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DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC

Hội thảo khoa học về
Sự chuyển đổi cơ cấu xã hội
lao động - nghề nghiệp
ở một vùng nông thôn
đồng bằng Bắc Bộ
Trong những năm vừa qua. Phòng xã hội học Nông thôn thuộc Viện Xã hội học đã tập trung
nghiên cứu để tài chuyển đổi cơ cấu xã hội nông thôn Việt Nam đặc biệt là tự chuyển đổi cơ
cấu xã hội lao động - nghề nghiệp gắn liền với phân tầng xã hội trong điều kiện đất nước
chuyển sang nền kinh tế thi trị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Ngày 10/1 năm 1992 tại Hải Phòng Xa hội học Nông thôn đã tổ chức hội thảo về Sự chuyển
đổi cơ cấu xã hội lao động nghề nghiệp ở một vùng nông thời đồng bằng Bắc Bộ dựa trên các
kết quả điều tra xã hội học tại ba xã tháng 10, 11, 12 năm 1991 đại điện cho ba loại làng xã thể
hiện ba xu hướng chủ yếu của sự chuyển đổi cơ cấu xã hội – lao động - nghề nghiệp ở nông
thôn đồng bằng Bắc Bộ hiện nay: Ninh hiệp, Bát tràng, Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội)
Hội thảo đã được đông đảo cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Xã hội học, Trung tâm nghiên cứu
Xã hội học - Tin học. Học viện Nguyễn Ái Quốc. Viện Kinh tế học tham dự. Đoàn đại biểu của
Đảng uỷ, úy ban nhân dân, Ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp xã Đa Tốn đã phát biểu nhiều ý
kiến nêu bật ý nghĩa thực tiễn của các nghiên cứu xã hội học đối với việc quản lý và lãnh đạo
kinh tế xã hội của địa phương.
Tạp chí Xã hội học trích đăng một số tham luận tại buổi hội thảo trong mục Diễn đàn Xã hội
học kỳ này và mong nhận được những ý kiến trao đổi

Nghề phụ ở nông thôn:
Hướng giải pháp cho vấn đề lao động - việc làm
PHÍ VĂN BA
Từ xa xưa, hệ thống kinh tế tiểu nông ở nước ta đã chứa đựng trong nó nhiều hoạt động ngành nghề phi
nông nghiệp khác nhau - chúng như là những yếu tố không tách rời với sản xuất nông nghiệp và đời sống tự
cung tự cấp ở nông thôn.
Cùng với những thay đổi mạnh mẽ của đời sống kinh tế - xã hội, các hoạt động nghề phụ ở khu vực này
cũng biến đổi và chuyển dần từ đặc trưng tự cung tự cấp sang đặc trưng hàng hóa. Xin bàn qua đôi điều về
những nét truyền thống và khả năng phát triển của lĩnh vực sản xuất này trong điều kinh tế hộ ở nông thôn hôm
nay.
Trước hết, xin gợi ra vấn đề về cội nguồn của các loại hoạt động nghề phụ phi nông nghiệp: chúng đã được
bắt đầu từ quá khứ xa xưa để đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt và sản xuất ở trình độ phát triển sơ đẳng của hệ
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thống tiểu nông tự cung tự cấp. Nói cách khác, các hoạt động nghề phụ đã nẩy sinh và phát triển dần trước hết
chính là do nhu du tự cung tự cấp của cộng đồng nông thôn. Sự phát triển các hoạt động này đã gạn lọc ra
những người có kỹ năng hơn và đó là đội ngũ thợ thủ công (với các hoạt động dịch vụ và buôn bán cũng vậy).
Nhưng họ lại sống chủ yếu bằng nghề nông. Vậy là xảy ra sự phân công lao động tự phát và không đầy đủ: họ là
người nông dân, đồng thời là người thợ vào lúc nông nhàn.
Yếu tố thứ hai thúc đẩy các hoạt động nghề phụ là tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện
tiểu nông, trình độ kỹ thuật canh tác thấp, hầu hết các vùng nông thôn đồng bằng trước đây chỉ cấy được một
đến hai vụ lúa: các vùng chiêm trũng đã không có khả năng trồng tỉa thêm rau mầu. Vậy là người nông dân
buộc phải "chơi rông” vài tháng trong một năm, trong khi họ vẫn thiếu đói. Trong điều kiện như vậy, người
nông dân buộc phải tìm cách sử dựng lao động nhàn rỗi của mình để thêm thu nhập. Đội quân có kỹ năng được
hình thành dần theo các nghề khác nhau và họ tập trung vào các hoạt động nghề phụ lúc nông nhàn (và theo thời
vụ của những nhu cầu xã hội) như là những người thợ chuyên nghiệp.
Yếu tố thứ ba, đã và đang ngày càng tác động mạnh lên qua trình phát triển và đa dạng hoá nghề phi nông
nghiệp trong hệ thống kinh tế nông thôn, đó là sự mất cân bằng ngày càng nghiêm trọng của quan hệ đất đai dân số - lao động - việc làm.
Từ sau chiến tranh, đặc biệt là những năm gần đây, dân số và lao động ở khu vực nông thôn đồng bằng đã
ngày càng ùn tắc do nhiều nguồn nhân lực dồn đến: từ hệ thống quốc phòng, thanh niên xung phong, từ các cơ
quan, xí nghiệp nhà nước... Sự ùn tắc này còn tăng lên do hầu hết thanh niên nông thôn không còn có điều kiện
và khả năng "đi thoát ly” như trước: họ bổ sung ngày một nhiều vào đội quân nông dân vốn đã quá đông đúc.
Từ khi chuyển sang chế độ khoán hộ trong nông nghiệp, gánh nặng giải quyết các vấn đề lao động và việc
làm trực tiếp dồn lên vai người nông dân, lên các hộ nông dân. Xin điểm qua đôi nét về những hướng giải pháp
mà các hộ nông dân đồng bằng đang áp dụng để đối phó với tình thế.
Thứ nhất, phát triển thâm canh nông nghiệp. Hệ thống sản xuất thuần nông chỉ có hai con đường phát triển quảng canh và thâm canh. Nếu như đã có lúc việc mở rộng diện tích canh tác, khai phá thêm đất đai nông
nghiệp là hướng được khuyến khích nhiều, thì mấy thập kỷ nay nó đã dần dần không còn có khả năng nữa: suốt
10 năm gần đây diện tích gieo trồng gần như không đổi. Vậy nên con đường phát triển thuần nông chỉ còn dựa
vào con đường thâm canh của đất và khả năng đầu tư vật chất kỹ thuật của con người. Cả hai khả năng này đều
rết hạn chế, bởi lẽ với trình độ thâm canh đã đạt được như hiện nay thì để nâng năng suất cây trồng lên cao hơn
nữa đòi hỏi những đầu tư rất lớn cả về vật chất cũng như kỹ thuật hiện đại.
Hướng giải pháp thứ hai, cũng thuộc loại thuần nông, là phát triển kinh tế VAC. Các cuộc điều tra xã hội
học gần đây đã cho thấy, trừ một số rất ít hộ nông dân có điều kiện về đất vườn (do ông cha để lại hoặc mua từ
trước), còn đại đa số hộ nông dân không có khả năng làm kinh tế vườn.
Thí dụ: Tại đã Cộng Hòa, hầu hết các hộ không có vườn cây, dù là nhỏ, bởi vì hầu hết vườn ao trên đất thổ
cư đã bị san lấp để làm nhà ở. Trong cả xã chỉ có 2 hộ có làm kinh tế vườn, vì có khoảng 1 sào đất vườn. Tại xã
Hồng Minh, các hộ ở 2 trong 4 thôn hoàn toàn không còn chút đất vườn nào. Hầu hết các hộ ở 2 thôn còn lại
cũng không có thu nhập gì đáng kể kể từ những mành vườn nhỏ nhoi trồng rau dùng cho nhu cầu gia đình. Ở xã
Văn Nhân, số hộ có mảnh vườn nhỏ khoảng 50-100 m2 (vừa làm sân, vừa làm vườn cây) cũng không nhiều
(10,9%), trên đó trồng chuối là chủ yếu, với thu nhập hàng năm không là bao. Ngay cả ở các xã tương đối phát
triển cũng có tới 85,6% các hộ không bán hoa lợi trong vườn (số liệu điều tra 12/1991 của Phòng Xã hội học
Nông thôn) .
Khả năng nuôi cá của các hộ gia đình còn hạn chế hơn. Tỷ lệ các hộ nuôi cá chỉ chiếm 4,0% ở Văn Nhân.
Những diện tích mặt nước lớn ở Văn Nhân cũng như Hồng Minh đều cho đấu thầu
Chăn nuôi gia đình phổ biến ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ là nuôi lợn và gia cầm. Các cuộc điều tra xã hội
học của chúng tôi cho thấy, nếu ở đây chỉ xét đến tỷ lệ gia đình có nuôi lợn, gia cầm thì không thể nhận biết
được gì trên thực tế. Do sự bất hợp lý giữa giá lương thực và thức ăn gia súc cao với giá bán sàn phẩm chăn
nuôi tương đối thấp, cho nên hiệu quả của chăn nuôi không cao. Tuy nhiên, có tới 88,4% hộ gia đình ở Văn
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Nhân nuôi lợn và 75,0% nuối gia cầm: mục đích quan trọng của chăn nuôi là để lấy phân bón ruộng và đáp ứng
nhu cầu thực phẩm của gia đình. Nghĩa là tính hàng hóa của chăn nuôi là không đáng kể, mặc dù 90,6% hộ bán
tất cả sản phẩm chăn nuôi (số liệu điều tra tháng l2 - 1991 của Phòng Xã hội học Nông thôn).
Mặt khác, trong trường hợp giải quyết được nguồn thức ăn gia súc hợp lý thì chăn nuôi (lợn, chằng hạn) hộ
gia đình có hiệu qua kinh tế cao và tính sản xuất hàng hóa cao. Chằng hạn, ở thôn Tân Độ, xã Hồng Minh hầu
hết các gia đình đều nuôi lợn với quy mô bình quân 10 - 20 dầu lợn/năm (l đến 2 tấn thịt hơi xuất chuồng). Lý
do: cả thôn có nghề nấu rượu bán ra thị trường bên ngoài, nguồn bã đậu rẻ tiền cho phép nâng cao hiệu quả kinh
tế của chăn nuôi. (Tiện đây xin nói thêm, quy mô sản xuất rượu thuộc loại nhỏ ở đây là khoảng 50kg sắn
khô/ngày/hộ, thu khoảng 30 đến 35 lít rượu. Việc tiêu thụ khối lượng rượu này cho đến nay chưa khó khăn
lắm).
Như vậy trừ những trường hợp có điều kiện thuận lợi coi như ngoại lệ, thì nói chung con đường phát triển
thâm canh nông nghiệp, kể cả trồng trọt cũng như VAC, không có nhiều hứa hẹn trong việc giải quyết lao động
- việc làm cũng như phát triển nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa nói chung. Điều này có thể nhận thấy
qua một số số liệu điều tra xã hội học, chẳng hạn, tỷ lệ hộ thuần nông: đối với những xã có trình độ phát triển và
khả năng đa dạng hóa nghề nghiệp, cũng như khả năng tiếp thị cao, thỉ tỷ lệ này thấp (dưới một nửa - số liệu
điều tra của phòng Xã hội học Nông thôn), còn ở những xã tương đối “khép kín" thì tỷ lệ này cao (chẳng hạn, ở
Lô Giang - gần như 100% số liệu điều tra năm 1989). Ngược lại, ở những xã tương đối phát triển thì gần một
nửa số hộ nông dân làm thêm nghề phi nông nghiệp, và có tới 14,3% hoàn toàn sống bằng các nghề phi nông
nghiệp (số liệu điều tra của Phòng Xã hội học Nông thôn, 1991). Thêm nữa, chỉ có 5,6% số hộ cho rằng có thể
làm giầu bằng chăn nuôi lợn; 5,0% bằng các nghề thủ công nghiệp; 3,1% bằng kinh tế VAC, trong khi đó bằng
buôn bán là 16,8%; buôn bán kết hợp với bao thầu: 20,6%. Điều đáng lưu ý nhất ở đây là có tới 32,5% số hộ
khó trả lời, nghĩa là họ cũng chưa tìm ra giải pháp gì chắc chắn có triển vọng (số liệu điều tra 1991 của phòng
Xã hội học Nông thôn).
Hướng giải pháp thứ ba là phát triển các nghề phi nông nghiệp. Như đã nói ở trên, hướng này có nhiều khả
năng tích cực, nhưng cũng phụ thuộc vào những điều kiện và yếu tố khách quan thuộc phạm vi tác động của các
cấp vĩ mô là chủ yếu. Tuy nhiên, các hộ gia đình nông dân cũng đang chủ động tìm tòi cho mình khả năng phát
triển theo hướng này. Chằng hạn, những nơi có các nghề truyền thống và điều kiện thị trường thích hợp thì tỷ lệ
các hộ có làm nghề thủ công khá cao: với mức chung cho cả ba xã thuộc ba vùng đồng bằng khác nhau là
32,7% hộ có làm nghề tiểu thủ công nghiệp, thì ở Văn Nhân là 50,5%; còn ở Điện Hồng: 3,8% (số liệu cuộc
điều tra FFS). Ở các xã tương đối phát triển, tỷ lệ các hộ đang có việc làm theo các nghề thủ công nghiệp là
32,5% (số liệu điều tra của Phòng Xã hội học Nông thôn, .1991). Buôn bán là một trong những "nghề phụ” của
các gia đình nông dân trong hệ thống tiểu nông truyền thống. Trong điều kiện kinh tế mới hiện nay, khả năng
buôn bán trên phạm vi thị trường rộng lớn hơn đã bắt đầu mở ra cho một số hộ nông dân một số vùng đồng
bằng. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy rằng đối với đa số hộ nông dân thì khả năng này vẫn chi hạn chế
trong khuôn khổ hoạt động tiểu thương trên thị trường địa phương là chủ yếu. Điều này có lẽ là do khả năng
phát triển buôn bán lệ thuộc vào nhiều yếu tố: khả năng chủ quan, tập quán truyền thống, điều kiện phát triển
của thị trường nhu cầu và giao lưu xã hội... Vì vậy, nói chung các hộ nông dân làm thêm nghề buôn bán chỉ
chiếm tỷ lệ thấp và chênh lệch khá lớn giữa các khu vực: ở Văn Nhân: 17,2%; còn ở Điện Hồng: 2,0%.
Cuộc điều tra xã hội học của phòng Xã hội học Nông thôn vừa qua đã cho thấy các tỷ lệ như sau: hộ đang
làm nghề buôn bán: 4,3%; buôn bản + dịch vụ: 18,l%; buôn bán + thủ công nghiệp: 5,0%. Các số liệu này cũng
cho phép nhận xét thêm rằng các hoạt động dịch vụ ở khu vực nông thôn đã bắt đầu phát triển. Điều này cũng
có nghĩa là độ mở về kinh tế - xã hội của khu vực này đã tăng lên, đó là yếu tố và điều kiện thuận lợi cho các
quá trình phát triển đã dạng hóa lao động và nghề nghiệp. Các số liệu nghiên cứu sâu ở xã Hồng Minh (tháng
12/1991) cũng cho phép nhận xét tương tự. Tuy nhiên, xã Văn Nhân (cùng huyện Phú Xuyên), mặc dù nằm gần
đường quốc lộ 1 và có điều kiện địa lý - tự nhiên thuận lợi hơn, độ mở về kinh tế - xã hội, đặc biệt là về thông
tin và giao lưu, lại không tương xứng. Theo chúng tôi, điều này còn lệ thuộc khá rõ nét vào năng lực quản lý
cộng đồng, cũng như những truyền thống, tập quán tổ chức đời sống cộng đồng ở mỗi địa phương (xin bàn đến
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vào dịp khác). Như vậy, ở đây mối quan hệ phụ thuộc hai chiều của quá trình vận động: độ mở về kinh tế - xã
hội và văn hoá thuận lợi cho phát triển, và các quá trình phát triển tạo điều kiện tăng cường độ mở này. Cuối
cùng, phát triển các hình thức bán lao động trực tiếp là hướng giải quyết mối quan hệ lao động - việc làm ở
nông thôn hiện nay. Thực ra, hình thức trao đổi lao động cũng đã từng là quen thuộc trong điều kiện hệ thống
canh tác tiểu nông ở nước ta. Sự trao đổi lao động này thể hiện ra dưới nhiều hình thức. Có thể đó là làm giúp
không lấy công, nhưng được "ghi nhớ” như một "món nợ", để rồi khi "bên kia" cần thì lại "làm giúp" trở lại như một nét văn hóa cộng đồng đặc trưng cho “xã hội cảm tính” hơn là duy lý. Có thể đó là sự đổi công được
thỏa thuận trước. Và cũng có thể đó là bán sức lao động trực tiếp (lấy tiền hoặc lúa, hoặc sản phẩm nông nghiệp
khác) . Vì vậy, các chỉ báo về mức độ trao đổi lao động nói chung, dưới hình thức bán trực tiếp nói riêng, có thể
cho phép nhận xét về mức duy lý của các quan hệ này, cũng có nghĩa là mức phát triển độ mở của đời sống
cộng đồng nông thôn. Trong điều kiện lao động dư thừa như hiện nay, chính độ mở của các quan hệ này là yếu
tố thuận lợi cho việc phát triển dần thị trường lao động như một loại hàng hóa. Điều này ít nhiều cũng sẽ hỗ trợ
cho việc giải quyết tình trạng ùn tắc lao động, điều tiết lao động và thúc đẩy quá trình "thị trường hóa" hệ thống
kinh tế ở nông thôn. Về mặt này, các số liệu nghiên cứu của chúng tôi cũng như những kết quả điều tra xã hội
học vừa qua của Phòng Xã hội học Nông thôn đều cho phép đưa ra những nhận xét tích cực bước đầu. Chẳng
hạn, số hộ có người đi làm thuê ở ngoài làng là 26,2%; trong khi đó đi làm thuê trong làng chỉ là 8,7%. nếu như
trước đây, việc trao đổi lao động thường chỉ là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thì hiện nay chỉ chiếm
3,7%, trong khi đó đối với lĩnh vực tiểu thủ công gốm sứ, chẳng hạn, là 22,5%, tiểu thủ công dịch vụ: 10,6%...
(số liệu điều tra của phòng Xã hội học Nông thôn). Các kết quả điều tra FFS năm 1990-1991 đã cho chỉ báo
chung cho cả ba xã được nghiên cứu là 30,1% hộ có đi làm thuê (ở Văn Nhân là 33,1%; còn ở Thân Cự Nghĩa:
55,3%. Tuy nhiên, nếu phân tích so sánh giữa lực lượng lao động hiện có và nhu cầu lao động hiện nay ở nông
thôn, đồng thời tính đến những khó khăn, hạn chế về khả năng đầu tư phát triển, thì có thể thấy rằng khả năng
trao đổi lao động này cũng vẫn chỉ là đối phó tự phát với tình tạng khó khăn, con đường giải quyết cơ bản vẫn
chưa được tìm ra, chừng nào vẫn chưa có những tác động tích cực của chính sách vĩ mô nhằm tạo ra thị trường
lao động rộng lớn và có tổ chức.
Từ những điều phân tích ở trên, có thể đi đến ba nhận xét chung như sau:
1 . Nghề phụ đã từng tồn tại như là yếu tố không tách rời của hệ thống kinh tế nông thôn đồng bằng. Các
hoạt động nghề phụ như là yếu tố tích cực tham gia vào quá trình điều tiết hợp lý hóa quan hệ lao động - việc
làm. Trong điều kiện mất cân đối lao động - việc làm như hiện nay, khi mà sức ép của vấn đề đất đai - dân số lao động - việc làm ở nông thôn, cũng như trên quy nmô cả nước nói chung, đang ngày càng trớ nên gay gắt,
khi mà các hướng giải pháp chiến lược cho vấn đề này ở tầm quản lý vĩ mô còn chưa thật rạch ròi, thì sự phát
triển và đa dạng hóa các hoạt động sản xuất - dịch vụ phi nông nghiệp ở nông thôn không chỉ có ý nghĩa điều
tiết tích cực các quan hệ lao động - việc làm, mà còn tạo điều kiện thực tế cho việc phá vỡ tính khép kín của hệ
thống kinh tế nông thôn truyền thống, kích thích các quá trình tăng cường độ mở, thị trường hoá hệ thống kinh
tế này, tạo tiền đề cho phát triển là hội nông thôn.
2. Quy mô của những vấn đề dã nói trong hệ thống kinh tế nông thôn vượt ra ngoài những khả năng hạn chế
của các hộ gia đình nông dân riêng biệt, do đó những hướng giải pháp mà họ đang tìm tòi và áp dụng chỉ là tự
phát, đối phó. Để có thể giải quyết căn bản những bế tắc hiện nay và phát triển với nhịp độ cần thiết, nông thôn
đang cần những tác động chiến lược của chính sách vi mô.
3. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp trên quy mô
toàn quốc, cũng như những chương trình khai thác tổng hợp các khu vực lãnh thổ khác nhau dưới sự chỉ đạo và
đầu tư lớn của Nhà nước sẽ có thể là giải pháp chiến lược quyết định đối với vấn đề phát triển nông thôn theo
hướng sản xuất hàng hóa mở.
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