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T

rong nhiều thập kỷ qua, việc
phát triển nông thôn đã được
chú trọng hơn nhiều ở các nước đang phát
triển. Chính phủ và các chuyên gia phát
triển nông thôn đã thừa nhận rằng sự phát
triển ở vùng nông thôn cũng quan trọng
như sự phát triển công nghiệp và đô thị.
Hơn nữa, việc phát triển kinh tế xã hội
toàn diện bao gồm cả việc phát triển công
nghiệp và hiện đại hóa nông nghiệp ở
nông thôn.
Những nhà làm chính sách phát
triển của nhiều quốc gia trên thế giới đã
tìm thấy những lý do chính đáng của việc
đầu tư thích đáng để phát triển nông thôn.
Bởi vì dân nông thôn chiếm gần một nửa
dân số thế giới, họ là những đại diện cho
số đông ở các nước đang phát triển: Châu
Á, Châu Phi, Mỹ Latinh. Dân cư ở những
khu vực này sống chủ yếu bằng sản xuất
nông nghiệp, phần lớn họ rất nghèo, ít học
vấn, đa số công việc của họ hiếm khi được
tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật, họ sống
trong những điều kiện còn rất thiếu thốn
cả vật chất lẫn tinh thần, chưa có nhiều
người trong họ được tiếp cận các phương
tiện vật chất để cải thiện sản xuất; đa số
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dân cư nông thôn chỉ mới có điều kiện tối
thiểu để thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con
người. Việt Nam là một nước mà hơn 70%
dân cư sống ở nông thôn với hơn 10 triệu
hộ nông dân và là nước đang phát triển.
Cho nên chương trình phát triển nông
thôn xứng đáng có vị trí quan trọng và ưu
tiên trong toàn bộ chiến lược phát triển
kinh tế xã hội của Việt Nam.
Nông nghiệp có vai trò rất quan
trọng trong việc tạo ra lương thực, thực
phẩm nuôi xã hội, phục vụ cho xuất khẩu,
mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế. Một
chuỗi hoạt động như vậy đòi hỏi phải có
những cơ sở vật chất, dịch vụ đủ lớn,
đồng thời cũng khuyến khích phát triển
nhiều ngành nghề đa dạng, nhằm thu hút
nguồn lao động phong phú. Một khi sản
xuất càng phát triển, tổng sản lượng nông
nghiệp càng tăng thì nhu cầu phát triển
vật chất kỹ thuật để đảm bảo duy trì phát
triển sản xuất càng lớn, trong đó việc
quản lý sử dụng đất đai là một vấn đề hết
sức quan trọng trong chiến lược phát
triển nông thôn, do đó, cần có cơ chế và
chính sách quản lý đất đai phù hợp hơn
nữa, trong đó Chính phủ có đủ năng lực

kiểm soát việc sử dụng quỹ đất sao cho
hiệu quả và mang lại lợi ích quốc gia.
Hầu hết các chương trình, đề án phát triển
nông thôn đều có mục tiêu nhằm làm tăng
thu nhập của cư dân nông thôn thể hiện
qua việc cải thiện hoặc phát triển nông
nghiệp.
Trong nhiều thập kỷ qua, đã từng
có nhiều quan điểm về phát triển nông
thôn, song định nghĩa mà Liên hiệp quốc
dành cho sự phát triển từ thập niên 1970
- 1980 có thể cho chúng ta một khái niệm
tương đối hợp lý, đó là: “Phát triển nông
thôn là một quá trình gắn liền với các
mục đích kinh tế xã hội, làm cho nông
thôn trở nên tốt đẹp hơn, đời sống người
dân ngày càng được cải thiện, những
trường hợp người có cuộc sống không ổn
định ngày càng ít đi”.
Trong khuôn khổ khái niệm này ta
có thể thấy là phát triển nông thôn gắn
liền với những chuyển biến sâu sắc của
cơ cấu kinh tế xã hội, những thể chế, các
mối quan hệ trong một vùng nào đó. Phát
triển nông thôn không chỉ có mục đích
phát triển nông nghiệp và kinh tế theo
nghĩa hẹp mà hơn thế nữa là phải có sự
phát triển cân đối về kinh tế xã hội cùng
với sự phát triển con người ở nông thôn.
Những chiến lược phát triển nông
thôn thường được thực hiện bởi những đề
án phát triển nông thôn trên những vùng
cụ thể, trong đó có chương trình phát triển
nông nghiệp và cả phi nông nghiệp.
Việc soạn thảo các đề án thường do

các chuyên gia đầu ngành đảm nhận
nhưng phải nên tham khảo các nguyên tắc
cho các chương trình phát triển nông thôn
mà các nước đã có kinh nghiệm như sau:
- Tiếp cận đối tượng hưởng lợi:
Chương trình phải mang lại lợi ích cho
người dân tại nông thôn.
- Độc lập: Nội dung đề án tránh
không làm cho người nông dân ỷ lại.
Chương trình phát triển cần mang lại sự
giúp đỡ hỗ trợ, tạo động lực cho người
dân tiếp tục phát triển, hãy “cho nông dân
chiếc cần câu chứ không phải con cá”.
- Bền vững: Cần có những đề án
thích hợp với tình hình kinh tế xã hội từng
vùng. Những giải pháp tức thì có thể
mang lại lợi ích nhanh, nhưng chú trọng
chương trình dài hạn vì chúng sẽ đem lại
sự bền vững cho phát triển.
- Tiến bộ: Những yếu tố kỹ thuật
của chương trình phải giúp cho người
nông dân sản xuất tiến bộ liên tục chứ
không chỉ tạo sự tiến bộ nhảy vọt làm cho
đa số nông dân bị lạc hậu, không theo kịp.
- Chủ động: tiếp cận trao đổi
thường xuyên với người dân trong vùng
dự án, hãy thu thập ý kiến của họ để
nghiên cứu nghiêm túc và cần liên kết
người dân lại và tạo động lực cùng tham
gia, giúp họ tham gia tích cực trong việc
thực hiện chương trình phát triển.
- Hiệu quả: Cần chú ý sử dụng có
hiệu quả nguồn lực tại chỗ, nhưng không
nhất thiết phải sử dụng tối đa nguồn lực
tại địa phương.
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cộng đồng dân cư nông thôn. Các cán bộ
khuyến nông thường xuyên trao đổi, thảo
luận các vấn đề với nông dân, giúp họ
đánh giá tốt hơn các dữ kiện và tìm cách
giải quyết”.
- “Khuyến nông là một kiểu đào
tạo thực nghiệm dành cho những người
dân sống ở nông thôn, đem lại những lời
khuyên và những thông tin cần thiết giúp
giải quyết những vấn đề của họ. Khuyến
nông cũng nhằm mục đích cải thiện năng
suất lao động của gia đình, phát triển sản
xuất và nói một cách tổng quát là làm
tăng mức sống của người nông dân”.
Hai định nghĩa trên có một số điểm
rất giống nhau, tất cả đều nhấn mạnh
khuyến nông là một quá trình được kéo
dài trong một giai đoạn nào đó chứ không
phải là một hành động nhất thời, thực
hiện một vài lần rồi chấm dứt, khuyến
nông sẽ bám sát, đi cùng quá trình thực
hiện chiến lược phát triển nông thôn.
Với sự phân tích kỹ càng hai định
nghĩa trên cùng với các hoạt động thực
tiễn của khuyến nông chúng ta có thể thấy
khuyến nông có 5 yếu tố hoạt động chính:
(i) phải hiểu biết và thông thạo công việc
và những kiến thức kỹ năng cần thiết về
phát triển nông nghiệp và nông thôn mà
người nông dân có thể đề nghị tư vấn bất
cứ lúc nào; (ii) tư vấn kỹ thuật nông
nghiệp, thủy sản và quản lý trang trại; (iii)
thông tin; (iv) tổ chức thành lập các tổ
chức nông dân; (v) phải có nhiệt tình,
lòng tự tin.

Để thực hiện chiến lược phát triển
nông thôn thì khuyến nông được coi là
một biện pháp đặc biệt và là một công cụ
quan trọng không thể không chú trọng, nó
có tầm quan trọng rất lớn để phát triển
nông thôn bền vững vì mục đích cuối
cùng của khuyến nông là đưa vào các
vùng nông thôn những kiến thức và kỹ
năng, những ý tưởng mới và những
phương pháp mới để nhằm kích thích sự
tiến bộ trong sản xuất và đời sống nông
dân. Theo kinh nghiệm của một số nước
nông nghiệp thì khuyến nông là một lĩnh
vực có tầm quan trọng bậc nhất ở các
nước đang phát triển, bởi vì thiếu nó
người nông dân sẽ bị phụ thuộc vào các
dịch vụ mang tính kinh doanh trong quá
trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông
thôn. Trong thời đại hiện nay, khuyến
nông là một hoạt động phổ biến và được
coi là kiểu giáo dục đặc biệt cho nông
dân, là trường học của nông dân ở chính
nông thôn của họ, nó sẽ đóng vai trò rất
quan trọng và rất cụ thể trong các chương
trình phát triển nông thôn nếu chúng ta
biết tận dụng hết những phương pháp
hoạt động và tiềm năng của khuyến nông.
Một vài định nghĩa rất kinh điển
sau đây về khuyến nông đã nói lên tầm
quan trọng của khuyến nông đối với
chiến lược phát triển nông thôn:
- “Khuyến nông hướng tới mục
đích giúp nông dân giải quyết vấn đề của
họ. Nó không chỉ quan tâm đến vấn đề
vật chất, kinh tế mà còn đến sự phát triển
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- Hiểu biết công việc và thành thạo
công việc: cán bộ khuyến nông cần
truyền thụ kiến thức lý thuyết và thực
hành cho người nông dân và cả gia đình
nông dân. Trước tiên người cán bộ
khuyến nông phải chuẩn bị kỹ càng kiến
thức đó và phải biết chỗ hổng mà nông
dân thiếu để lấp chỗ trống kiến thức cho
họ, đó cũng là cách thức giải quyết vấn
đề cho nông dân.
- Tư vấn, huấn luyện kỹ thuật nông
nghiệp và quản lý trang trại: Cán bộ
khuyến nông phải thận trọng chuyển
giao, tư vấn những tiến bộ kỹ thuật cho
nông dân vì trên thực tế có những tiến bộ
kỹ thuật mới nhưng khi đưa vào sản xuất
sẽ không hiệu quả trong điều kiện của
nông dân. Cán bộ khuyến nông còn phải
chú trọng đến quản lý trang trại để hỗ trợ
cho nông dân.
- Thông tin khuyến nông là cần
thiết cho nông dân vì họ khó tiếp cận một
cách đầy đủ. Cán bộ khuyến nông là
người cung cấp những thông tin cụ thể,
chính xác và mới nhất về thị trường giá
cả, các chính sách liên quan sản xuất
nông lâm nghiệp thủy sản…
- Hình thành các tổ chức nông dân:
trong thời kỳ hội nhập thì liên kết nông
dân lại trong một tổ chức như hợp tác xã
nông nghiệp là thật sự cần thiết để nhằm
tập trung nguồn lực và sản phẩm cung
ứng cho thị trường có chất lượng và có
nguồn gốc chứng minh, nhất là thị trường
xuất khẩu, họ cùng một tổ chức để có

thương hiệu, giúp đỡ nhau về kinh
nghiệm sản xuất, nhận sự hỗ trợ của
Chính phủ về khuyến nông…
- Nhiệt tình và có lòng tự tin: Sự
nhiệt tình và lòng tự tin của cán bộ
khuyến nông và tổ chức khuyến nông là
một nhân tố cực kỳ quan trọng trong quá
trình chuyển tải kiến thức kinh nghiệm,
thông tin đến người nông dân. Cán bộ
khuyến nông thiếu nhiệt tình thì nông dân
ở vùng sâu, vùng xa sẽ bị thiệt thòi vì cán
bộ khuyến nông thường ngại đến thăm
viếng nông dân hoặc viện lý do không có
thời gian lui tới nhiều lần để hỗ trợ họ
thường xuyên.
Tùy theo hoàn cảnh thực tế mà
có thể đặt trọng tâm vào yếu tố này hay
yếu tố khác, nhưng trên nguyên tắc là chú
ý đến 5 yếu tố đó trong quá trình thực
hiện các chương trình khuyến nông,
nhằm khai thác hết các yếu tố để đem lại
hiệu quả cao nhất cho người nông dân.
Bất kỳ một hoạt động khuyến nông nào
cũng cần sẵn sàng thỏa mãn các đòi hỏi
trên.
Chúng ta hy vọng rằng khuyến
nông Việt Nam có những cái nhìn xa hơn,
toàn diện hơn nữa với tình hình phát triển
nông thôn để có những đề án khuyến
nông phù hợp và thiết thực và cần có sự
phối hợp chặt chẽ với những cơ quan liên
quan trong lĩnh vực phát triển nông thôn
để hỗ trợ nông dân tốt hơn trong chiến
lược phát triển nông thôn trong thời gian
sắp tới.
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