dần các khoản đầu tư về thiết bị dài hạn .Sau 5-7 năm các
thiết bị , nhà xưởng , máy móc của nông hộ sẽ do nông hộ được sở hữu hoàn toàn .
Như vậy , nông hộ không bị lép vế như là người vay lãi ngân hàng hay
mang nợ công ty .Do đó cũng không xảy ra tình trạng phải phạt nông dân một khi
họ không tôn trọng hợp đồng như có thể thấy ở các nơi khác .Kết quả cuối cùng là
Thái Lan có được một hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh trong nông nghiệp
và chuyên môn hoá . Lúc đầu , Thái Lan làm công thức này trong chăn nuôi , sau
phát triển sang các mặt hàng khác như gạo , thuỷ sản , và đặc biệt là hoa quả nhiệt
đới hiện đứng hàng đầu thế giới . Đến năm 1989 Thái Lan đã có 14 loại nông sản
phẩm xuất khẩu trên thế giới được xúc tiến chủ yếu nhờ vào các doanh nghiệp này
.
b> Ưu tiên sử dụng khoa học kĩ thuật làm mũi nhọn cho cách mạng nông
nghiệp :
Trường hợp điển hình cho loại hình này là Nhật Bản . Trong cuốn sách “
Sự phát triển của Nhật Bản hiện đại”nhà sử học người Anh là W.G.Beasley đã đặc
biệt nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của nông nghiệp đối với bước chuyển của
nền kinh tế Nhật thời kì cải cách Minh Trị . Nến nông nghiệp lúc đó đã cung cấp
một tỉ lệ lớn nguồn lực cho nhu cầu Hiện đại hoá . Nước Nhật lúc ấy có hai nguồn
xuất khẩu lớn là chè và lụa tơ tằm .Tính ra, đến ½ thu nhập của Nhà nước khi đó là
từ thuế nông nghiệp , nhưng không phải là do chế độ sưu cao thuế nặng mà do sự
tăng trưởng rất nhanh chóng của nông nghiệp suốt những năm từ 1870-1890
.Những chỉ số so sánh cho thấy nếu lấy thành tích của năm nghiệp năm 1921 là
100% thì năm 1873 là 28,6% năm 1890 là 50,1% năm 1900 là 65,3 % - nghĩa là cứ
10-20 năm đã tăng gấp đôi .
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Nếu tính theo sản lượng của các vụ thu hoạch chính thì thời kì những năm
1880 mỗi năm tăng 30 triệu koku , và những năm 1990 mỗi năm tăng 40 triệu
koku ( mỗi koku =8 galon)
Sự tăng trưởng này đã bắt đầu từ thời kì Tokugawa nhưng nhà nước Minh
trị đã thúc đẩy mạnh hơn bằng sự quan tâm rất lớn đến thương mại và chế biến
nông sản .
Nhà nước làm điều này bằng tinh thần “ Thoát Á nhập Âu” và “ kĩ thuật
phương Tây , tinh thần Nhật Bản” .Cũng giống như trong công nghiệp họ xúc tiến
việc học hỏi Phương Tây . Kĩ thuật được đặt lên hàng đầu để canh tân nền nông
nghiệp .Cũng có một vài chuyện hơi thái quá và không thành công như việc
khuyến khích nông dân Nhật nuôi cừu và trồng cây Ôliu như ở Phương tây .
Nhưng sự thành công là rất lớn trong việc đầu tư để cải tạo toàn bộ hệ thống thuỷ
lợi , cải tạo giống , đưa những tri thức và kĩ năng công nghiệp tiên tiến vào nông
thôn và nông dân .
Trường cao đẳng nông nghiệp đầu tiên đựơc lập ra ở Sapporo năm 1881 và
ở Komaba (1887),đều do chính phủ tài trợ đã cung cấp các khuyến cáo kĩ thuật
cho các hội đoàn địa phương do địa chủ và các chủ nông trại lập ra . Kết quả là đã
có những cải thiện to lớn về giống và kĩ thuật trồng trọt , kiểm soát dịch hại . Các
loại phân bón đã được sử dụng rộng rãi với nhiều chủng loại như bột cá ở vùng
Hokaido , bã đậu nành ở Manchurian, photphat cũng được sử dụng ở nhiều nơi
.Tất cả đã làm tăng năng suất gấp bội. Ở những vùng đất kém màu mỡ của
Hokaido năng suất đã tăng 13% từ 1880 đến 1990 , năng suất của 1 ha trung bình
ở Nhật đã tăng 30% cùng thời kì đó .
Điều đáng lưu ý là nước Nhật đã tạo ra những bước tiến đó không giống
như cách ở phương Tây phải qua cách mạng nông nghiệp bằng vốn đầu tư chủ yếu
của tư bản và lập ra những đại nông trại . Nông nghiệp Nhật Bản hầu hết vẫn tiếp
tục làm theo cách thâm canh trên những mảnh đất nhỏ , cả đất sở hữu lẫn đất tá
điền . Nhưng bằng cách ưu tiên sử dụng khoa học kĩ thuật làm mũi nhọn , đưa các
tri thức và kĩ năng mới trong nông nghiệp đến từng mảnh ruộng , đến từng người
địa chủ và nông dân , họ đã thành công trong việc tạo ra nền nông nghiệp mạnh đủ
sức làm cơ sở cho công nghiệp phát triển .(1)
c> Những kinh nghiệm về công nghiệp hoá nông thôn
Trung Quốc là một điển hình cho loại kinh nghiệm này . Trên nhiều mặt
tình hình nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc và Việt Nam đã trải qua
những bước thăng trầm rất giống nhau , do đã một thời cùng đi theo đường lối ưu
tiên phát triển trên công nghiệp nặng , tập thể hoá nông nghiệp , xóa bỏ kinh tế
tiểu nông .Cả hai nước cũng đã gánh chịu những thất bại nặng nề và từ đó rút ra
bài học để chuyển sang chế độ khoán hộ , rồi từng bước thừa nhận vai trò của tiểu
nông , tự do hoá nông sản và thúc đẩy nông nghiệp hàng hoá bằng các loại hình
kinh doanh nhà nước và ngoài nhà nước .
-----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Xem thêm W.G.Beasley . The rise of Modern Japan . London 1990 .
Trang 105-106
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Nhưng khác với Việt Nam , Trung Quốc đã có bước tiến lớn trong chính
sách công nghiệp hoá nông thôn .Điều này là do họ có ý thức rõ rệt về việc phải
vượt qua “kinh tế nhị nguyên” như đã nói ở phần trên .Trước những áp lực xã hội
căng thẳng về tình trạng phân hoá giàu nghèo giữa các vùng , nhất là giữa vùng
ven biển đông và vùng sâu , xa ở phía Tây , Trung Quốc đã có quyết tâm thực
hiện công nghiệp hoá từ cấp làng xã , liên xã , huyện lị .
Từ đầu năm 1984 , Ban chấp hành Trung Ương Đảng cộng sản Trung Quốc
đã lần lượt công bố hai văn kiện số 1 và số 4 .Trong hai văn kiện lịch sử ấy đã
khẳng định đầy đủ vai trò của xí nghiệp phi nông nghiệp ở nông thôn tức là xí
nghiệp hương trấn lấy công nghiệp nông thôn làm trọng tâm của chính sách nông
thôn , đề ra phương châm “ nhiệt tình ủng hộ, tích cực chỉ dẫn và quản lí , làm cho
nó phát triển lành mạnh” . Điều đó đã tạo ra một bước đột phá làm thay đổi nhanh
chóng diện mạo nhiều vùng nông thôn Trung Quốc .
Chỉ trong một năm 1984 , xí nghiệp công nghiệp nông thôn toàn Trung
Quốc đã đạt tới 4.810.000 đơn vị , số lao động được thu hút vào đó lên tới trên 30
triệu lao động , giá trị sản lượng đạt 124,5 tỉ tệ . Tài sản cố định của công nghiệp
hai cấp làng xã và thôn tương đương với 14,1% giá trị tài sản của toàn bộ công
nghiệp quốc doanh ở nông thôn tính đến cuối năm 1983 .
Các loại hình xí nghiệp hương trấn này rất đa dạng .Nó gồm có xí nghiệp cá
thể , xí nghiệp liên hộ , xí nghiệp thị trấn , xí nghiệp thôn xã ... Qui mô cũng rất
khác nhau từ vài công nhân cho đến vài ngàn người .Sản phẩm công nghiệp hương
trấn cho đến năm 1991 tập trung vào các loại sau đây và chiếm một tỉ trọng rất
đáng kể so với sản phẩm cùng loại của cả nước . Ví dụ :
Sợi chiếm 44,6% cả nước
Dệt chiếm 31,6% cả nước
Muối nguyên liệu 14,00% cả nước
Dầu ăn 36,8% cả nước
Điện 1,9% cả nước
Giấy và bìa 38,30% cả nước
Than 27,50 % cả nước
Xi măng 28,00% cả nước
Gạch 77,00% cả nước
Bắt đầu từ năm 1989 , Trung Quốc đã tiến hành chỉnh đốn hiện tượng quá
nóng trong kinh tế quốc dân . Cuối năm 1991 , khi chỉnh đốn xong thì tình hình
công nghiệp hương trấn của Trung Quốc như sau : số xí nghiệp là 7.430.000 đơn
vị , số lao động là 58.140.000 người , giá trị tổng sản lượng đạt tới 826,7 tỉ nhân
dân tệ , lần đầu tiên vượt khỏi tổng sản lượng nông nghiệp.
Tuy nhiên , Trung Quốc cũng nhận rõ sự phát triển công nghiệp hương trấn
là không đồng đều giữa các vùng .
Loại vùng thứ 1 là vùng công nghiệp hoá nông thôn thuận lợi gồm có 9 tỉnh
thành : Thượng Hải , Thiên Tân , Bắc Kinh , Giang Tô , Triết Giang , Liễu Minh ,
Quảng Đông , Hà Bắc .
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Loại 2 là loại công nghiệp nông thôn tiến triển bình thường gồm 11 tỉnh:
Phúc Kiến , Sơn Tây , Cát Lâm , Hà Nam , Hồ Bắc , Hắc Long Giang , An Huy ,
Giang Tây , Thiên Tây , Tứ Xuyên , Hồ Nam
Loại 3 là loại công nghiệp nông thôn tiến triển chậm gồm 10 tỉnh và khu tự
trị : Cam Túc , Nội Mông , Ninh hạ , Quảng Tây , Tân Cương , Quí Châu , Thanh
Hải , Hải Nam , Tây Tạng .
Như vậy , những vùng thuận lợi cho công nghiệp hoá nông thôn là những
vùng ngoại thành các thành phố lớn , các tỉnh ven biển , những địa phương có điều
kiện giao thông thuận lợi hơn , những vùng kinh tế thị trường có truyền thống hơn
. Ngược lại , một số nơi ở nội địa , đặc biệt là ở phía Tây , những vùng điều kiện
giao thông vận tải kém hơn , kinh tế thị trường yếu hơn và ảnh hưởng của thành
thị không rõ rệt thì công nghiệp nông thôn khó phát triển .
Từ đó ,Trung Quốc hiện đang cố gắng có những biện pháp điều chỉnh quá
trình phát triển không cân đối bằng nỗ lực trước hết là mở các trục giao thông mới
vào các vùng tương đối lạc hậu ...
d> Kinh nghiệm xây dựng các cộng đồng nông thôn kiểu mới
Hàn Quốc có một số kinh nghiệm trên vấn đề này.Thật ra thì so với Đài
Loan là nước có cùng một xuất phát điểm tương tự về nhiều mặt thì Hàn Quốc
không thành công lắm trong việc công nghiệp hoá nông thôn . Trong khi Đài Loan
đã nổ lực đưa các xí nghiệp về các vùng nông thôn mở ra nhiều doanh nghiệp nhỏ
ở nông thôn thì Nam Hàn từ đầu lại đi theo đường lối tách rời nông nghiệp ra khỏi
công nghiệp , một thời gian dài đã để lại một nông thôn có cơ sở hạ tầng và hệ
thống dịch vụ kém phát triển .
Tuy nhiên một khi ý thức được tình hình đó , chính phủ Nam Hàn thời tổng
thống Pakchunghi đã đề xướng chương trình làng mới (Seamun Undoy ) và dùng
cách này để thúc đẩy sự phát triển tự thân vận động tích cực của các cộng đồng
với sự yểm trợ của nhà nước qua các dự án phát triển nông thôn .
Đặng Kim Sơn trong cuốn sách Công nghiệp hoá từ nông nghiệp đã giới
thiệu kinh nghiệm này như sau :
Uỷ ban phát triển làng mới được lập ra ở các làng để vạch kế hoạch và xúc
tiến các dự án .Lãnh đạo của dự án độc lập với xã trưởng là người chỉ giữ vai trò
đại diện hành chính để tránh tình trạng quan liêu hoá thường thấy ở các vùng nông
thôn .Uỷ ban ở làng xã được nối kết với uỷ ban ở các cấp quận huyện, tỉnh cũng
không phụ thuộc vào cơ quan hành chính từng cấp .Các dự án ở từng làng xã xây
dựng với sự hướng dẫn của các chuyên viên của các ngành khác nhau .Mỗi dự án
phải nhắm vào một công việc thiết thực nhất của làng , mang lại lợi ích cụ thể cho
dân làng và do chính dân làng thực hiên .Nhà nước hỗ trợ cho các dự án theo cách
ưu tiên cho những cộng đồng biết tự tổ chức và thực hiện dự án một cách thành
công , không có việc cấp phát bình quân , cào bằng cho mọi làng nếu ở đó không
có những công việc và mục đích thiết thực.
Đó là cách làm có hiệu quả vì nó đã đánh thức những tiềm năng và những
quyết tâm của dân chúng ở từng cộng đồng . Tính tích cực và chủ động của nông
dân được khơi dậy thay cho tình trạng trì trệ vốn có ở nông thôn và từ đó tạo ra
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những bước phát triển cụ thể trong một cao trào học hỏi và ganh đua giữa các cộng
đồng (1).

-----------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tham khảo : The Newly industrialising economises of East Asia
.Routledge.1993

PHẦN HAI
HIỆN TRẠNG LÀNG XÃ VIỆT NAM VÀ CÁC VẤN ĐỀ QUAN HỆ
ĐẾN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN
I > Các di sản truyển thống làng xã đang tác động đến sự phát triển nông
thôn .
Truyền thống là một khái niệm thuộc về các cơ tầng lịch sử .Nó phải được
tích tụ qua một trường kì lịch sử nào đó .Truyền thống làng xã với tính cách là di
sản của tổ chức xã hội cơ bản và ổn định của ngườiViệt cũng vậy , nó phải được
hình thành và thử thách qua những chặng đường lịch sử lâu dài .
Tiếc rằng , không có một sử liệu nào cho phép biết được một cách ít nhiều
xác thực rằng các Làng Việt có từ lúc nào .Tất cả chỉ là những ước đóan .
Có lẽ Làng Việt đã ra đời từ lâu trước khi An Dương Vương xây thành Cổ
Loa ? Đào Duy Anh trong cuốn “ Đất nước Việt Nam qua các đời ” đã căn cứ vào
các phiên âm chữ Kẻ tiếng Việt thành Cổ tiếng Hán mà đóan rằng Cổ Loa chính
là làng Kẻ Loa . Bởi vì trong tiếng Việt Nam có lệ lấy chữ Kẻ đặt tên trên một chữ
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khác để gọi tên một làng , chữ thứ hai thường chỉ một đặc điểm gì về địa lí hay về
kinh tế của Làng ấy ,ví như Kẻ chợ ,Kẻ Vẽ ,Kẻ Noi ,Kẻ Mọc ,Kẻ Thầy (1).Đó đều
là những Làng Việt Cổ mà tên gọi còn được nhắc nhở đến nay.
Tất nhiên Làng Việt đã được lập nên như các điểm quần cư của người Việt
trong quá trình tiến dần từ Trung du xuống miền Châu Thổ Sông Hồng . Nhưng để
biết được ở đâu và những làng nào là làng cổ nhất thì không có một cứ liệu nào tin
cậy . Nhà nghiên cứu người Pháp là Pierre Gourou đã cố gắng điều tra các làng ở
phía bắc sông Ninh Cơ và nói rằng những làng ấy “ có những truyền thống tin cậy
ngược lại từ thế kỉ XI , song điều đó không có nghĩa rằng chúng là những làng cổ
nhất .” (2)
Về con số của các làng là bao nhiêu lại cũng khá mù mờ , chưa ai làm
được một bản kiểm kê tin cậy . Riêng ở Châu Thổ Bắc Bộ , Pierre Gourou đưa ra
con số 7000 làng . Không có số liệu cho Trung Bộ và Nam Bộ .Con số mà cục
tổng điều tra nông thôn , nông nghiệp và thủy sản năm 2001 với tổng số xã là
8950 và tổng số thôn là 80544 cũng không giúp gì cho việc suy đóan ra số làng
người Việt vì ở đó chữ thôn có thể trộn lẫn các loại : ấp , làng ...Có một qui định
về hành chính rằng tất cả những gì dưới cấp xã đều gọi là thôn .
...............................................................................................................................
(1)Đào Duy Anh . Đất nước Việt Nam qua các đời .NXB Thuận Hoá 1994.
Tr 31
(2) Pierre Gourou . Người nông dân Châu Thổ Bắc Kì .NXB Trẻ 2003.Tr111
Chúng ta đã tự giới hạn việc tìm kiếm các truyền thống làng xã chỉ ở các
Làng Việt . Những làng này rất chặt chẽ ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ , đã
nới lỏng khá nhiều ở Nam Trung Bộ và cuối cùng càng lỏng lẻo hơn ở Nam Bộ
đến mức chỉ còn một số yếu tố nặng về văn hoá tinh thần và mang tính biểu trưng .
Những đặc điểm truyền thống mà chúng ta kể ra đây chỉ có thể là những nét phổ
biến nhất nhưng không nhất thiết là hoàn toàn giống nhau xét về mức độ đậm nhạt
ở các vùng .
Những nét phổ biến nhất còn ảnh hưởng đến nay có lẽ là 4 đặc điểm sau
đây : Làng tiểu nông với cây lúa nước ở trung tâm hệ thống canh tác ; sự trùng
hợp không gian kinh tế và không gian xã hội trong khuôn khổ của làng ; làng thân
tộc với các cơ cấu xã hội vi mô song trùng với các cơ cấu xã hội vĩ mô ; văn hoá
làng với những biểu tượng của cộng đồng nông thôn truyền thống .
Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các đặc điểm này .
1 > Làng tiểu nông với cây lúa nước ở trung tâm hệ thống canh tác.
Kinh tế tiểu nông là đặc điểm nổi bật nhất của Làng Việt và cây lúa nước là
trụ cột của nền kinh tế ấy . Người tiểu nông có mặt ở khắp nơi và cùng với họ cây
lúa nước đã có mặt gần như không trừ một làng nào ngay cả những làng đã có
những hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp .
Khái niệm tiểu nông ở đây có thể được định nghĩa như : các gia đình nông
dân sử dụng lao động của chính họ để canh tác trên những phần đất nhỏ bé ( dù là
đất sở hữu hay tá đền ).
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Nền kinh tế ấy được tái tạo liên tục và khắp nơi như là một qui luật của xã
hội Việt Nam . Các quần cư càng lâu đời bao nhiêu , thì mật độ các gia đình tiểu
nông càng dày đặc bấy nhiêu và những mảnh đất thì ngày càng manh mún. Qui
luật đó đã đi suốt đồng bằng Bắc Bộ vào Trung Bộ và giờ đây cũng không loại
trừ vùng đất đồng bằng Sông Cửu Log .
Năm 1936 Pierre Gourou đưa ra con số 16 triệu mảnh trên đồng bằng Bắc
Bộ với diện tích trung bình 5 mảnh /1 ha . Ngày nay một con số của bộ nông
nghiệp đưa ra là hơn 100 triệu mảnh trên toàn quốc . Diện tích trung bình của mỗi
mảnh là bao nhiêu không rõ nhưng chúng ta đang đối diện với công việc “ dồn
điền đổi thửa ” không mấy dễ dàng .
Đấy là một truyền thống dân tộc với ý nghĩa rộng nhất của nó , rằng lịch sử
của cả một dân tộc được xây dựng trên nền tảng của kinh tế tiểu nông và chỉ có nó
là có sức sống mạnh mẽ nhất . Các làng đã được lập nên từ đó , các nhà nước cũng
dựa trên nền tảng đó mà tồn tại . Thật rõ ràng rằng Việt Nam không có một nền
kinh tế đại điền trang với giai cấp quí tộc như Nhật Bản , cũng không có một chế
độ đại sở hữu kết hợp ở trong nó các quyền đại địa chủ , phong kiến quan liêu và
quân phiệt như ở Trung Hoa .
Có thể nói đến một số đại điền trang của các nhà quí tộc thời Lý Trần chăng
? Nhưng nếu có thì đó cũng chỉ là sự phôi thai mà ngay sau đó với cải cách “ hạn
điền hạn nô ” của Hồ Quí Ly và chế độ quân điền của Lê Lợi , những mầm mống
này đã bị vĩnh viễn thui chột . Các triều đại Việt Nam từ vua Lê Lợi về sau hầu
như đều ưu tiên cho chế độ công điền , nghĩa là áp đặt chế độ sở hữu nhà nước qua
làng xã . Cho đến thời Nguyễn cũng vậy . Các làng vùng Thừa Thiên, Quảng Nam
, Quảng Ngãi nhiều công điền hơn cả miền Bắc .Chỉ riêng ở vùng đồng bằng Sông
Cửu Long , do các chúa Nguyễn khuyến khích các địa chủ khai hoang nên diện
tích ruộng tư có phần ưu thế .
Chế độ ruộng công ở Việt nam tồn tại dưới ba tầng thứ:
Quyền sở hữu tối cao của nhà nước (vua )
Quyền nắm giữ ruộng đất trong tay của các làng xã
Quyền sử dụng ruộng đất của tư nhân – nông dân (1)
Đó cũng là một kiểu truyền thống kinh tế tiểu nông đã được sắp xếp để
củng cố sự kiểm soát của nhà nước trên làng xã theo kiểu quan hệ “cống vật ”.
Chế độ đó rõ ràng vẫn còn biểu hiện trong cách thức xử lí vấn đề ruộng đất của
nhà nước hiện nay . Do đó khó mà biết được đến khi nào tình trạng manh mún này
mới dừng lại .
Những gia đình tiểu nông đã khai thác tối đa nguồn lợi từ những mảnh đất
nhỏ ấy và xét về mặt kĩ thuật canh tác cây lúa thì có cả một kho tàng kinh nghiệm
mà khoa nông học hiện nay có thể và cần phải kế thừa . Hơn thế nữa , rất nhiều
đức tính của người nông dân trong cuộc sống gia đình và trong lao động bền bỉ
truyền từ đời này qua đời khác còn cần thiết chừng nào mà kinh tế tiểu nông còn
vẫn là nguồn sống gần như duy nhất của họ .
Nhưng sự nghèo khó cũng là một thực tế và dù cho các gia đình tiểu nông
có làm hết sức mình theo châm ngôn “khéo ăn thì no , khéo co thì ấm ” thì nhiều
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lắm họ cũng chỉ tạm no đủ và có dư chút ít dự phòng những lúc mất mùa . Một chế
độ tiểu điền không bao giờ tự nó là lý tưởng . Dù cho người ta có tối ưu hoá kinh
tế tiểu nông thì một lối thoát khác của người nông dân vẫn phải tông chờ vào việc
chuyển phần lớn lao động dư thừa sang các khu vực kinh tế ngoài nông nghiệp .
...............................................................................................................................
(1) Tham khảo . Phan Đại Doãn – Làng Việt Nam . NXB KHXH 1992 .
Tr 34-35-36
Sự chuyển tiếp cần đến 30 năm , và trong khoảng thời gian đó người ta còn
cần đến những truyền thống nghề nghiệp và đạo đức của người tiểu nông . Nếu
làm suy yếu nó thì số đông các gia đình nông dân sẽ rơi vào khủng hoảng về vật
chất lẫn tâm lí .
Tuy nhiên , một câu hỏi tất yếu phải đặt ra cho bước chuyển tiếp ấy : Phải
chăng các làng xã tiểu nông sẽ không thể tự phân hoá trong lòng nó ? Liệu có thể
có sự tập trung ruộng đất hay không ? Và nếu sự tập trung ấy là tất yếu thì phải
chăng cần có sự giải thể chế độ công điền ( dù chỉ là sở hữu toàn dân trên danh
nghĩa ) và thừa nhận việc tư nhân hóa ruộng đất để từng bước tổ chức lại nền nông
nghiệp theo hình thức doanh nghiệp .
2) Sự trùng hợp giữa không gian kinh tế và không gian xã hội trong khuôn
khổ của làng .
Làng là không gian sống của người tiểu nông .Một nền kinh tế khép kín
cùng với một tổ chức xã hội chặt chẽ khiến cho làng có thể thỏa mãn phần lớn nhu
cầu sinh sống của các cá nhân – những nhu cầu rất thiết thực và nói chung là rất
hạn hẹp .
Vào những năm đầu thế kỉ 20, làng Bắc Bộ có diện tích trung bình là 210ha
và số dân trung bình là 910 người . Giờ đây số dân ấy đã tăng lên gần gấp đôi
trong khi diện tích hầu như không đổi . Nếu như so với một làng trung bình của
Pháp vào đầu thế kỉ 19 với diện tích 1000ha và số dân 500 người thì làng Việt có
diện tích 5 lần kém hơn và dân số hai lần nhiều hơn . Đó là chưa kể những ngoại lệ
với các làng có đến trên 10 ngàn dân cùng trên một tụ điểm quần cư duy nhất .
Không gian kinh tế của các làng rất rõ rệt . Trước hết là tình trạng ruộng đất
của từng làng có những ranh giới riêng và những ranh giới này rất nghiêm ngặt .
Dù rằng không có một hàng rào hữu hình nào nhưng sự xâm lấn đất đai giữa hai
làng cạnh nhau là điều tối kị có thể gây nên tranh chấp thậm chí đổ máu . Tất
nhiên , điều này chỉ nổi bật ở Bắc Bộ , Bắc Trung Bộ , mờ nhạt ở các vùng khác .
Chúng ta đã chứng kiến cuộc Hợp tác hóa với qui mô toàn xã đã thất bại để sau đó
ruộng đất làng nào lại trở về làng ấy . Một luật chuyển đổi đã thừa nhận thực tế là
hầu hết hợp tác xã lại trở về với không gian kinh tế truyền thống của làng .
Ngoài ruộng đất ra thì có những hoạt động kinh tế khác là chung của làng,
đặc biệt là công việc thuỷ lợi và đôi khi cả việc phòng trừ dịch hại .Ngoài ra còn
có những con đê chung , những bờ đê , những bãi thả trâu chung , những cầu quán
giữa đồng để tránh mưa nắng ..vv..Và tất nhiên , một cái chợ làng dù nhỏ dù to.
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Không gian xã hội thì còn hoàn hảo hơn nữa . Ở đó có tất cả những thiết
chế thỏa mãn mọi nhu cầu giao tiếp xã hội giữa người với người , từ việc hôn nhân
đến việc tang ma , những hội hè , đình đám , những nơi thờ tự..v.v..
Một cuộc sống như vậy có phần tù hãm . Gần đây nó đã bị ít nhiều lung lay
bởi những xáo động dân số từ mấy cuộc chiến tranh và hiện nay khi kinh tế thị
trường đang mở rộng . Các nhu cầu của người nông dân cũng thay đổi . Nền giáo
dục và y tế hiện đại cũng mở rộng không gian của lớp nông dân mới ra khỏi giới
hạn của làng .
Tuy vậy , những dự án phát triển lại không thể thành công được chừng nào
nó không dựa vào những yếu tố truyền thống mà ở đó không gian làng vốn là thích
hợp hơn cả . Những công trình “ điện , đường , trường , trạm ” là những ví dụ khá
thuyết phục rằng nếu như cộng đồng làng tự lo lấy những việc đó thì sẽ thành công
hơn là chỉ dựa vào những quyết định và hỗ trợ của nhà nước . Nhìn về xa hơn thì
không gian sống của người ta sẽ mở rộng hơn nhưng không hẳn vì thế mà từ bỏ
truyền thống gắn bó làng xóm . Bởi vì với người Việt , làng còn là một chốn quê
hương , một nơi gốc gác , để tưởng nhớ và để tìm về cho nhiều thế hệ .
3) Làng thân tộc với sự song trùng các cơ cấu xã hội vi mô và các cơ cấu
xã hội vĩ mô .
Đây là một nét đặc biệt của tổ chức làng Việt truyền thống .
Trong mỗi làng có nhiều dòng họ , ít thì 5, 6 họ , nhiều thì đến vài chục
dòng họ khác nhau .Giữa các dòng họ có sự trao đổi hôn nhân . tạo ra một quan hệ
hôn nhân “ ngoại tộc , trong làng ” Trai gái rất ít khi lấy vợ lấy chồng ở làng khác
. Có cả những qui tắc về huyết thống nhưng còn có cả yếu tố tâm lí nữa . Vì thế ,
không chỉ ở Bắc Bộ , các bà mẹ không muốn gả con xa mà ngay cả ở Nam Bộ ,
Trung Bộ cũng có tâm lí ấy :
“ Má ơi đừng gả con xa .
Chim kêu vượn hót biết nhà má đâu ”
Nhưng cần lưu ý rằng , nếu chỉ xét riêng về kiểu nội hôn ( endogamie) thì
một làng người Pháp với 500 dân cũng đủ cho tái sản xuất sinh học qua hôn nhân
giữa các trai gái trong làng (1) . Nhưng ở Pháp hệ thân tộc không có bề rộng và bề
sâu đủ trở thành một kiểu cơ cấu xã hội vi mô và can thiệp vào các cơ cấu vĩ mô
của làng xã như ở Việt Nam .
...............................................................................................................................(1)
Fernand Bradel . L’Identite de la France. Arthand .1986. Tr129
Hệ thống thân tộc của ngưới Việt được xác lập ở trong làng với nhiều đời
bên nội và bên ngoại khiến cho mỗi cá nhân có quan hệ họ hàng xa gần với rất
nhiều người và tạo thành một màng lưới “ dây mơ rễ má ” của cơ cấu vi mô . Các
cá nhân ấy ở vào thứ bậc rất nhiều lớp khác nhau và do những tập quán lâu đời “
một giọt máu đào hơn ao nước lã ” hệ thân tộc ảnh hưởng rất nhiều tới sự ứng xử
của người ta .
Những quan hệ thân sơ thuộc cơ cấu xã hội vi mô này lại có ảnh hưởng
đáng kể tới các quan hệ về đẳng cấp , về quyền lực , về chức phận thuộc cơ cấu xã
43

hội vĩ mô . “ Một người làm quan cả họ được nhờ ” là một kiểu ứng xử có thực .
Ngay trong làng , quan hệ thân tộc cũng ngấm ngầm chi phối các kiểu hợp tác hay
xung đột giữa các phe nhóm khác nhau .
Sự lồng ghép hai kiểu cơ cấu ấy tạo ra những lực cân bằng ít nhiều bền
vững , những cán cân quyền lực và lợi ích ít nhiều công bằng , những qui phạm
đạo đức ít nhiều dung hoà giữa các cực đoan . Do đó , làng có được một khả năng
tự trị mà không nhất thiết cần đến sự can thiệp trực tiếp của nhà nước .
Các nhà nước quân chủ cũng hiểu rất rõ cơ chế tự trị này của làng xã . Và
nó đã sử dụng cơ chế ấy . Nhà nước chỉ cần biết đến làng mà không cần biết đến
các cá nhân . Mọi việc bổ báng cho làng từ sưu thuế đến binh dịch , lao dịch đều
nhắm vào đơn vị làng . Miễn là các làng làm đủ nghĩa vụ ấy với nhà nước , còn
trong làng dàn xếp với nhau ra sao không phải là việc nhà nước cần quan tâm .
Trong truyền thống tự trị ấy của làng xã , người dân luôn luôn ở vị thế một
dân làng mà không phải ở vị thế rõ rệt là công dân một nước . Nền dân chủ làng xã
với tầm hạn hẹp như vậy , nhiều khi lại là chỗ dựa tốt cho các chế độ chuyên chế
phương Đông trước đây .
Nền dân chủ làng xã chỉ thực sự là dân chủ một khi nó được đặt trong một
hệ thống chính trị mà quyền công dân được bảo hộ bằng pháp luật như là quyền
của mỗi cá nhân riêng rẽ không phụ thuộc vào việc anh ta là thành viên của một
nhóm nào .
Như vậy , không có chuyện đi thẳng từ dân chủ làng xã truyền thống sang
dân chủ hiện đại . Nhưng tất nhiên cũng có bước chuyển tiếp . Đã có một thời gian
dài cả mấy chục năm thiết lập chính quyền cấp xã trùm lên mấy làng hợp lại .
Nhưng rốt cuộc người ta lại phải làm một bước lùi . Bởi vì một khi không thay thế
được dân chủ làng xã bằng dân chủ hiện đại cao hơn , trái lại chỉ tạo ra một bộ
máy quan liêu cồng kềnh và phiền nhiễu thì nền dân chủ làng xã lại tỏ ra còn hữu
ích . Những sự kiện phức tạp ở nông thôn Thái Bình và nhiều vùng khác đã chứng
minh điều đó .
4> Văn hoá làng với những biểu tượng của đời sống cộng đồng nông thôn
truyền thống .
Mô hình văn hoá làng Việt là một thành tựu truyền thống rất nổi bật của
người nông dân Việt Nam . Việc lập làng được khởi đầu bằng cuộc khẩn hoang ,
mở đất và kết thúc bằng việc hoàn tất mô hình văn hóa của làng . Từ Bắc chí Nam
việc lập làng của người Việt trong quá trình di dân mở đất là một công trình quan
trọng nhất , giống như việc tạo lập một tiểu vũ trụ của họ vậy . Và nó chỉ hoàn tất
trong sự tạo dựng một biểu tượng thiêng liêng là ngôi đình làng . Nói đến văn hoá
làng thì ngôi đình là biểu tượng nổi bật nhất và cũng được tái tạo ở hầu khắp các
làng .
Mô hình văn hoá làng có những khuôn mẫu vật thể và tinh thần chung
nhưng không vì thế mà đơn điệu . Các làng tuỳ theo cảnh trí thiên nhiên và sản vật
của mình mà làm cho văn hoá làng có nhiều nét đa dạng phong phú khác nhau .
Tất cả cùng đi vào tâm thức của người Việt với mái đình , cây đa , bến nước , con
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đò , giếng làng , chợ làng ...rồi trở thành một từ làng trừu tượng để diễn đạt những
cộng đồng văn hoá khác nhau : làng văn , làng báo , làng thơ ...
Truyền thống văn hoá làng cũng đã có thời mai một và bị phá phách .
Nhưng vì nó đã ăn sâu vào tâm thức người Việt như vậy nên hễ có dịp là nó được
phục hồi .
Văn hoá làng sẽ đi vào cuộc sống hiện đại theo một qui luật tiến hoá chung
. Và người ta ngày càng biết quí trọng nó hơn theo những nhu cầu muốn bảo tồn
những dấu tích cổ xưa , những đặc sản từ món ăn đến cây cỏ , những lễ hội dân
gian ..v.v.
Tuy nhiên đây là một công việc rất tinh vi và nếu không cẩn thận thì khó
tránh khỏi những mất mát , những vụng về và thô lậu . Về điều này , sự nhắc nhở
của Pierre Gourou đáng được lưu tâm :
“ Sự hài hòa cổ xưa giữa con người với thiên nhiên vẫn có thể giữ gìn được
, nếu như người Việt Nam , đặc biệt là những người thuộc tầng lớp thượng lưu ưu
tú , nghĩ rằng đó là di sản quí báu nhất của nền văn minh của họ , nếu một làng cải
tạo vụng về một ngôi nhàlà phản lại những truyền thống thiêng liêng nhất của
mình và của cộng đồng nông dân , rằng việc xây một ngôi nhà gác bằng gạch giữa
một ngôi làng cổ , là sự sỉ nhục đối với cái gì là cao quí nhất
của nước Việt Nam . Nếu có một tinh thần yêu nước Việt Nam , thì họ phải dành
tất cả sự quan tâm vào việc giữ gìn sự hài hoà giữa thiên nhiên và con người , đó
là vấn đề tiên quyết , là vấn đề chi phối mọi vấn đề khác dù là kinh tế hoặc chính
trị ” (1)
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.................................................................................................................................(1
) Pierre Gourou. Người nông dân châu Thổ Bắc kì .NXB Trẻ 2003 . Tr 523-524
II >Nhận dạng mô hình kinh tế –xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay
từ kết quả điều tra trên mẫu nông hộ .
Làng Việt đến nay vẫn còn là các làng tiểu nông với đơn vị cấu thành cơ
bản của nó là các nông hộ . Dù cho đã có những thay đổi đáng kể trên các chỉ tiêu
về dân số , lao động , nghề nghiệp , kĩ thuật canh tác , trình độ văn hoá và giao tiếp
xã hội của cư dân ... khiến cho không còn thấy ở đâu một làng thuần túy “ khép
kín ” như trước , nhưng các đơn vị hộ tiểu nông vẫn được tiếp tục duy trì trên căn
bản khuôn mẫu kinh tế gia đình và trên sự toan tính của người tiểu nông bàm trụ
vào đất đai và làng xóm của họ .
Đó có lẽ là một đặc điểm của nông thôn Việt Nam khác với nhiều nước
trong vùng nếu nhìn theo những viễn cảnh đô thị hoá . “ Không giống với những
quốc gia khác trong khu vực , Việt Nam có mức độ đô thị hoá rất thấp .”
Kết
luận này được rút ra từ cuộc tổng điều tra dân số do tổng cục thống kê thực hiện
năm 1999 .
Cũng năm đó , tổ chức Liên hợp quốc đã đưa ra một dự báo dân số toàn cầu
, theo đó mức độ đô thị hoá của Việt Nam còn thấp hơn nữa . Trong suốt thời kì 20
năm từ 1970 đến 1990 , trong khi các nước khác ở khu vực có số dân đô thị tăng
từ 20% đến 40% thì Việt Nam chỉ đạt mức 19% và dừng lại ở đó mà không có
bước nhảy nào đáng kể .
Hơn thế nữa , nếu nhìn về phía trước 20 năm đến năm 2020 thì số liệu dự
báo của Liên hợp quốc cho dân số đô thị Việt Nam chỉ ở mức 27,3% , thấp hơn
Trung Quốc (43,9%), thấp hơn Thái Lan (32,5%) , thậm chí thấp hơn cả Lào
(36%) (1)
Đây chưa phải là lúc nói đến những nguyên nhân hoặc thảo luận về những
hệ quả của quá trình đô thị hoá chậm như vậy . Chỉ biết rằng , một cách khá chắc
chắn là sau 20 năm nữa thì dân số nông thôn Việt Nam vẫn còn ở mức 70% . Như
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vậy các làng xã vẫn còn có mật độ dân số rất cao và các nông hộ vẫn còn là đơn vị
kinh tế – xã hội đáng được quan tâm hơn cả trong các chương trình phát triển .
Để có những dữ kiện cho phép phán đoán về mô hình kinh tế – xã hội nông
thôn Việt Nam hiện nay , Đề tài đã xúc tiến cuộc điều tra trên mẫu 9 làng xã và
1350 nông hộ trên cả ba miền Bắc , Trung , Nam . Từ hiện trạng của các làng xã
này , kết hợp với những tài liệu khác , chúng ta có thể hình dung được vấn đề về
phát triển nông thôn đi từ nông hộ và từ làng xã truyền thống một cách cụ thể hơn.
.................................................................................................................................(1
) Nguồn : United naion (1999) World Urbanisation : The Revision 1999 (NY)
A> Phân loại mô hình kinh tế nông thôn ở các làng xã hiện nay .
1)Hộ tiểu nông – những vấn đề ruộng đất và lao động gia đình .
Các nông hộ hiện nay có qui mô nhân khẩu trung bình 5 người ; với 2 lao
động và một quĩ đất đai nhỏ bé . Đất đai bị chia manh mún , đặc biệt trên các
vùng đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ . Không có một số liệu chính xác nào cho
biết về các hộ thuần nông . Tuy nhiên chúng ta cũng có thể giả định rằng phần lớn
các hộ đều dựa trên nông nghiệp là nguồn sống cơ bản . Một số ít hơn đã có những
nghề nghiệp khác và nguồn thu khác ngoài nông nghiệp .
Giả thiết ấy là có căn cứ ngay từ những quan sát đầu tiên ở các làng . Chỉ
trừ một số rất nhỏ dân mới nhập cư là không có phần đất được chia , còn lại thì
nhà nào cũng có mộ số ruộng đất rộng hẹp đúng theo qui mô nhân khẩu . Trên
khắp các vùng từ Bắc đến Nam qui mô ấy xê xích từ 4,5-5 người và có lẽ đây sẽ là
qui mô ổn định cho vài chục năm tới nữa .
Ngay cả những làng cận đô thị và có mức độ phát triển kinh tế ngoài nông
nghiệp rất cao như làng Đình Bảng , các nông hộ vẫn được duy trì gần như nguyên
vẹn so với 20 năm trước đây , chỉ trừ phần đất được chia thu nhỏ hơn do dân số
nông nghiệp đã tăng từ xấp xỉ 10.000 người năm 1980 lên 12.800 người năm 2003
. Trừ mộ thôn mới lập phần lớn là dân nhập cư , Đình Bảng ngày nay có 2758
nông hộ chia nhau 516 ha đất canh tác .
Cuộc điều tra nông hộ của chúng tôi cho thấy diện tích đất canh tác bình
quân trên đầu người ở các xã như sau :
Bắc bộ :
Xã Đình Bảng ( Bắc Ninh )
565 m2
Xã Phùng Hưng (Hưng Yên )
706m2
Xã Tán Thuật ( Thái Bình )
551m2
Trung bộ :
Xã Hưng Nguyên ( Nghệ An )
548m2
Xã Hương Phong ( Thừa Thiên Huế) 447m2
Xã Phước Hoà ( Bình Định )
561m2
Nam Bộ :
Xã Cẩm Sơn(Tiền Giang )
1.496 m2
Xã Mỹ Luông (An Giang )
1.490m2
Xã Hoà Lợi ( Bình Dương )
4.180m2
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Xã Hoà lợi là trường hợp đặc biệt có quĩ đất lớn do đây là đất trồng cây cao
su , không trồng lúa . Qui mô đất canh tác của các hộ hầu như không có khác biệt
gì lớn ở Bắc Bộ và Trung bộ . Riêng Nam bộ thì qui mô đó lớn gấp 3 lần so với
hai miền kia .
Như vậy , quĩ đất các hộ ở Bắc Bộ và Trung bộ xê xích từ khoảng 25003000m2 , còn ở Nam bộ thì vào khoảng từ 7000m2 đến dưới 1ha . Với quĩ đất đó
các hộ phải tính toán làm sao để sử dụng có hiệu quả nhất cho việc nuôi sống gia
đình họ và ứng phó với các áp lực của phát triển .
Ngoài đất ruộng phải kể đến đất vườn . Ở Nam Bộ , đây là quĩ đất có hiệu
quả kinh tế lớn và hầu như chưa bị đụng chạm trong những thời kì cải tạo và tập
thể hoá . Xã Cẩm Sơn có 687ha đất vườn đang nằm trong những dự định chuyển
thành vùng cây ăn trái . Xã Mỹ Luông cũng có khoảng 60ha đất vườn , chủ yếu
chuyển từ vườn tạp sang vườn chuyên . Ở Bắc bộ và Trung bộ , số đất vườn tuy rất
nhỏ bé , nhưng với những nhu cầu tự túc của nhà nông thì nó cũng có một ý nghĩa
nhất định . Các vườn cam Xã Đoài không hề có qui mô lớn và hiện giờ đang thịnh
hành những vườn chanh cũng là một hướng tìm tòi để có một nguồn thu nhập
ngoài thế độc canh cây lúa hiện chỉ đủ ăn .
Tuy nhiên sự manh mún của đất đai là một hình ảnh rõ ràng của việc lún
sâu vào kinh tế tiểu nông , hiện chưa tìm ra được lối thoát . Ở Bắc Bộ và Bắc
Trung bộ , đất các làng đầu bị chia nhỏ và ngày càng nhỏ với trung bình từ 4 mảnh
đến 8 mảnh cho một gia đình . Có trường hợp một nhà với quĩ đất 2500m2 được
chia thành 16 mảnh . Nó gây ra tình trạng lãng phí đất do phải ngăn bờ . Nhưng
quan trọng hơn nó cản trở khả năng có những bước chuyển mới trong hệ thống
canh tác .
Nhưng để sống thì thực tế người ta đã sống và tiếp tục sống được trên các
phần đất nhỏ bé đó . Với năng suất lúa bình quân cứ cho là 10tấn/ha/năm thì một
nông hộ ở Đồng Bằng sông Cưủ Long cũng có thể dư thừa để bán hơn ½ số lúa họ
làm ra . Ở Bắc bộ và Trung bộ , các nông hộ ở Đồng bằng cũng không hề bị đe
doạ thiếu đói . Áp lực của sự thiếu đói không đáng kể trên phần lớn dân cư của các
làng . Những tín hiệu lạc quan hơn có thể được nhấn mạnh nhiều ở việc xuất khẩu
gạo của Việt Nam đứng ở hàng thứ hai , thứ ba trên thế giới.Bắc bộ cũng đã xuất
khẩu gạo trong mấy năm gần đây .
Tuy nhiên những ai theo dõi lịch sử xuất khẩu gạo của Việt nam chắc sẽ
nhớ rằng vào những năm 1910-1920 , Nam Bộ cùng với Cam puchia là xứ xuất
khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Miến Điện với số lượng nhiều năm
hơn 1,5 triệu tấn . Và Bắc bộ nữa , trứơc năm 1930 đã có nhiều năm đồng bằng
Sông Hồng xuất sang Hồng Kông từ 200 –300 ngàn tấn gạo mỗi năm .
Một bài toán đơn giản nhất cũng có thể cho ta thấy lãi suất từ làm lúa là rất
thấp . Giả định một hộ 5 khẩu canh tác 1 ha với năng suất 10tấn lúa/năm . Nếu trừ
hết chi phí ở mức trung bình 60% thì hộ này lãi được 6 triệu đồng , chia cho 12
tháng , mỗi tháng 500 ngàn đồng , và mỗi người trong gia đình có 100 ngàn đồng .
Thu nhập đó tương đương với 30 Kg gạo . Tóm lại với các hộ tiểu nông , làm lúa
chỉ có một cái lợi là được ăn gạo rẻ
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Thế mà không một nông hộ nào tự nguyện rời bỏ những mảnh ruộng nhỏ
bé của họ cả . Bởi nhiều lẽ , sự đủ ăn cũng là một lý lẽ rất thuyết phục . Còn cả
một tâm lí lâu đời gắn bó với đất đai . Còn cả một vài thế hệ chưa thể rời đi đâu
khác ngoài làng xóm . Và ngay trong làng xóm thì chủ nghĩa bình quân cào bằng
trong quản cấp ruộng đất cũng khiến người ta không tội gì mà không nhận phần
đất được chia dù rằng có những hộ có thu nhập từ nguồn khác gấp cả 100 lần thu
nhập từ vài mảnh ruộng như ở làng Đình Bảng .
Chỉ có một tình huống cho thấy tâm lí “ bám đất ” bị lay chuyển tận gốc .
Đó là ở những vùng qui hoạch đô thị mới và khu công nghiệp , khi mà đất đai lên
giá hàng ngày . Từ năm 1998 , ở nhiều vùng ngoại thành Sài Gòn , nông dân đã
choáng ngợp trước cơn lên giá đất . Người ta nói hài hước rằng , lúc này không
cây gì hiệu quả hơn “cây bêtông ” (dùng để cắm đất phân lô và bán ), không giống
nào hiệu quả hơn giống 4 số 9 (ký hiệu của cây vàng SJC) . Cũng rất dễ dàng thấy
hiện tượng này ở vùng quanh Hà Nội hiện giờ .
Nhưng dù sao thì những cơn sốt đất ấy chỉ là ngoại lệ . Phần lớn các làng
mạc vẫn sống bình lặng và các nông hộ cũng vậy ,họ vẫn mỗi mùa , mỗi vụ , phải
chăm lo mảnh đất của mình .
Trước hết là phải có một lượng lao động nhất định để khai thác những
mảnh ruộng đất ấy .
Nguồn lao động này có thể có ba loại : Nông hộ tự làm lấy , nông hộ thuê
mướn một phần , nông hộ thuê mướn hoàn toàn người khác làm .
Cuộc điều tra 9 làng cho thấy như sau :
Tự làm hoàn toàn
Thuê một phần
Thuê hoàn toàn
Đình Bảng
5%
81%
14%
Phùng Hưng
68%
25%
7%
Tán Thuật
20%
80%
0%
Hưng Trung
80%
18%
2%
Hương Phong
22%
74%
2%
Phước Hoà
77%
20%
3%
Mỹ Luông
36%
56%
8%
Cẩm Sơn
45%
53%
2%
Hoà Lợi
99%
1%
0%
Trừ xã Hòa Lợi là nơi chuyên canh cây cao su theo hình thức tiểu điền , ở
tất cả các nơi khác trồng lúa đều có một tỷ lệ đáng kể các nông hộ phải sử dụng
lao động thuê mướn một phần hay hoàn toàn cho việc canh tác số ruộng của họ .
Vì sao một quĩ đất nhỏ bé như vậy , các hộ vẫn phải dùng lao động thuê
mướn ? Chúng ta có thể nhận thấy những lí do chính sau đây .
Trước hết là qui mô nhân khẩu của hộ đã thu nhỏ lại chỉ còn xấp xỉ 5 người
. Trong số đó có đến 25% là những gia đình 3 thế hệ có từ 1 hay 2 người già đã
hoặc gần bước ra khỏi tuổi lao động . Tuổi trung bình của các chủ hộ là 48 tuổi ,
cũng không còn là ở tuổi lực điền . Người vợ chủ hộ cũng xấp xỉ tuổi đó. Bà ta còn
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phải đảm đương hầu hết công việc nội trợ . Như vậy , thực tế là sức lao động của
các nông hộ ngày nay đã giảm thiểu trong lúc số mùa vụ khai thác mảnh đất tăng
lên , nhiều nơi tăng đến 3 vụ lúa. Vì vậy diện tích đất tuy có giảm , các dịch vụ
làm đất và thủy lợi tuy có thuận tiện hơn ,các nông hộ vẫn phải cần đến lao động
thuê mướn , đặc biệt trong các mùa cấy và mùa gặt . Và cũng chỉ vào các thời
điểm ấy , nông thôn mới thiếu lao động .
Chúng ta có thể thấy được mức độ thuần nông rất cao ở những nơi có tỷ số
nông hộ tự làm ruộng hòan toàn từ khoảng 70% trở lên .Đó là những nơi như xã
Phùng Hưng , huyện Khoái Châu , tỉnh Hưng Yên (68%), xã hưng Trung , huyện
Hưng Nguyên , tỉnh Nghệ An (80%) , xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước , tỉnh Bình
Định (77%) . Dẫu rằng qui mô nhân khẩu của họ không khác gì những nơi khác
nhưng họ cũng phải tận lực tự làm mà không có khả năng để thuê mướn . Với
những hộ này , hình thức vần công , đổi công đôi khi vẫn còn sống lại ở một số
nơi .
Ngoài lí do về qui mô nhân khẩu , ta phải kể đến lí do chính của việc thuê
mướn nhân công là sự xuất hiện những nông hộ mà nghề nông không còn tiêu biểu
cho nguồn thu nhấp chính . Họ có những nghề nghiệp khác và phải phân phối lao
động cho các công việc khác ngoài nông nghiệp . Mức độ “ phi nông nghiệp ” ở
các làng và ở các hộ có thể nhiều ít rất khác nhau . Trường hợp cao nhất là làng
Đình Bảng . Ở đó chỉ còn 5% số hộ hoàn toàn tự làm ruộng của mình và không
thuê mướn . Vậy lao động ở đâu đến làm cho 95% số hộ kia . Đó là lao động từ
cáclàng khác xung quanh . Việc này đã diễn ra từ những năm 1980 và nay trở
thành phổ biến . Nó cũng phổ biến ở nhiều làng của Từ Sơn như Đồng Kỵ , Châu
Khê. Mức độ “ phi nông nghiệp ” nếu đo bằng lao động của hộ thì có thể đến 90%
. Nhưng vẫn phải coi các hộ này là nông hộ bởi lẽ ruộng đất vẫn là của họ và
không hề có dấu hiệu gì của sự xuất hiện hình thức “tá điền ” , nghĩa là những
người thuê đất và trả địa tô cho chủ . Hơn nữa ruộng đất vẫn nằm trong khuôn khổ
của các làng , ranh giới này không hề bị phá vỡ và không hề có chuyện dân làng
Đình Bảng hay Đồng Kị bán đất cho các làng xung quanh .
Những mức độ thấp hơn Đình Bảng là các xã Tán Thuật ở Thái Bình , làng
Thanh Phước xã Hưng Phong ở Thừa Thiên Huế cũng có hiện tượng tương tự với
70% -80% số hộ thuê mướn người làm ruộng . Thực tế là ở những nơi đó các nông
hộ cũng có mức độ “ phi nông nghiệp ” nhiều hơn do chuyển sang buôn bán và
làm các nghề khác . Còn đối với Nam Bộ thì việc thuê mướn nhân công làm ruộng
từ lâu đã là một tập quán của các hộ trung nông . Ở vùng này có sẵn một đội quân
làm thuê “chuyên nghiệp ” đáp ứng nhu cầu đó theo từng mùa vụ .
Hiện tượng “phi nông nghiệp ” của các nông hộ mà chúng ta vừa nói đây
chỉ diễn ra từng phần . Nó không hề đụng chạm đến hình thái kinh tế tiểu nông và
báo hiệu sự giải thể một lúc nào đó hình thái này ở các làng xã . Ruộng đất dù có
manh mún đến đâu chăng nữa thì các nông hộ cũng không sẵn sàng rời khỏi nó .
Lao động gia đình dù có thiếu hụt đến mức phải thuê mướn hoàn toàn thì người ta
vẫn cứ yên chí rằng ruộng đó của nhà mình . Việc tuyên bố một chế độ công hữu
hay tư hữu không phải là chuyện quá quan trọng . Bởi vì , người nông dân Việt
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Nam vốn đã quen với qui chế ruộng đất của làng và trong làng thì ruộng nhà nào
nhà nấy cầy cấy và thu hoạch . Sự phân biệt công điền và tư điền chưa trở thành
một nhu cẩu khẩn thiết xuất phát từ một ý thức pháp lý mạnh mẽ của người nông
dân . Một bộ luật về “ quyền sử dụng đất ” khá mù mờ cũng đã xuất phát từ truyền
thống lâu đời của chế độ điền địa nhập nhằng giữa công và tư .
Cuộc điều tra có đề cập đến khía cạnh này của tâm lí tiểu nông bằng một
câu hỏi về nhu cầu thêm hay bớt ruộng đất của các nông hộ . Kết quả các câu trả
lời này là đáng ngạc nhiên và không thể giải thích bằng bất cứ điều gì có lôgic xét
trên quan điểm kinh tế học .
Trong tất cả các xã được điều tra , chỉ có Đình Bảng và Phùng Hưng là 2
nơi có 5% số hộ muốn bớt ruộng đi . Trong khi đó cả 3 xã ở Bắc bộ đều có 30% số
hộ muốn có thêm đất . Số này ở Trung bộ đến gần 90% . Ở Nam Bộ thì chỉ trừ xã
Hoà Lợi trồng cao su , còn hai xã kia cũng có tỷ lệ đông người muốn có thêm đất .
Trừ một vài nơi có tình huống đặc biệt , trong các làng mạc của chúng ta
không có chuyện mua bán và sang nhượng ruộng đất . Không có thị trường ruộng
đất . Không có tích tụ ruộng đất dù chỉ như một mối lo . Nền kinh tế tiểu nông tự
nó đã xác định một ranh giới hạn điền còn dưới mức qui định của nhà nước rất xa .
Ngày nay nếu trong một làng Bắc bộ Chỉ cần 1/3 số hộ có qui mô ruộng đất 3 mẫu
như người trung nông mà Pierre Gourou mô tả năm 1936 thì sẽ có 2/3 số hộ kia
mất đất hoàn toàn . Vậy nhà nước chỉ là người đã và đang đi theo một cách trung
thành các qui chế tự phát của kinh tế tiểu nông . Hôm nay cũng như hôm xưa nó
đã từng làm như thế dưới thời Hồ Quí Ly , thời Lê Lợi và đến cả thời Nguyễn nữa.
Các triều đại đã đánh thuế trên công điền rất chặt chẽ nhưng lại nới lỏng hơn việc
đánh thuế trên tư điền . Bởi vì tư điền là số ít , lại tập trung ở những vùng mới khai
hoang . Người ta cũng dễ dàng tước đoạt tư điền lúc nào mà nhà nước muốn .
Pierre Gourou từng phát hiện rằng “ Trong nước Việt Nam xưa , nền đại sở
hữu không có gì là nhiều lắm , vì sự tổ chức kinh tế không thuận lợi cho nó, vì
phong tục chống lại nó và vì nhà nước không có thiện cảm với nó ... ”(1)
Điều đó đã đúng trong quá khứ và vẫn còn đúng đến hiện nay . Có điều vì
qui mô dân số ngày càng tăng lên và nguồn đất đai để khai phá mới ngày càng thu
hẹp lại nên nền sở hữu nhỏ ngày càng nhỏ và đất đai cũng ngày càng manh mún
hơn . Dù có tận lực thâm canh và nâng cao năng suất đến cỡ nào thì ngoài khả
năng đủ ăn ra , sự tích luỹ không thể tăng lên nhiều được ,
Chế độ sở hữu toàn dân về ruộng đất cùng với cách chia đất bình quân theo
đầu người chắc hẳn đã đảm bảo sự công bằng xã hội cơ bản ở nông thôn . Và cùng
với nó đảm bảo an toàn lương thực cho mọi nhà . Nhưng đó cũng là sự công bằng
và an toàn đủ để triệt tiêu mọi tham vọng của nông hộ nếu họ muốn làm giàu trên
mảnh đất đó . Nó cũng triệt tiêu luôn tính chủ động của nông hộ vì vốn đất đã quá
nhỏ bé trong khi lại không có quyền sở hữu hoàn toàn .
Như vậy điều gì đã dúng trong quá khứ , còn đúng trong hiện tại thì không
nhất thiết sẽ đúng cho tương lai . Nhất là , một khi mục tiêu an toàn lương thực
không còn là vấn đề tự giải quyết ở mỗi nhà , mỗi làng . Nó có thể được giải quyết
ở cấp quốc gia và bằng những kĩ thuật canh tác cho năng suất vượt trội . Rồi đây ,
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lương thực cũng là một mặt hàng được đặt trong thị trường toàn cầu hoá với sự
cạnh tranh mạnh về chất lượng .
Gần đây đã xuất hiện một tư duy mới “ Cánh đồng 50 Triệu ” . Đó có thể là
một dấu hiệu về một mô hình mới làm thay đổi hệ thống canh tác trên cánh đồng
làng . Nó cần một diện tích đủ để đạt được một hiệu quả canh tác tương xứng với
vốn đầu tư bỏ ra . Diện tích ấy giả định là 30 ha . Như vậy trên các cánh đồng làng
Bắc bộ với bình quân mỗi hộ chưa đến 1/3 ha đất thì người ta sẽ phải thương
lượng với chừng 100 hộ . Khó có doanh nghiệp tư nhân nào đủ can đảm để làm
việc đó . Còn nếu lại dùng quyền của tập thể và của nhà nước thì tính chủ động
của nông hộ càng bị thu hẹp hơn nữa để nhường chỗ cho một cách quản lí khó
tránh khỏi tệ mệnh lệnh ,quan liêu .
Lối ra chỉ có thể là giải quyết lại một lần thật căn bản trên vấn đề sở hữu
ruộng đất theo quan điểm tự do hoá . Không có gì là khó khăn ghê gớm ở đây cả
ngoại trừ những định kiến . Bởi vì tự do hoá chỉ là sự xác nhận quyền tự chủ hoàn
toàn của nông hộ trong đó có quyền tự chủ về đất đai .
2) Hộ tiểu chủ . Những khó khăn của việc định hình một tầng lớp mới .
Trong khuôn khổ của làng xã , sự phân hóa của nông hộ là điều tất yếu . Đó
là những bước đi để giảm dần các hộ tiểu nông , gia tăng các hộ tiểu chủ . Tất
nhiên , kinh tế nông hộ ở ngoài phạm vi làng xã còn có nhiều dạng khác nữa
nhưng không thuộc giới hạn của đề tài này .
Khái niệm tiểu chủ được hiểu trong khuôn mẫu làng xã có thể có những
dạng sau đây :
a) Hộ Trung nông thuần túy kinh doanh chủ yếu trên các sản phẩm cây
trồng ( từ lúa đến các cây hoa màu , cây rau đậu , cây ăn trái ..) Họ có thể có chăn
nuôi nhỏ nhưng cây trồng là chủ yếu , do đó diện tích đất là yếu tố quan trọng nhất
.
Diện tích này khoảng bao nhiêu thì có thể ở mức Trung nông ? Một diện
mạo quen thuộc ở miền Nam , nhất là ở đồng bằng Sông Cửu Long trước đây về
người trung nông là người có từ 3-5 ha đất . Hiện nay diện tích đó bị thu hẹp lại
với lý do chính không phải là bị cắt bớt , cũng không hẳn là do dân số gia tăng mà
chủ yếu là do tách hộ . Tách hộ để đối phó với cách quân cấp ruộng đất theo nhân
khẩu . Chỉ còn rất ít nông hộ vẫn tập trung quản lí ruộng đất và sản xuất theo lối
đại gia đình như trước kia . Việc tách hộ và chia nhỏ ruộng đất không phải là một
giải pháp hiệu quả xét cả về nguồn vốn đầu tư và về quĩ đất .
Một diện mạo Trung nông quen thuộc ở các làng Bắc bộ trước đây thường
có diện tích đất ruộng chừng 3 mẫu , tương đương với 1 ha , nghĩa là bằng với
bình quân của Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay. Loại hộ này giải thể từ sau cải
cách ruộng đất và hợp tác hóa . Tách hộ cũng là lý do chính . Vậy nếu xét riêng về
qui mô ruộng đất của các hộ ở Đồng bằng Bắc bộ và Trung bộ hiện nay thì dạng
bần nông có ưu thế , dạng trung nông hầu như không còn .
Với một thực tế suy giảm như vậy của lớp trung nông trên tất cả các miền ,
và trước một bộ luật ruộng đất không chấp nhận tự do hoá thì viễn cảnh về dạng
tiểu chủ này không có hoặc chỉ có lẻ tẻ không đáng kể.
52

Nhưng nếu nhìn xa hơn chúng ta vẫn phải đứng trước hai giả định . Một là
giả định về quá trình công nghiệp hoá sẽ thu hút lao động dư thừa của nông thôn
vào công nghiệp . Hai là giả định về khả năng tích tụ ruộng đất sẽ từ từ diễn ra và
sẽ dẫn đến việc tư nhân hoá rõ ràng .
Với hai giả định ấy thì xu thế ở các làng hiện nay sẽ là tái tạo hộ trung nông
như đã nêu trên hay sẽ tạo ra một loại hình chủ thể đất đai nào khác . Căn cứ vào
tâm lí khát khao đất đai còn rất mạnh ở các làng , chúng tôi nghiêng về khả năng
tái tạo lớp trung nông là mô hình phân bố và quản lí ruộng đất còn có sức sống lâu
dài trong các làng xã . Tất nhiên dự đóan này chưa đủ điều kiện thực tế để khảo
nghiệm .
b) Hộ trung nông kinh doanh đa dạng
Ngoài trồng cấy trên phần đất ít ỏi của mình , những hộ này chuyển phần
lớn vốn liếng và lao động sang các lĩnh vực kinh doanh khác như chăn nuôi gia
súc , gia cầm ở qui mô tương đối lớn , nuôi trồng thuỷ hải sản ...
Nếu như quĩ đất là khá đồng dạng thì ngân quĩ trong các gia đình lại rất
khác nhau , vì rất nhiều lí do không kể hết được . Các hộ thực sự có vốn lớn mới
có thể hướng sang việc chăn nuôi lớn , mở rộng nuôi trồng thuỷ sản trên
nhữngmôi trường cho phép .
Những thí dụ có rất nhiều , chỉ nêu lên vài trường hợp ở nơi mà đề tài đã có
khảo sát .
Ở nhiều xã Nam Bộ hiện nay ,việc chăn nuôi bò ,heo, và gà vịt gia đình
hoàn toàn đi theo hướng cung ứng cho các thị trường lớn với mức độ khá ổn định.
Dạng phổ biến là đàn bò , đàn heo gia đình có từ vài chục đến vài trăm con . Đàn
gà vịt hầu hết là hàng trăm con . Như xã Cẩm Sơn có đàn heo 1700 con , đàn gà
40.000 con . Xã Mỹ Luông có đàn bò 1238 con , đàn heo gần 1000 con . Qui mô
chuồng trại của các hộ gia đình cũng khác hẳn với các làng miền Bắc .
Nhưng ngay cả ở Thái Bình , cũng đã có những tiến bộ được ghi nhận .
Chẳng hạn , ở xã Tám Thuật Thái Bình đã có 17 hộ chăn nuôi heo theo hướng
công nghiệp , mỗi hộ có từ 20-50 con .
Việc nuôi trồng thuỷ hải sản đòi hỏi những nguồn vốn lớn cho đầu tư ban
đầu . Phần lớn những người làm công việc này phải bỏ vốn từ vài triệu đến vài
trăm triệu ngay cả khi làm theo lối hợp tác xã . Chúng ta đã biết đến những bè cá
trên sông Hậu với vốn liếng lên đến hàng tỷ đồng , những hộ nuôi cá nước ngọt ở
các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long có vốn vài trăm triệu .
Ngay ở miền trung như ở xã Phước Hoà Bình Định , một hợp tác xã ở
Huỳnh Giản có diện tích nuôi tôm đến 307ha , thu 200kg/ha , nếu khắc phục được
dịch bệnh thì số thu lớn hơn . Có hộ đã có lãi ròng mỗi năm vài chục triệu từ việc
nuôi tôm .
Ở Hương Phong Thừa Thiên Huế khó khăn hơn cũng đã mở một diện tích
nuôi tôm 210 ha ở Phá Tam Giang . Với năng suất 500kg/ha thu được 116,6 tấn
vào năm 2002.
Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phần lớn trông vào vốn và lao
động của hai loại hộ trung nông vừa nói . Nhưng từ lớp người này , nền nông
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nghiệp cấp làng xã có thể tiến sâu vào quá trình chuyên môn hoá để có năng suất
và chất lượng ổn định cao , có khả năng cạnh tranh thì những mô hình này rõ ràng
là cần phải đi kèm với hỗ trợ vốn và chuyển giao kĩ thuật . Như vậy , các loại mô
hình tín dụng trung hạn và dài hạn , mô hình ngân hàng đầu tư nông nghiệp cần
phải được xây dựng nhắm vào yêu cầu của hai loại hộ trung nông này .
c) Hộ kinh doanh dịch vụ hai đầu .
Đây cũng là một dạng tiểu chủ trong cơ cấu xã hội nông thôn , nhưng là
một dạng chưa hề có trong làng xã truyền thống . Tầng lớp tiểu chủ này xuất hiện
do nhu cầu của các nông hộ trong nền sản xuất nông nghiệp hiện nay với nhiều
khâu mà gia đình không thể tự đảm đương hết được . Đó cũng là một bước tiến
trong hiện đại hoá , khi mà nền nông nghiệp cần đến nhiều dịch vụ cần phải được
chuyên môn hoá dần dần .
Ở bước đầu này thì loại hộ kinh doanh dịchvụ hai đầu , cả đầu vào lẫn đầu
ra đáp ứng được các nhu cầu đó .
Theo kết quả điều tra nông hộ của chúng tôi ở cả 9 xã thì hiện nay có đến
trên 90% các nông hộ có sử dụng từ 1-6 loại dịch vụ của tư nhân (giống cây con,
phân bón , thuốc trừ sâu , làm đất , xay xát , tiêu thụ sản phẩm )
Bảng tổng hợp sau đây cho thấy tính hình cung ứng dịch vụ từ các nguồn
khác nhau , trong đó nguồn tư nhân là rất lớn và rất phổ biến .
Bảng 1 – NÔNG HỘ ĐÃ SỬ DỤNG NGUỒN CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Làng xã
Nguồn hợp tác
Nguồn nhà
Nguồn tư
Tự làm lấy
xã
nước
nhân
Đình Bảng
100%
5%
99%
99%
Phùng Hưng
99%
15%
96%
96%
Tán Thuật
100%
45%
100%
100%
Hưng Trung
10%
90%
100%
99%
Hương Phong
100%
40%
100%
99%
Phước Hòa
93%
32%
100%
92%
Cẩm Sơn
93%
32%
96%
92%
Mỹ Luông
60%
20%
98%
94%
Hòa Lợi
1%
11%
100%
98%
Thật khó đưa ra một con số cụ thể là bao nhiêu người kinh doanh loại hình
dịch vụ loại này trong mỗi làng . Nhưng ở đâu cũng nổi lên những hộ có vốn liếng
tương đối khá đủ để mua sắm các phương tiện như xe cộ , ghe thuyền, ngay cả
máy móc nông nghiệp, rồi mở cửa hàng , kho bãi để bán vật tư , mua nông sản ,
cày thuê , chở thuê..vv.. Họ kết nối với các chủ vựa ở các thị trấn , thành phố để
kinh doanh nông sản vào các thời vụ . Ở Nam Bộ thì hình ảnh người thương lái là
phổ biến và không hiểu vì sao mà hình ảnh của họ đôi khi lại không được thiện
cảm trong giới quản lí . Có lẽ là có sự cạnh tranh giữa họ với các Hợp tác xã chăng
?
Nhưng như chúng tôi quan sát thì mô hình Hợp tác xã dịch vụ như cách tổ
chức ở các làng xã hiện nay lại tỏ ra không ổn định và thiếu năng động . Nhiều nơi
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chưa có hợp tác xã như 2 trong 9 xã điều tra . Những nơi có hợp tác xã thì tốt nhất
như trường hợp ở làng Đình Bảng , có đến gần đủ 100% nông hộ tham gia làm xã
viên nhưng cũng chỉ cung ứng cho xã viên khoảng 3 dịch vụ (30% số hộ) đến bốn
dịch vụ (46% số hộ ) . Ở khoảng 5 và 6 dịch vụ thì hợp tác xã lại ở vị trí thấp ( 8%
so với 20% của tư nhân ở dịch vụ thứ 5 và 4% so với 12% ở dịch vụ thứ 6 )
Chúng tôi đưa ra đây bảng tổng hợp 9 xã về 2 nguồn cung ứng dịch vụ này
ở những tần số từ 1-8 dịch vụ để so sánh .
Bảng 2 : So sánh tần số dịch vụ cho nông hộ từ hai nguồn hợp tác xã và tư
nhân .
TSDV 1 dịch 2 dịch 3 dịch 4 dịch 5 dịch 6 dịch 7 dịch 8 dịch
. hộ
vụ
vụ
vụ
vụ
vụ
vụ
vụ
vụ
9,78
8,96
10,00
8,22
7,93
3,70
1,04
Nguồn 12,44
hợp
tác xã
9,04
10,15
17,48
17,56
15,56
11,41
7,41
Nguồn 4,89
tư
nhân
Ta thấy ở tần số 3 dịch vụ trở lên , nguồn tư nhân luôn luôn cao hơn , có khi
gấp đôi , gấp 3 lần (loại 5,6,7 dịch vụ ).
Thật ra , trong cuộc điều tra , chúng tôi cũng không chú tâm lắm đến sự so
sánh này . Nhưng khi làm việc với một số chủ nhiệm hợp tác xã thì chúng tôi có
cảm giác rằng , họ có nhiều khó khăn hơn thuận lợi . Bản báo cáo “ tổng kết 3 năm
thực hiện luật hợp tác xã ” của UBND Huyện Từ Sơn – Bắc Ninh có thể đã nói rõ
những khó khăn chính . Đó là : Thiếu vốn , cơ sở hạ tầng yếu , sức cạnh tranh kém
, không có sự yểm trợ và liên kết với các doanh nghiệp quốc doanh vì các doanh
nghiệp này cũng yếu. Như vậy , ở các làng xã hiện nay , hai loại dịch vụ tư nhân
và hợp tác xã đã song song tồn tại với ưu thế nghiêng về dịch vụ tư nhân Chúng
tôi không nghĩ rằng , một trong hai loại ấy sẽ phải mất đi để còn lại chỉ một loại
nào đó . Nhưng thực tế cho thấy , mô hình Hợp tác xã dịch vụ xét về cả nguồn vốn
, cả phương thức hoạt động , cả bộ máy quản
lí ...đều có vẻ ít tính kinh doanh
, không sinh lợi và hoạt động cầm chừng , gượng ép .
Phải có sự thiết kế lại một cách căn bản mô hình này theo hướng một doanh
nghiệp cổ phần , có vốn thích đáng và điều quan trọng là có hướng kinh doanh
thực sự nhằm thúc đẩy sự thay đổi hệ thống nông nghiệp của dân làng . Một
hướng khác , nó phải gắn với các đơn vị quốc doanh để đảm bảo những cầu về các
dịch vụ mà chỉ có quốc doanh (các viện , các trạm , các trường ) mới cung ứng
được cho nông hộ . Những dịch vụ này mang nội dung khoa học và kĩ thuật cao .
Hợp tác xã có thể là chủ hợp đồng về phía nông dân với đối tác là các cơ sở của
nhà nước Có thể tham khảo mô hình hợp tác xã của Đài Loan trên lĩnh vực này .
3) Hộ kiêm nghiệp .
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Danh từ kiêm nghiệp được dùng để chỉ những nông hộ đã chuyển một phần
, thậm chí phần lớn lao động của họ sang các nghề phi nông nghiệp nhưng vẫn còn
duy trì nông nghiệp và vẫn sống cuộc sống trong làng mà không nhất thiết phải
“thoát li ”.
Không thể tách bạch ngay ra số hộ này là bao nhiêu trong mỗi làng , vì rằng
nó có thể trùng vào những hộ tiểu nông và tiểu chủ như ta vừa nói . Việc phân loại
này chỉ cốt phản ánh một thực tế mà người ta có thể dùng cụm từ
“ li nông bất
li hương ” để xem xét một trong nhưng động thái của cơ cấu xã hội nông thôn hiện
nay , có thể sẽ trở nên phổ biến hơn về sau này trong một chiến lược lâu dài ,
chuyển hầu hết nông hộ thành hộ kiêm nghiệp chăng ?
Nhưng trước tiên cũng cần nói qua vài lời về dòng “ di dân ” từ các làng xã
. Dòng “ di dân ” này chưa mạnh nhưng đã hé mở thấy một mô hình dân số và di
dân trong các làng cần phải được nghiên cứu sớm để định hướng cho tương lai .
Có hai lí do cần đến mô hình này ở cấp làng xã . Một là để củng cố những thành
quả của công tác kế hoạch hóa gia đình mà nếu lơi lỏng thì vẫn có khả năng tái
bùng nổ dân số vào một lúc nào đó . Ở Indonesia , đã thấy hiện tượng này . Hai là
để định hướng việc di dân gắn với quá trình công ngiệp hoá và đô thị hóa ở từng
vùng , từng miền cụ thể .
Trong cuộc điều tra của đề tài ,với 1350 hộ thì có 376 người đã đi làm xa,
trong đó có 258 người gửi tiền về cho gia đình để hỗ trợ vào nguồn thu nhập cho
những người ở lại . Thời gian họ ra đi chủ yếu từ năm 1998 đến năm 2002 với tỷ
lệ đến 80% số di dân . Giới tính của người ra đi hầu như không có chênh lệch đáng
kể giữa nam và nữ . Địa bàn họ đến dàn trải như sau : Bắc bộ (13,7%) , trung bộ
(4,5%) , Nam bộ (72,4%) , Tây nguyên (6,5%) , nước ngoài (2,8%).
Trong số đó , di dân nông thôn –đô thị chiếm đến 70% , với 8% số này đến
Hà Nội , còn lại 62% tập trung vào TP HCM .
Như vậy ,dòng di dân vẫn theo một truyền thống từ Bắc vào Nam là mạnh
nhất, từ nông thôn vào đô thị ngày càng tăng lên rõ rệt .
Những người ra đi có gửi tiền về cho gia đình họ , xét về mặt thu nhập thì
cũng đã làm cho các hộ này mang tính kiêm nghiệp . Nhưng ở đây chúng ta chỉ xét
đến khía cạnh vững chắc hơn của việc hình thành loại hộ này trong cơ cấu xã hội
nông thôn . Đó là những hộ mà chính người đại diện trả lời bảng hỏi đã chuyển
sang nghề khác . Người trả lời câu hỏi được coi là đại diện cho chủ hộ , nhưng còn
hơn thế , họ được lựa chọn chỉ trong những người có vai trò chủ chốt của kinh tế
gia đình . Kết quả điều tra cho thấy như sau :
Nông nghiệp 85,19%
Thủ công nghiệp 2,3%
Thương nghiệp 3,19%
Viên chức 4,8%
Như vậy có 15% số nông hộ mà người nắm kinh tế chủ chốt đã có nghề
nghiệp chính ngoài nông nghiệp. Con số này có lẽ chưa thể coi là lớn nhưng dù
sao nó cũng báo hiệu một xu thế đã mạnh lên rất nhiều so với quá khứ và sẽ còn
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mạnh lên trong tương lai . Nó liên quan đến “độ mở” của làng . Đây là số liệu về
các làng xét theo tính kiêm nghiệp của các hộ .
Đình Bảng 22%
Hưng Trung 7%
Cẩm Sơn 16%
Phùng Hưng 18%
Hương Phong 10%
Mỹ Luông 20%
Tán Thuật 7%
Phước Hoà 8%
Hoà Lợi 32%
Hộ kiêm nghiệp nhiều hơn ở Nam bộ rồi đến Bắc bộ và ít nhất ở Trung Bộ .
Đây cũng là một khía cạnh cần có trong việc nghiên cứu và thiết kế mô hình dân
số và di dân ở các làng .
4) Bước chuyển đổi khó khăn và chậm chạp
Chúng ta vừa phân tích mô hình kinh tế hộ trong hiện tại với 5 loại tiểu mô
hình trong đó dạng phổ biến hơn cả vẫn là dạng hộ tiểu nông nếu xét trên bản chất
hoạt động kinh tế làng xã đến thời điểm hiện tại . Nhưng phải thừa nhận rằng ,
ngoài mô hình hộ tiểu nông ra thì 4 loại hộ kia đã và đang thể hiện bước chuyển
đổi của kinh tế làng xã từ khép kín sang kinh tế mở ở mức độ đáng kể , nhất là ở
những làng có điều kiện hơn . Tính tự chủ của các nông hộ đã gia tăng nhiều và đó
là dấu hiệu tốt để xây dựng mô hình nông hộ tự chủ về mọi mặt , rồi tiến lên mô
hình trang trại , mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa .
Nhưng cần nhận rõ , bước chuyển ấy không dễ dàng và những gì quan sát
được cho đến nay cho thấy bước chuyển ấy là ká chậm chạp , nhiều do dự ngay cả
ở những vùng nông thôn có điều kiện thuận lợi .
Một tình trạng “cào bằng ” từ lâu đã khiến cho rất khó xuất hiện những
nhóm đầu tàu , những lực lượng bứt phá khỏi kinh tế tiểu nông . Nếu có một số
thành công lẻ tẻ nào đó thì việc nhân rộng chúng lên sẽ vấp phải những cản trở từ
môi trường kinh tế vĩ mô , nhất là môi trường chính sách còn nhiều yếu tố không
thông thoáng , không nhất quán và thiếu hiệu lực .
Không thể trông đợi vào các làng xã ngày nay có thể tự thân làm được bước
chuyển mô hình nhanh chóng . Nguồn tích lũy và nguồn vốn từ các nông hộ là rất
hạn chế .
Cuộc tổng điều tra nông tôn , nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 cho thấy
tích lũy tiền mặt của hộ tính đến 1-10-2001 như sau :
Đồng bằng Sông Hồng
2.462.000đ
Bắc Trung Bộ
2.053.000đ
Nam Trung Bộ
3.247.000đ
Đông Nam Bộ
3.896.000đ
Đồng bằng Sông Cửu long 3.026.000đ
Với khả năng tích lũy đó , nguồn vốn đầu tư phát triển của các hộ thể hiện
như sau :
Đồng bằng Sông Hồng
3.369.000đ
Bắc Trung Bộ
3.184.000đ
Nam Trung Bộ
3.996.000đ
Đông Nam Bộ
5.248.000đ
Đồng bằng Sông Cửu long 3.694.000đ
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Những số liệu từ cuộc điều tra của đề tài càng xác nhận bước chuyển khó
khăn và chậm chạp của mô hình cũ sang mô hình mới .

Khi được hỏi về những thay đổi trong mô hình sản xuất , các nông hộ cho
biết như sau :
-Không thay đổi gì
64,22%
-Thay đổi cây trồng
29,85%
-Thay đổi vật nuôi
2,15%
-Thay đổi cách sử dụng đất
0,52%
-Thay đổi ngành nghề
2,00%
-Thay đổi công cụ, máy móc 1,19%
Thật không có gì đáng kể trừ việc thay đổi loại cây trồng đang là những cố
gắng đầu tiên thoát khỏi độc canh cây lúa . Nhưng ngay cả chỉ có thế , 43,41% số
hộ cũng chưa thấy có hiệu quả gì rõ rệt và 36,59% vẫn coi là làm thử, chưa có mô
hình ổn định rõ ràng .
Trong số 486 số hộ có thay đổi cơ cấu sản xuất thì chỉ có 12% được cán bộ
kĩ thuật hướng dẫn , 15% được chính quyền địa phương tổ chức các hộ cùng làm
và 2,6% làm theo tin tức từ hệ thống truyền thông đại chúng .
Khi được hỏi về dự định đầu tư mới , chúng ta cũng có một kết quả tương
tự như đã thấy trong nỗ lực thay đổi cơ cấu sản xuất :
-Không đầu tư gì mới
61,63%
-Đầu tư thay đổi cây trồng
33,04%
-Đầu tư mua sắm thiết bị
1,26%
-Đầu tư cho tiểu thủ công nghiệp
1,70%
-Đầu tư làm thương mại
1,63%
-Mở công ty , xí nghiệp tư nhân
0,22%
Tất cả những số liệu trên đây đều cho thấy bước chuyển đổi đầu tiên sẽ chỉ
có thể xoay quanh thay đổi mô hình canh tác ngay trên mảnh đất mà các hộ đang
sử dụng . Mô hình này tương ứng với “ Mô hình cánh đồng làng ” mà chúng tôi dự
báo ở trên . Việc thiết kế mô hình này có thể được hưởng ứng từ 1/3 số nông hộ
đang mong muốn tìm ra một hệ thống canh tác có hiệu quả hơn . Đó cũng là các
hộ trung nông có vốn liếng khá hơn so với phần lớn các hộ tiểu nông khác .
Ngoài ra , để có thể kích thích sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa các hộ
thuộc dạng “tiểu chủ” thì phải có những thay đổi quan trọng về chính sách vĩ mô .
Nhưng bất kể những chuyển động tự thân của các làng xã có mạnh mẽ và
khẩn trương như thế nào , nó vẫn phải chờ đợi rất nhiều ở việc giải bài toán về dư
thừa lao động và thị trường nông sản . Tốc độ của quá trình công nghiệp hoá nếu
vẫn chậm chạp như hiện nay ; chiến lược nông sản hàng hoá của Việt nam trong
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xu thế hội nhập quốc tế nếu vẫn mơ hồ và bấp bênh như hiện nay thì tự thân các
làng xã nhiều lắm cũng chỉ giữ được sự ổn định trong mức sống thấp , dù rằng đã
có cải thiện so với tình hình vài chục năm trước ở thời kì bao cấp trước kia .
B>Đời sống xã hội và nếp sống làng xã
1) Gắn bó xóm làng :
Cuộc sống của các làng xã ngay nay hầu như ít thấy nơi đâu còn lặp lại
những hình ảnh đáng buồn về một chốn thôn quê tù hãm , tối tăm , bùn lầy nước
đọng và ngu dốt . Điều ấy chứng tỏ người nông dân Việt Nam không thiếu tinh
thần tiến thủ trong những gì mà họ có thể vươn lên trên hoàn cảnh không mấy
được ưu đãi của mình .
Học vấn trung bình của các chủ gia đình trên mẫu điều tra của chúng tôi là
ở trình độ lớp 4 , nghĩa là hết cấp tiểu học . Ở miền Nam có thấp hơn một chút ,
khoảng lớp 3 . Chỉ còn không đầy 2% số người mù chữ . Không hề thấy hiện
tượng thất học của trẻ em trong các làng được khảo sát . Đó là một khởi điểm tốt
cho những tiến bộ xã hội khác .
Sự cải thiện vật chất của khung cảnh xóm làng nổi bật hơn cả là chất lượng
nhà ở của các gia đình nay tốt hơn nhiều . Nhà lợp tranh là chỉ còn 6% , lợp ngói
đến 60%, nhà đúc ximăng 20% , tường xây bằng gạch đến 81% . Sự cải thiện rõ
hơn ở Bắc bộ và Trung bộ trong khi ở Nam bộ , nhất là ở Đồng bằng Sông Cửu
Long thì cũng còn đến 13% số nhà được thưng và lợp bằng tre lá .
Phong trào “ Điện đường trường trạm ” những năm qua thực sự đã huy
động được sự đóng góp rộng rãi của dân làng và ở nhiều nơi cũng có sự hỗ trợ
đáng kể của nhà nước .
Theo mẫu điều tra của chúng tôi , số nông hộ có đóng góp tiền bạc và công
sức cho các công trình đó thể hiện như sau :
Đóng góp để xây trường học
65% số hộ
Đóng góp để làm đường giao thông 83% số hộ
Đóng góp để mắc lưới điện
53% số hộ
Đóng góp để xây dựng trạm y tế
22% số hộ
Đó là những nổi bật nhất trong sự thay đổi bộ mặt cuộc sống ở các làng xã .
Đương nhiên cũng có những khiếm khuyết do các khía cạnh văn hoá của việc đổi
mới bộ mặt làng xã đã chưa được chăm sóc tỉ mỉ và thiếu sự hướng dẫn của các
nhà chuyên môn . Vài ngôi nhà cao tầng được xây cất trong một không gian quá
cận kề ngôi đình cổ của làng Đình Bảng có thể làm giảm vẻ độc đáo của di sản
này . Nhiều hàng rào bằng cây xanh đã mất đi , thay vào đó là những tường gạch
xây trát khá lem nhem cũng làm cho đường làng ở nhiều nơi mất đi vẻ thẩm mỹ
nhẹ nhàng đáng lẽ nên gìn giữ . Tất cả những cái đó có thể sẽ được khắc phục nếu
được hướng dẫn từ một mô hình thiết kế cho việc bảo tồn di sản văn hoá và môi
trường tự nhiên của các làng .
Đó là những gì được thấy trên bề nổi . Ở các tầng sâu của nó , xã hội làng
vẫn còn nhiều yếu tố của các cơ cấu và nếp sống bền chặt từ các truyền thống xa
xưa .

59

Dân cư của các làng là một tập hợp các dòng tộc và gia đình sống kề cận
nhau đã nhiều đời . Hồi ức của các chủ gia đình cho biết , ông bà tổ tiên của họ đã
từng sống ở đây ít nhất là ba đời (20%), hoặc bốn năm đời (16%) và đông nhất là
từ rất nhiều đời (54%). Cũng có một số ít gia đình mới đến từ một hai đời. Chẳng
hạn một làng cổ như Đình Bảng cũng có 7% gia đình mới nhập cư , trong khi đến
70% đã sống từ nhiều đời trước . Một làng ở An Giang là vùng mới mở từ vài
trăm năm gần đây cũng có số dân cư đến 40% đã sống từ 3 đời và 25% khác đã
sống từ 4-5 đời về trước .
Sự chăm chút đến những di tích văn hoá nói chung và tín ngưỡng nó riêng
của dân làng được nhận thấy hầu như ở khắp nơi từ Bắc đến Nam . Không cần
phải nói nhiều về công trình tôn tạo đình chùa ở các làng Bắc bộ , về sự khôi phục
các lễ hội truyền thống của mỗi làng . Ở làng Thanh Phước, xã Hương Phong ,
tỉnh Thừa Thiên , ngôi đình làng được một hội già làng trông nom chu đáo , còn
lưu giữ sắc phong của 5 đời vua nhà Nguyễn kể từ Tự Đức . Ở Duy Sơn Quảng
Nam , ngôi đình thờ các vị tổ lập làng Ngũ Xã Trà Kiệu cũng đã được tu bổ ở mức
độ gần như hoàn hảo cùng với ngày giỗ tổ hội tụ đông đảo con cháu từ khắp nơi về
.
Làng Phước Hoà ở Bình Dương cũng lưu giữ và tôn tạo ngôi đình làng nằm
giữa một cánh rừng cao su . Một lễ hội đình làng cũng được tổ chức “ xuân thu nhị
kì ” như ở các nơi khác .
Đình làng Mỹ Luông đang được tôn tạo khá qui mô giữa khung cảnh một
làng Nam bộ có bốn tôn giáo lớn : Phật Giáo , Hoà Hảo , Cao Đài , Công Giáo.
Kỷ niệm về các danh nhân văn hoá cũng bắt đầu được chú ý và gìn giữ ở
các làng với mức độ khác nhau . Ngôi mộ của Nguyễn Du naykhông còn cảnh “sè
sè nấm đất bên đường ” như nhiều năm trước . Ở đây có sự đầu tư của nhà nước
trong lúc làng quê ông còn nghèo .
Dân làng Bùi Chu đã tôn tạo ngôi mộ của nhà chí sĩ Nguyễn Trường Tộ ,
với một phong cách giản dị nhưng trang nghiêm . Người ta đã đặt trên phần mộ
của ông một tấm gia lớn với đôi câu đối , nghe nói đã được ông viết từ lúc sinh
thời để bày tỏ tâm sự cuối đời mình .
Nhất thất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên cơ
Tạm dịch :

Lỡ một bước , hận thành thiên cổ
Ngoái lại nhìn , cơ nghiệp trăm năm

Tóm lại , nhu cầu về một mô hình văn hoá truyền thống làng xã là có thật
và không thiếu những vật liệu để dựng nên mô hình đó . Nó tạo ra trong nếp sống
của dân làng sự đan xen giữa những nhu cầu hiện đại với những hoài ức nhẹ nhàng
về các giá trị cổ xưa .
Trong khi những biểu tượng về định chế làng truyền thống là rất đậm nét
như đã nói trên thì biểu tượng về định chế dòng tộc xem ra lại khá mờ nhạt . Đây
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là một khía cạnh tổ chức xã hội rất quan trọng của loại làng thân tộc nhưng lại
được rất ít chú ý trng giới nghiên cứu . Lý do chính có thể là vì các quan hệ thân
tộc chỉ chi phối ngầm ứng xử xã hội ở cấp làng mà không lộ diện như một định
chế kinh tế chính trị hay văn hoá . Dòng tộc chỉ chi phối khía cạnh hôn nhân và nó
cũng chỉ can dự phần nào vào công việc hiếu hỉ mà cũng không giữ vai trò chủ
chốt .
Việc người Pháp lập ra hội đồng tộc biểu từ năm 1927 là không thể giải
thích được từ nhu cầu nội tại của làng . Nếu quả có nhu cầu đó thì Làng Việt đủ
khả năng lập ra nó từ lâu rồi . Có phải để kích thích các xung đột trong làng và
chia re không ? Điều này cũng khó xác tín . Nhưng dù sao thì Hội đồng tộc biểu
cũng chẳng có vai trò gì đáng kể và vai Chánh Hội phần lớn cũng chỉ tồn tại như
một chức vị “ làm vì”.
Một điều khá ngạc nhiên cho nhóm đề tài là số lượng các nhà thờ dòng tộc ,
tức nhà thờ họ hầu như hiếm hoi , nhiều làng không hề có . Ngay cả làng Đình
Bảng cũng chỉ có 14 người trong 150 người được hỏi cho biết có nhà thờ họ . Chỉ
có 193 người trong mẫu điều tra 1350 hộ xác nhận có nhà thờ họ . Thực tế trong
suốt thời gian khảo sát nhiều ngày ở nhiều làng , chúng tôi cũng rất ít gặp các từ
đường , tuy cũng có thấy một vài từ đường đang được tôn tạo ở Quảng Nam .
Nhưng luật tục về hôn nhân đến nay vẫn cấm kị kết hôn giữa những người
nội tộc và cũng rất hạn chế trong ngoại tộc . Từ Bắc chí Nam không thấy ở đâu có
sự nới lỏng các luật tục này .Ngay cả hiện tượng “ đôi con dì lấy nhau” cũng hầu
như không có .
Nhưng ngoài luật tục đó ra thì việc hôn nhân của thế hệ trẻ hiện nay đã có
mức độ tự do rõ rệt . Làng không còn là phạm vi kết hôn chủ yếu nữa , họ có thể
lựa chọn vợ chồng ở một không gian rộng hơn nhiều . Chỉ trừ ở Bùi Chu hiện còn
75% số cặp kết hôn là giữa trai gái trong làng mà lý do có thể là đồng tôn giáo , ở
các làng khác , việc kết hôn giữa trai gái trong cùng làng chỉ còn có tỉ lệ 25% . Đó
là số liệu chúng tôi thu được và phân tích từ 334 đám cưới trong 5 năm qua ở 1350
hộ được điều tra .
2) Các nhu cầu mới .
Trong nếp sống làng xã ngày nay không còn có tệ bày vẽ ra đủ cơ hội để
chè chén và dùng hội hè là cái cớ để thoả mãn nhu cầu “ xôi thịt “ như xưa . Tính
thiết thực đã hướng dẫn người ta hướng vào những nhu cầu mới , chủ yếu là sự
thăng tiến của gia đình về kinh tế và văn hoá . Những nhu cầu vật chất cũng mang
tính hiện đại rõ rệt hơn . Những thiết bị không thể thiếu được ở một gia đình trung
lưu nông thôn ngày nay là những đồ dùng thiết thực cho cuộc sống vật chất và tinh
thần của họ :Ti vi , Radio , xe đạp , xe gắn máy , quạt điện đã trở thành những vật
dụng thông thường . Những gia đình khá giả hơn đã trang bị cả tủ lạnh , điện thoại
và xe máy . Trong cuộc điều tra của đề tài , có đến 70% số hộ có từ 3-6 loại đồ
dùng đắt tiền . Con số này cũng trùng hợp với con số giá trị đồ dùng lâu bền của
gia đình nông thôn do cuộc điều tra nông thôn , nông nghiệp và thuỷ sản đưa ra
với ước tính hơn 7 triệu đồng cho một gia đình ở Đồng bằng Sông Hồng , hơn 5
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triệu đồng cho một gia đình ở Bắc trung bộ , hơn 7 triệu cho Nam trung bộ , hơn
10 triệu đồng cho Đông Nam bộ và hơn 7 triệu đồng cho Đồng bằng Sông Cửu
Long .
Những tiện nghi hiện đại đòi hỏi phải có nguồn điện được cung cấp đủ và
thường xuyên . Đây là một điểm son trong nỗ lực điện khí hoá nông thôn đến tận
các làng .
Trong mẫu điều tra của chúng tôi , tình hình cung cấp điện cho các hộ được
thể hiện như sau :
-Chưa có điện 1,41%
-Thiếu điện
1,78%
-Tạm đủ
36,44%
-Đầy đủ
60,22%
Tuy nhiên , cũng phải nói đến lời phàn nàn ở nhiều nơi rằng giá điện rất cao
, có lúc cao gấp đôi so với các thành phố .
Tình hình không được lạc quan như thế đối với nguồn nước sinh hoạt . Mặc
dù chương trình quốc gia về nước sạch đã tạo ra những thay đổi quan trọng về chất
lượng nước sinh hoạt ở nhiều vùng , nhưng cũng còn ít nhất 30% số hộ ở nông
thôn đang dùng nguồn nước chất lượng kém . Kết quả cuộc điều tra 9 xã của
chúng tôi cho thấy như sau về nguồn nước các hộ đang sử dụng :
-Nước sông rạch 28,37%
-Nước ao hồ
4,50%
-Nước mưa
2,67%
-Nước giếng đóng 33,93%
-Nước máy
30,22%
Cá biệt có làng như ở Bùi Chu –Nghệ An còn đến 70% dùng nước sông và
ao hồ . Xã Phước Hoà ở Bình Định có nỗ lực đưa nguồn nước từ khe núi về các
làng , nhưng chất lượng nguồn nước cũng chưa được kiểm nghiệm , trong lúc
dòng sông Gò Bồi chảy qua các làng thì bị ô nhiễm nặng .
Cũng phải nói đến nhu cầu của người dân về dịch vụ y tế ở cấp làng xã
ngày nay đã khác hẳn với làng truyền thống . Y học cổ truyền vẫn tồn tại nhưng
chỉ có 5% các hộ sử dụng trong lúc 52% đã đến trạm y tế xã mỗi khi gia đình có
người bị yếu đau . Người nông dân cũng biết rõ những cơ sở y tế ở các cấp Tỉnh
và Huyện nếu họ cần đến .
3) Sinh hoạt hội đoàn :
Các hội đoàn ở các làng xã có khá nhiều , phần lớn cũng được tổ chức ra
theo sự xướng xuất của tổ chức Đảng hay chính quyền ở cấp xã . Trong một số
trường hợp , những hội đoàn này cũng có văn phòng làm việc ngay ở trụ sở của
Đảng Uỷ hay Ủy Ban . Các hội đoàn này về nguyên tắc đều làm việc trên mục tiêu
hỗ trợ cho cơ quan Đảng và chính quyền trong công tác tập hợp và động viên quần
chúng .
Có thể kể ra nhiều loại hội đoàn như vậy ở làng xã : Hội người cao tuổi ,
Hội cựu chiến binh , Hội khuyến học , Hội phụ nữ , Hội chữ thập đỏ , Đoàn thanh
niên cộng sản và đôi nơi có cả hội đình , hội chùa ..vv..
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Nhưng rất khó đành giá ảnh hưởng và tác dụng của các sinh hoạt Hội Đoàn
này như thế nào . Bởi vì , ngay trong các báo cáo thường niên của hết thảy Ủy ban
nhân dân và Đảng uỷ các cấp mà chúng tôi thu được để nghiên cứu cũng không
thấy những đánh giá cụ thể nào về các Hội Đoàn này . Công bằng mà nói thì vai
trò và hoạt động của hội phụ nữ ở cấp làng xã là gây ấn tượng tốt hơn cả . Hoạt
động chính và có hiệu quả nhất của Hôi phụ nữ tập trung vào việc xóa đói giảm
nghèo , trợ giúp vốn cho chị em phụ nữ qua các hình thức tín dụng cho cá nhân và
nhất là cho nhóm .
Cũng phải kể đến tác dụng cụ thể của các Hội chữ thập đỏ thường hoạt
động phối hợp với các trạm y tế xã trong công tác vệ sinh phòng bệnh , thực hiện
các chương trình y tế quốc gia về tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có
thai và tổ chức khám bệnh ban đầu cho số đông dân chúng .
Các sinh hoạt hội đoàn ở cấp làng xã thường chỉ nổi lên trong những lúc có
một phong trào nào đó rồi lại lắng xuống mà ít có sự tham gia chủ động của người
dân .
Điều này , trong chừng mực nào đó cho thấy sinh hoạt Hội Đoàn còn chưa
thực sự đáp ứng những quan tâm thiết thực của dân chúng đối với việc tổ chức nếp
sống của làng xóm trong lúc không ít những vấn đề đáng lẽ phải có sự tham gia
tích cực của họ .
Chẳng hạn , có những lo lắng ở khắp nơi về tình hình xấu đi của nếp sống
làng xã do có những tệ nạn xã hội tỏ ra khó kiểm soát . Trong cuộc điều tra , hơn
60% người được hỏi nói lên lo lắng về các tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn . Rượu
chè và cờ bạc là hiện tượng được thấy nhiều ở cả miền bắc, miền nam . Nạn ma
túy và mại dâm cũng đã thấy có xuất hiện ở một số làng xã . trộm cắp cũng là hiện
tượng xảy ra không ít . Thế mà các đoàn thể lại hầu như ít can dự vào việc ngăn
ngừa các hiện tượng này , kể cả Đoàn thanh niên đáng lẽ phải có vai trò quan
trọng .
Có thể là việc Nhà nước hoá các hội đoàn này đã làm cho chúng trở nên
thiếu sức sống . Nhưng cũng còn có một lí do nữa là các Hội Đoàn thực ra đã được
thiết lập ở ngoài khuôn khổ các làng và do đó nó đã tách rời với các truyền thống
của làng trong lĩnh vực tự quản như trước đây .
Tuy nhiên trong việc nghiên cứu phát triển nông thôn thì cần xem xét các
Hội Đoàn này theo những nhu cầu hiện đại của người dân hơn là chỉ nhấn mạnh
tính truyền thống của các quan hệ tự trị làng xã . Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này
ngay sau đây .
C > Cơ chế vận hành sự phát triển nông thôn làng xã Việt Nam theo
các mô hình cấu trúc hiện nay .
Chúng ta đã nói đến 3 loại mô hình lớn : Mô hình phát triển làng , mô hình
phát triển cụm làng và mô hình phát triển tiểu vùng nông thôn . Trong 3 mô hình
ấy thì mô hình đầu tiên còn gắn với làng . Mô hình cụm làng có thể gần với thực tế
cấp xã hiện nay thường bao trùm gồm mấy làng lân cận . Còn mô hình tiểu vùng
nông thôn thì không còn nhất thiết phải dựa trên các làng mà tuỳ thuộc vào các
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hoạt động kinh tế liên kết với nhau trong tiểu vùng đó .Vì thế không cần thiết phải
khuôn các tiểu vùng vào một đơn vị hành chính nhất định nào.
Khi nói đến cơ chế vận hành sự phát triển nông thôn dù là từ cấp làng hay
cụm làng , thì cũng phải đặt trong toàn bộ những định chế và những điều kiện phát
triển ở cấp vĩ mô có tác động đến mỗi làng . Nhưng đó là một chủ đề quá rộng ,
vượt khỏi giới hạn của đề tài này . Vả lại ở phần cuối của báo cáo này sẽ đề cập
đến những kiến nghị về các chính sách có quan hệ nhiều nhất đến chủ đề phát triển
nông thôn .
Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn xung qunh cơ chế kết hợp truyền thống làng
xã với những yếu tố của quản lí hiện đại . Điều này cũng còn xuất phát từ thực tế
hiện nay cần phải tìm kiếm những cơ chế quản lí phù hợp với sự thay đổi những
vai trò của cả đơn vị làng lẫn đơn vị xã trong hệ thống hành chính ở cơ sở.
1) Vài nhận xét về hiện trạng
Theo những qui định hiện hành thì cấp Xã là cấp hành chính nhà nước cuối
cùng . Nhưng những năm gần đây , cấp thôn lại được chú ý sau lúc thực hiện luật
chuyển đổi hợp tác xã . Nhưng cấp thôn chỉ là bàn tay nối dài của cấp xã . Trưởng
thôn là nhân vật đại diện cho cấp xã và là nhân vật duy nhất được dân bầu ra theo
cách trực tiếp . Ở Bắc bộ và Trung bộ , cấp thôn hầu như tương đương với các
làng cổ . Ở Nam bộ , Nó tương đương với các Ấp . Tuy nhiên , việc ghép các làng
, các ấp thành một xã đã đi theo nguyên tắc nào thì không có gì rõ ràng . Qui mô
dân số của các xã khác nhau rất xa từ Bắc ,Trung Nam . Nếu căn cứ vào các số
liệu về xã thôn ở cả ba miền cùng với dân số nông thôn ở đó để chia ra trung bình
thì các xã ở Nam Bộ có số dân lớn nhất rồi đến vùng Nam trung bộ ; và Bắc bộ .
Dân số các xã ở Bắc Trung bộ ít hơn . Có thể quan sát các số liệu sau đây .
Vùng
Tổng số
Số làng
Dân số
Số xã
Dân số
dân vùng
(thôn, Trung bình
Trung bình
nông thôn
ấp)
của Làng
của Xã
(người )
(thôn , ấp)
13.999.654
15.451
906
1913
7300
ĐB Sông Hồng
8.971.561
16.059
558
1629
5507
Bắc Trung Bộ
5.203.192
4008
1300
687
7573
Nam Trung Bộ
6.508.999
3485
1867
594
11.000
Đông Nam Bộ
14.199.380
8144
2448
1226
11500
ĐB Sông Cửu
Long
Qui mô dân số rất khác nhau đến gấp rưỡi , gấp đôi nhưng bộ máy quản lí
là đồng dạng về số nhân viên , chức trách , lương bổng . Không thấy có gì trở ngại
ở đây cả . Ở đâu cũng chừng ấy việc , chừng ấy động tác , chừng ấy người , chừng
ấy cuộc hội họp , chừng ấy giấy tờ , báo cáo v.v Chúng tôi đã so sánh 9 bản báo
cáo tổng kết cuối năm 2002 của 9 xã . Trừ một ít số liệu có khác nhau , các bản
báo cáo này rập theo một khuôn mẫu giống nhau đến cả ngôn từ . Bản thân bộ máy
cũng là bản sao thu nhỏ cấp hành chính gần nhất của nó là cấp Huyện .
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Để làm đủ chức năng là một cấp thừa hành thì các uỷ ban nhân dân xã hiện
nay không phải là thiếu năng lực . Nhưng để thúc đẩy sự phát triển của địa phương
thì phải thừa nhận rằng nó thiếu một tính chủ động , sáng tạo và khả năng nhìn xa
được những lợi thế và những tiềm năng kinh tế , liên kết giữa các làng . Nó khó có
thể là một đầu tàu cho sự phát triển với mộ lề lối làm việc quá nặng tính thừa hành
như hiện nay . Rốt cuộc thì các đơn vị thôn ấp trong xã rất khó có được hành động
chung nhắm vào những mục tiêu chung của sự phát triển.Sự chênh lệch của các
thôn ấp nhiều khi rất xa . Hợp tác xã Duy Sơn 2 phát triển nhanh chóng nhưng
Duy sơn 1 thì vẫn trì trệ . Làng Đồng Kị đã xây dựng một khu công nghiệp làng
nghề và một thị trấn trong lúc hai làng khác cùng trong một xã lại không có một
bước tiến rõ rệt nào .
Tình hình thiếu hiệu năng của bộ máy chính quyền cấp xã có thể tăng lên
nếu như nó chỉ đóng vai trò một bộ máy hành chính “ lơ lửng “ ở trên các thôn
làng . Đấy là một chủ đề cần đặt ra cho cuộc cải cách hành chính cấp xã . Có thể
nghĩ tới hai hướng : một là hướng tinh giản bộ máy xã để chỉ còn một vài chức
năng tập trung vào vai trò của chủ tịch xã và mộ ít nhân viên . Chức vụ chủ tịch có
thể được bổ nhiệm . Hội đồng nhân dân xã không cần tồn tại nữa . Hướng khác là
lập một hội đồng làm tư vấn phát triển theo mô hình cụm làng . Hội đồng này có
các trưởng thôn ấp và chủ tịch xã là thành viên cơ hữu để tập trung vào chức năng
thiết kế các dự án phát triển theo cụm làng với sự giúp đỡ kĩ thuật của các cơ quan
nghiên cứu và các quĩ hỗ trợ phát triển . Các thành viên không cơ hữu khác là đại
diện các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cụm làng .
Những ý tưởng này cần được nghiên cứu kĩ hơn với sự phối hợp giữa các
nhà hành chính học và chuyên gia về phát triển .
2) Dân chủ làng xã và vai trò của thôn trưởng .
Dân chủ làng xã vẫn có thể là một động lực phát triển vì nó cho phép qui tụ
được sự đoàn kết nhất trí trong dân làng và hạnchế những xung đột nội bộ . Theo
truyền thống thì dân chủ làng xã dựa trên sự tham gia của ba nhóm xã hội không
chính thức trong mỗi làng . Nói không chính thức vì nó không tạo ra một định chế
bắt buộc và quyền lực thực tế . Nó dựa trên uy tín , sự thỏa hiệp và sức mạnh của
dư luận hơn là quyền lực theo một bộ luật nào . Nếu có thì đó cũng chỉ là quyền
lực tượng trưng theo luật tục .
Ba nhóm xã hội truyền thống ấy là : LÃO , HÀO , MỤC .Nhóm Lão là
nhóm người già lấy tuổi tác và kinh nghiệm làm chỗ dựa cho uy tín . Nhóm Hào là
những viên chức cả cũ và mới , những người có chức phận trong làng hoặc vốn
giữ những chức phận cao ở ngoài làng . Nhóm này dựa vào ảnh hưởng cá nhân của
từng người mà cân bằng tiếng nói có trọng lượng trong công việc của làng . Nhó
Mục thường bao gồm những người “tai mắt” phần nhiều là có học thức , có đỗ đạt
, có bằng cấp . Họ lấy sự hiểu biết rộng để có tiếng nói đáng nể trong các công
việc chung của làng .
Xưa kia , mỗi nhóm này cũng hình thành một kiểu tổ chức không mang tính
nhà nước . Đó là Hội Kỳ Lão , Kỳ Mục, Kỳ Hào , để tư vấn và yểm trợ cho công
việc của nhân vật trưởng làng .Ngày nay , chừng nào đó cũng có những tổ chức
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tương đương với các hội đoàn như : Hội cựu chiến binh , Hội người cao tuổi, và
thêm những hội đoàn mới cho giới trẻ và giới nữ . Tuy nhiên phải tránh nhà nước
hoá các tổ chức này , khiến nó mất đi khả năng thể hiện truyền thống dân chủ làng
xã còn cần thiết để huy động tính tích cực và chủ động của dân chúng .
Là đại diện cho cơ chế dân chủ này , vai trò trưởng thôn càng không nên bị
nhà nước hoá như nhân vật Lý trưởng trong xã hội cũ . Không nên đổ lên đầu anh
ta đủ mọi việc như một viên chức hành chính ở cấp làng . Đã có Uỷ bàn xã đảm
nhiệm các việc hành chính đó .
Phải để cho trưởng thôn đảm trách những nhiệm vụ thúc đẩy các tiểu mô
hình phát triển ở cấp làng dựa trên sự ủng hộ của Hội đồng làng . Hội đồng này
cũng chỉ nên được lập ở cấp thôn ấp theo cơ chế dân chủ trực tiếp . Nhiệm vụ
chính của trưởng thôn là phát triển kinh tế – xã hội và anh ta phải được lựa chọn,
bồi dưỡng đào tạo theo yêu cầu đó . Như vậy , phải có một đột biến trong sự thay
đổi vai trò của trưởng thôn theo hướng “hiện đại hoá ”.
Lúc đầu nhà nước cần cấp lương cho trưởng thôn nhưng sau nàu quĩ phát
triển thôn làng phải được hình thành dựa trên các tài nguyên và thành tựu của sự
phát triển . Nền tài chính của làng không dựa trên chế độ bao cấp mà dựa trên các
nguồn thu và sự quản lí của Hội đồng làng . Trong tương lai, nguồn tài chính của
thôn làng sẽ trả thù lao cho các Trưởng thôn.
Giúp việc trưởng thôn có thể có các Uỷ viên của hội đồng làng phụ trách
các ban chuyên môn như Ban kinh tế , Ban tài chính , Ban văn hoá . Ngoài ra ,
trưởng thôn còn dựa vào hoạt động của các Hội đoàn là những nhóm tự nguyện
trong dân .
Hội đồng làng có thể xây dựng Bản Hương ước như một công vụ tự quản
làng xã . Ngoài các qui định đã mang tính truyền thống như khuyến nông , khuyến
học , các qui tắc thuần phong mỹ tục .v.v., bản Hương ước ngày nay cần chú ý
thêm các vấn đề vệ sinh làng xóm và bảo vệ môi trường .
3) Xây dựng một cơ chế quản lý sự phát triển nông thôn mang tính đồng
bộ và chuyên nghiệp cao .
Hệ thống chính quyền bốn cấp hiện nay mang nặng tính hành chính quan
liêu . Nó bao gồm quá nhiều quan chức hành chính ở đủ các ngành , kể các ngành
vốn rất chuyên nghiệp như y tế và giáo dục . Các sở giáo dục và đặc biệt là các
phòng giáo dục cấp huyện làm chức năng quản lí hành chính nhà nước về mặt giáo
dục hơn là làm chuyên môn . Ngành y tế cũng gần như vậy . Ngay cả các cơ quan
quản lí kinh tế về Nông nghiệp , Công nghiệp cũng nặng về các hoạt động đôn đốc
từ trên xuống . Những nhiệm vụ về kĩ thuật , công nghệ mới chỉ được quan tâm cụ
thể ở các cơ quản quản lí một số địa phương . Các trung tâm chuyển giao kĩ thuật
làm theo dạng hợp đồng kinh doanh cũng còn rất ít ở các cơ sở .
Việc quản lí theo ngành dọc đã mang nặng tính hành chính quan liêu trong
khi các định chế công và tư để trực tiếp phục vụ các mục tiêu phát triển đã không
được khuyến khích và hỗ trợ .
Nếu xét theo yêu cầu vận hành các mô hình phát triển hiện nay thì những
định chế sau đây phải được xây dựng đồng bộ và chuyên môn hoá .
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-Trước hết là các định chế về tư vấn phát triển .
Các định chế này hiện thiếu vắng ở nước ta trong lúc các cơ quan hành
chính nhà nước lại ôm đồm mọi công tác qui hoạch phân vùng cả ở nông thôn và
đô thị . Cần phải có các trung tâm tư vấn tập hợp chuyên gia theo hình thức tư
nhân hay nhà nước , là tổ chức chuyên môn của các học viện hay các trường để
đảm đương việc đánh giá các khả năng và giải pháp phát triển ở cả ba cấp làng ,
cụm làng , tiểu vùng . Các trung tâm tư vấn này có thể tư vấn về phát triển tổng
thể , cũng như phát triển từng ngành , từng lĩnh vực , kể cả các lĩnh vực văn hoá –
xã hội .
-Các định chế nghiên cứu và chuyển giao kĩ thuật tong nông nghiệp với sự
quan tâm thiết thực đến nhu cầu của nông hộ và của các làng trong việc nâng cao
giá trị sản phẩm hàng hoá của họ trên thị trường . Ngoài những cơ quan của nhà
nướ và các Viện , các Trừơng , cũng cần phát triển mạng lưới chuyển giao kỹ thuật
do các doanh nghiệp và do tư nhân đảm nhiệm . Hệ thống các trạm trại khuyến
nông cần được bối trí theo các nhu cầu cụ thể của các loại mô hình .
-Các định chế nghiên cứu và đánh giá thị trường trong nước cũng như
nước ngoài . Cùng với những hoạt động thăm dò thị trường của các công ti , xí
nghiệp , nhà nước cũng cần tổ chức cơ quan đánh giá thị trường nông sản để có sự
hướng dẫn cần thiết cho người sản xuất . Nhưng đồng thời phải khuyến khích sự
hình thành loại công ty chuyên nghiên cứu thị trường và làm dịch vụ bán thông tin
cho các đơn vị đặt hàng , đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu .
-Các định chế tín dụng và ngân hàng phát triển . Ngoài hình thức cho vay
ngắn hạn hay trung hạn , cần phải có những ngân hàng trực tiếp đầu tư vào quá
trình sản xuất nông nghiệp từ khâu đầu đến khâu cuối theo phương châm cùng
chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro của doanh nghiệp và nông dân . Các ngân hàng
này phải phối hợp hoạt động với các định chế tư vấn và nghiên cứu thị trường
thành một hệ thống thu nhập , xử lí thông tin và ra quyết định đầu tư đúng . Ở
nông thôn hiện nay cần có một mạng lưới tín dụng hoạt động có hiệu quả sử dụng
nguồn vốn cao thay vì chỉ là nơi cho vay lấy lãi .
-Các định chế đào tạo cán sự và chuyên viên nông nghiệp cho cấp cơ sở
đến tận làng xã . Hệ thống đào tạo này cần linh hoạt về nội dung , thời hạn , đối
tượng , cách tổ chức trường lớp để đáp ứng các nhu cầu về tri thức và kĩ năng của
các nông hộ và con cái họ .
Tóm lại , cơ chế vận hành sự phát triển nông thôn ngày nay không chỉ dựa
vào các công cụ nhà nước và cũng không chỉ sử dụng các biện pháp hành chính .
Nó phải huy động được tối đa các định chế của nhà nước lẫn tư nhân . Nó phải sử
dụng cả những biện pháp quản lí đến những biện pháp dịch vụ . Đó là những định
chế linh hoạt phù hợp với các thực tế của quá trình phát triển ./.
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