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Tình trạng “Tam nông Trung Quốc”: Thành tựu, vấn
đề và thách thức*
Cốc Nguyên Dương
Hồ Cẩm Đào chỉ ra: “Trung Quốc có 1,3 tỷ dân, đa số là người dân nông thôn,
nông nghiệp và nông thôn không phát triển được, đời sống của người nông dân không
được cải thiện rõ rệt, chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu xây dựng xã hội khá
giả, không thể thực hiện được hiện đại hoá cả nước, không thể thực hiện được toàn dân
cùng giàu có, không thể giữ ổn định lâu dài được”. “4 điều không thể” này cho thấy rõ
tính quan trọng và tính cấp bách của nông nghiệp, nông thôn, nông dân (dưới đây gọi tắt
là “tam nông”). Mặc dù vấn đề “tam nông” vẫn là vấn đề nổi cộm trong việc vận hành và
phát triển nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay, nhưng giải quyết vấn đề “tam nông” đã
trở thành “quan trọng” trong những vấn đề “quan trọng” trong toàn bộ công tác của
Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện.
Bốn năm gần đây, Trung ương Đảng Cộng sản, Quốc vụ viện đã liên tục công bố
4 văn kiện số 1, đưa ra hàng loạt những chính sách hỗ trợ và có lợi cho “tam nông”: văn
kiện số 1 năm 2004 chủ yếu là thúc đẩy tăng thu nhập của người nông dân, nhằm vào vấn
đề hạt nhân trong công tác “tam nông”; văn kiện số 1 năm 2005 chủ yếu là nâng cao sức
sản xuất tổng hợp của nông nghiệp, nhằm vào mấu chốt phát triển sức sản xuất nông
nghiệp; văn kiện số 1 năm 2006 chủ yếu là thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, nhằm vào
vấn đề căn bản của việc xây dựng xã hội khá giả toàn diện ở nông thôn; văn kiện số 1
năm 2007 chủ yếu là phát triển nông nghiệp hiện đại, nhằm vào vấn đề trọng yếu của việc
xây dựng nông thôn.
Bốn văn kiện “số 1 của Trung ương” trên đây cho thấy rõ ý niệm mới, sắp xếp
mới, động thái mới của việc đẩy mạnh công tác “tam nông”, chủ yếu biểu hiện ở 4
phương diện:
1. Xác định rõ tư tưởng chiến lược chỉ đạo công tác “tam nông” trong thời kỳ
mới. Trung ương đề ra yêu cầu cơ bản, coi giải quyết vấn đề “tam nông” là “quan trọng
trong những vấn đề quan trọng” của toàn bộ công tác của Đảng, xác định rõ phương sách
cơ bản phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn, đưa ra phán đoán cơ bản về
tổng thể Trung Quốc đã đến giai đoạn phát triển “lấy công nghiệp thúc đẩy nông nghiệp”,
“thành phố lôi kéo nông thôn”, đặt ra phương châm “công nghiệp quay lại phát triển nông
nghiệp”, “thành phố trợ giúp nông thôn” và “cho nhiều, lấy ít”.
*

Bài tham luận tại Hội thảo quốc tế: “Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân: Kinh nghiệm của
Trung Quốc và Việt Nam” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc
vụ viện Trung Quốc tổ chức ngày 30 - 31 tháng 10 năm 2007 tại Hà Nội.
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2. Bước đầu hình thành hệ thống chính sách trợ giúp và có lợi cho “tam
nông” trong thời kỳ mới. Trên cơ sở bảo đảm tính liên tục và ổn định của chính sách,
thích ứng với yêu cầu mới của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ
mới, Trung ương Đảng Cộng sản và Quốc vụ viện đã kiện toàn chế độ trợ cấp giúp đỡ
đối với nông nghiệp, bao gồm mở rộng mức độ trợ cấp giống tốt, mở rộng phạm vi trợ
cấp và chủng loại; mở rộng mức độ trợ cấp tổng hợp tư liệu sản xuất nông nghiệp.
Đồng thời còn đặt ra chính sách khuyến khích thưởng trợ cấp đối với các huyện sản
xuất lương thực chủ yếu và những huyện tài chính khó khăn, thực hiện chính sách điều
tiết giá thu mua thấp nhất đối với các loại lương thực trọng điểm, nhấn mạnh những
chính sách trợ giúp việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng
chính sách thúc đẩy phát triển sự nghiệp xã hội nông thôn.
Năm 2006, Trung ương đã chi tài chính là 339,7 tỷ NDT dùng vào việc “tam
nông”. Tăng 42,2 tỷ NDT so với năm 2005. Những biện pháp chính sách của Trung ương
chủ yếu bao gồm: (1) Xoá bỏ thuế nông nghiệp trong phạm vi cả nước. (2) Tăng tỷ lệ chi
tài chính của Trung ương và quỹ xây dựng công trái cho “tam nông”. (3) Khu vực miền
Tây đi đầu trong việc đưa toàn bộ việc giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn vào phạm vi bảo
đảm tài chính. (4) Trung ương nâng cao tiêu chuẩn trợ cấp tài chính, mở rộng phạm vi thí
điểm, tăng mức trợ cấp cho việc tích cực thúc đẩy xây dựng chế độ y tế hợp tác nông
thôn kiểu mới.
Bốn biện pháp chính sách trên đây có thể quy nạp thành 2 loại, một là giảm thu
thuế, hai là tăng chi tài chính lưu chuyển, trong đó miễn giảm thuế nông nghiệp thuộc
loại giảm thuế, còn lại đều thuộc dạng tăng chi tài chính lưu chuyển. Theo tính toán, miễn
giảm thuế nông nghiệp tương đương với giảm 55 tỷ NDT thu nhập từ thu thuế, các khoản
Trung ương chi tài chính lưu chuyển khác khoảng 78 tỷ NDT. Việc thực hiện 2 chính
sách hỗ trợ “tam nông” này có hiệu quả rõ rệt đối với việc nâng cao thu nhập của nông
dân, kích thích tiêu ùung, hạn chế đầu tư, duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định (Xem phụ
lục: phân tích hiệu quả chính sách hỗ trợ tài chính “tam nông” của Trung Quốc năm
2006).
Năm 2007, Trung ương lại đưa ra “3 nguyên tắc tiếp tục cao hơn”: lượng tăng đầu
tư tài chính cho nông nghiệp phải tiếp tục cao hơn năm trước; lượng tăng đầu tư tài sản
cố định ở nông thôn tiếp tục cao hơn năm trước; lượng tăng thu nhập từ chuyển nhượng
đất đai dung vào xây dựng nông thôn phải tiếp tục cao hơn năm trước. Do vậy, ủy ban cải
cách phát triển nhà nước tích cực điều chỉnh kết cấu đầu tư: trong cả năm Trung ương
đầu tư khoảng 62 tỷ NDT vào các việc như nông, lâm, khí tượng thuỷ văn, xoá đói giảm
nghèo, cải tạo đường ở nông thôn, xây dựng thị trường nông sản phẩm, phát triển sự
nghiệp xã hội ở nông thôn và xây dựng chính quyền cơ sở ở nông thôn, mức đầu tư này
so với năm ngoái tăng hơn 9 tỷ NDT; đầu tư hơn 36 tỷ NDT vào việc hỗ trợ sản xuất
lương thực, giáo dục ở nông thôn, phát triển y tế, văn hoá, so với năm ngoái tăng khoảng
5 tỷ NDT.
Tuy nhiên, hiện nay chế độ trợ cấp nông nghiệp Trung Quốc vẫn tồn tại một số
vấn đề: một là, tổng mức trợ cấp nông nghiệp không đủ, mức chi tài chính cho nông
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nghiệp cả nước năm 2005 là 245 tỷ NDT, chỉ chiếm 7,22% tổng mức chi tài chính, do
vậy, chi tài chính của Trung ương cho “tam nông” năm 2006 lên đến 339,7 tỷ NDT, năm
2007 tăng lên đến 391,7 tỷ NDT, so với năm 2006 tăng 15,31% (Xem phụ lục: Tình trạng
chi tài chính xây dựng nông thôn mới”). Hai là, hiện tượng chi tài chính không đúng mục
đích cho nông nghiêm trọng, không thực sự sử dụng đầu tư vào nông nghiệp. Ba là, việc
thao tác sử dụng tiền trợ cấp và các loại chi khác cho nông nghiệp phân tán, giảm hiệu
quả sử dụng vốn trợ cấp cho nông nghiệp. Bốn là, chưa hoàn toàn phù hợp với Hiệp định
khung về nông nghiệp của WTO. Việc sử dụng chính sách “Hộp xanh” chưa đầy đủ, còn
nhiều không gian để mở rộng. Về phương diện trợ cấp lương thực, mỗi mẫu của Mỹ là 76
NDT, của EU là 150 NDT, mỗi mẫu của Trung Quốc là khoảng 30 NDT (Xem phụ lục:
Nhiều vấn đề còn tồn tại trong chế độ trợ cấp nông nghiệp của Trung Quốc).
3. Bắt đầu xây dựng thời kỳ mới thúc đẩy cơ chế có hiệu quả phát triển kinh
tế xã hội nông thôn. Xây dựng cơ chế bao gồm cơ chế tích cực thăm dò tăng trưởng ổn
định trong đầu tư vào “tam nông”; xây dựng cơ chế có hiệu quả lâu dài trong phát triển
nông thôn và tăng thu nhập cho người nông dân; xây dựng cơ chế lưu thông nông sản
phẩm thu mua theo phương thức thị trường hoá và đa nguyên hoá chủ thể kinh doanh;
hình thành cơ chế việc làm, lập nghiệp theo phương thức kết hợp giữa phát triển việc làm
tại chỗ và chuyển dịch lao động ra ngoài đối với nông dân; hoàn thiện cơ chế quản lý
hương thôn theo phương thức thôn dân tự trị và công khai các công việc của hương trấn;
chú trọng cơ chế quản lý giám sát ngăn chặn hiệu ứng ngược lại đối với nông dân. Việc
xây dựng những cơ chế này bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nông
thôn.
4. Bắt đầu cấu trúc khuôn khổ chế độ thời kỳ mới phát triển nhịp nhàng giữa
thành thị và nông dân. Với tiêu chí là : tăng đầu tư tài chính cho nông thôn, bắt đầu thúc
đẩy việc xây dựng chế độ tài chính công bao phủ lên thành thị và nông thôn; xoá bỏ “4
loại thuế nông nghiệp” (thuế nông nghiệp, thuế sát sinh, thuế chăn nuôi, thuế nông nghiệp
đặc biệt), bắt đầu hướng tới việc thực hiện quá độ thể chế thu thuế công bằng thống nhất
giữa nông thôn và thành thị; thực hiện “hai miễn một trợ cấp” (miễn toàn bộ tạp phí đối
với học sinh giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, miễn tiền sách giáo khoa và trợ cấp tiền sinh
hoạt phí, ký túc xá đối với học sinh gia đình khó khăn); bắt đầu cơ bản thực hiện chuyển
đổi theo chế độ giáo dục nghĩa vụ bình đẳng giữa thành thị và nông thôn; xây dựng chế
độ y tế hợp tác nông thôn kiểu mới, bắt đầu tiến tới cơ bản thực hiện chế độ dịch vụ y tế
bình đẳng giữa thành thị và nông thôn; thăm dò xây dựng chế độ bảo đảm mức sống tối
thiểu của nông dân, bắt đầu nỗ lực cơ bản thực hiện chế độ an sinh xã hội bao phủ lên
thành thị và nông thôn; bảo vệ một cách toàn diện quyền lợi của người nông dân ra thành
phố làm thuê, bắt đầu phát triển theo phương hướng cơ bản thực hiện chế độ việc làm, thị
trường lao động và cạnh tranh công bằng thống nhất giữa thành thị và nông thôn. Việc
bắt tay vào xây dựng những chế độ này đánh dấu bước đi vững chắc trong việc Trung
Quốc xoá bỏ kết cấu nhị nguyên giữa thành thị và nông thôn, đồng thời phát triển nhịp
nhàng giữa thành thị và nông thôn.
Việc ra đời của 4 văn kiện “số 1 của Trung ương” đã làm thay đổi rõ rệt công tác
“tam nông” của Trung Quốc:
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1. Sản xuất lương thực phát triển ổn định. Tổng sản lượng lương thực toàn
quốc năm 2004 là 4.694.500.000 tấn, năm 2005 là 4.840.000.000 tấn, năm 2006 tăng lên
đến 4.974.500.000 tấn, thực hiện được mục tiêu sản xuất lương thực tăng trưởng ổn định
3 năm liền.
2. Thu nhập của nông dân tăng lên. Thu nhập bình quân đầu người của nông
dân cả nước năm 2004 là 2936 NDT, sau khi khấu trừ nhân tố giá cả thực tế tăng trưởng
6,8%, thu nhập bình quân đầu người của nông dân cả nước năm 2005 là 3255 NDT, mức
tăng trưởng thực tế là 6,2%, thu nhập thuần bình quân đầu người của nông dân cả nước
năm 2006 tăng 332 NDT tệ với năm 2005, đạt 3587 NDT, mức tăng thực tế là 7,4%.
Nguồn thu nhập của nông dân là thu nhập từ tiền lương vàthu nhập thuần từ kinh doanh
gia đình, trong 3255 NDT thu nhập bình quân đầu người của nông dân năm 2005, thu
nhập tiền lương là 1175 NDT, thu nhập thuần kinh doanh gia đình là 1845. Do việc tăng
số lượng nông dân ra ngoài làm thuê và mức lương tăng lên, do vậy thu nhập từ tiền
lương của nông dân có xu hướng tăng lên. Xuất phát từ góc độ này, nếu bảo đảm được
quyền lợi cơ bản của nông dân ra thành phố làm thuê, thì coi như là đã “quay lại trợ giúp
nông nghiệp”, đây là biện pháp tốt thực hiện chuyển dịch sức lao động dư thừa ở nông
thôn.
3. Sự nghiệp xã hội nông thôn đã xuất hiện thay đổi. Năm 2006 bắt đầu
thực hiện cải cách cơ chế bảo đảm kinh phí giáo dục nghĩa vụ cho nông thôn, có
48.800.000 suất miễn tạp phí đối với học sinh trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ nông
thôn. Trong thời kỳ quy hoạch “5 năm lần thứ 11”, đầu tư tài chính của Trung ương
và của địa phương vào giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, lần lượt tăng mức đầu tư lên
đến 125,8 tỷ NDT và 92,4 tỷ NDT; việc thí điểm cải cách chế độ hợp tác y tế kiểu
mới ở nông thôn tiếp tục được thúc đẩy, đến cuối năm 2006, số nông dân tham gia y
tế hợp tác trong cả nước là hơn 400 triệu người, chiếm 47,2% dân số nông nghiệp cả
nước (Xem phụ lục: y tế hợp tác nông thôn kiểu mới tăng nhanh). Trong thời gian quy
hoạch “5 năm lần thứ 11”, tài chính Trung ương và địa phương sẽ tập trung hàng 100
tỷ NDT đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn và lĩnh vực sự nghiệp xã hội
nông thôn, mà nông thôn, nông dân đang bức thiết cần giải quyết nhất.
4. Công tác triển khai công việc xoá đói giảm nghèo đạt được tiến triển mới.
Năm 2005, dựa vào tiêu chuẩn mức thu nhập thuần bình quân đầu người thấp hơn 683
NDT, thì số nghèo khó cuối năm 2005 là 23,65 triệu NDT, giảm 2.450.000 người so với
năm 2004; dựa vào tiêu chuẩn mức thu nhập thuần đầu người là 944 NDT, thì dân số có
thu nhập ở nông thôn cuối năm 2005 là 40,67 triệu NDT, giảm 9,1 triệu người so với năm
2004. Đến cuối 2006, trong cả nước đã có 2133 huyện xây dựng chế độ bảo đảm mức
sống tối thiểu ở nông thôn. Dân số nghèo khổ ở nông thôn giảm xuống còn 21,48 triệu
người, dân số có thu nhập thấp giảm xuống còn 35,50 triệu người. Mặc dù dân số nghèo
khổ ở nông thôn và dân số có thu nhập thấp tiếp tục giảm xuống, nhưng mức chênh lệch
thu nhập trong nội bộ cư dân nông thôn Trung Quốc tiếp tục mở rộng, mức độ chênh lệch
trong phân phối tăng lên.
5. Tích cực thúc đẩy cải cách tổng hợp nông thôn một cách ổn thoả. Nội dung
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cải cách tổng hợp nông thôn bao gồm 3 phương diện: cải cách cơ cấu hương trấn, cải
cách giáo dục nghĩa vụ nông thôn, cải cách thể chế quản lý tài chính huyện và hương. Về
phương diện tinh giản cơ cấu, cán bộ cấp hương trấn, giải quyết nợ của hương thôn, xây
dựng cơ chế bảo đảm kinh phí cho giáo dục nghĩa vụ ở nông thôn, tiến hành chính sách
thương trợ cấp đối với các huyện sản xuất lương thực lớn và huyện khó khăn về tài chính
đã thu được một số kinh nghiệm (Xem phụ lục: điều tra và suy nghĩ về vấn đề cải cách
tổng hợp nông thôn ở tỉnh An Huy).
6. áp dụng biện pháp bảo đảm quyền lợi đối với nông dân ra thành phố
làm thuê. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, trong 320 triệu lao động
nông nghiệp, ngành trồng trọt thực tế cần 150 triệu lao động, công them 20 triệu lao
động sản xuất ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, số lao động nông nghiệp
thực tế cần là 170 triệu người, hiện nay nông thôn có 150 triệu lao động dư thừa.
Tình hình việc làm ở nông thôn ngày càng nghiêm trọng và thu nhập từ nông
nghiệp tiếp tục hạ xuống, làm cho nông dân ngày càng nhiều người dời bỏ nông nghiệp
và nông thôn chuyển ra thành thị. Hơn 20 năm qua, nông dân ra thành phố làm thuê đã
trở thành nguồn chủ yếu tăng thu nhập cho cư dân nông thôn, đại đa số những công việc
mà người nông dân làm thuê làm là những công việc mà người dân thành phố không
muốn làm. Nhưng một số quyền lợi hợp pháp của người nông dân ra thành phố làm thuê
không được tôn trọng và bảo đảm, quyền lợi hợp pháp bị xâm hại. Người nông dân ra
thành phố làm thuê phải làm rất nhiều giấy tờ và thu phí tương đối cao. Điều kiện sinh
hoạt của họ kém, cường độ lao động cao, độ nguy hiểm trong công tác lớn, thiếu bảo
hiểm thương vong trong lao động và y tế, tiền lương thấp, nhưng thường xuyên bị khấu
trừ và chậm trả. Vì vậy, năm 2006, Quốc vụ viện đã đưa ra văn kiện số 5 bảo đảm quyền
lợi của nông dân ra thành phố làm thuê, xây dựng chế độ hội nghị liên tịch bảo vệ quyền
lợi người nông dân ra thành phố làm thuê gồm hơn 30 bộ ngành tham gia. Việc bảo vệ
quyền lợi của người nông dân ra thành phố làm thuê trên các phương diện như hợp đồng
lao động, mức lương, cải thiện môi trường lao động, giải quyết cho con em họ đến trường
và bảo hiểm y tế đã thu được tiến triển mới. Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng
của người nông dân ra thành phố làm thuê tham gia bảo hiểm thương vong trong lao động
và bảo hiểm y tế lần lượt là 25,38 triệu và 23, 67 triệu người.
Trung Quốc người nhiều đất ít, nguồn tài nguyên nông nghiệp bình quân đầu
người hiếm, trong mối quan hệ giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông
nghiệp hình thành kết cấu kinh tế nhị nguyên vẫn còn nhiều mâu thuẫn chưa được giải
quyết. Về tổng thể, vẫn có 4 tình trạng “không thay đổi”: một là, cơ sở nông nghiệp
không vững chắc, cơ sở hậu cần cho phát triển nông nghiệp không đủ, không thay đổi;
hai là, trang thiết bị nông nghiệp lạc hậu, tình trạng cơ bản dựa vào tự nhiên sản xuất
không thay đổi; ba là, tình trạng kênh việc làm của nông dân không nhiều, khó khăn trong
việc tăng thu nhập cho nông dân không thay đổi; bốn là, tình trạng phát triển kinh tế xã
hội giữa thành thị và nông thôn bất cân bằng, chênh lệch lớn không thay đổi. Cụ thể mà
nói, việc giải quyết vấn đề “tam nông” của Trung Quốc đối mặt với những áp lực và
thách thức sau:
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1. Điều kiện sản xuất nông nghiệp ngày càng nghiêm trọng. Một là diện tích
đất canh tác giảm nhanh chóng. Đất canh tác bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ có
1,41 mẫu, chỉ bằng 1/4 mức bình quân thế giới. Do nhiều nguyên nhân như thu hẹp việc
canh tác môi trường sinh thái, tổn hại do cháy rừng, xây dựng chiếm dụng, diện tích đất
của Trung Quốc luôn luôn giảm xuống. Năm 1996, diện tích đất canh tác của Trung Quốc
là 1,951 tỷ mẫu, đến cuối 2005 đã giảm xuống còn 1,831 tỷ mẫu, trong vòng thời gian 9
năm, diện tích đất canh tác giảm 120 triệu mẫu. Nhằm bảo đảm an toàn lương thực quốc
gia, diện tích đất canh tác Trung Quốc cần phải duy trì phải trên 1,824 tỷ mẫu. Giai đoạn
từ nay về sau, mặc dù sẽ kiên trì thực hiện chế độ bảo đảm đất canh tác một cách nghiêm
ngặt, nhưng tốc độ công nghiệp hoá, đô thị hoá tăng nhanh, xu thế đất canh tác tiếp tục
giảm vẫn khó ngăn chặn được về cơ bản. Càng nghiêm trọng hơn là đại bộ phận tiền
chuyển nhượng đất không được dung vào xây dựng nông thôn và bảo đảm đời sống cho
nông dân mất đất, nên làm cho vấn đề nông dân mất đất trở nên bức xúc. Nông dân mất
đất trong cả nước lên tới hơn 40 triệu người, rất nhiều người nông dân mất đất tuy có hộ
tịch trong thành phố, nhưng không có việc làm và tham gia vào an sinh xã hội. Có học giả
kiến nghị nên cho phép nông dân góp cổ phần bằng phương thức cho thuê đất, tham gia
vào việc phân phối lợi ích từ đất đai để thu được lợi ích ổn định, lâu dài từ giá trị gia tăng
của đất đai. Hai là, nguồn nước ngọt không đủ. Năm 2005, nguồn nước ngọt bình quân
đầu người không đến 2200m3, chỉ bằng 27% mức bình quân đầu người của thế giới.
Nguồn nước ngọt của Trung Quốc phân bố không đều, miền Bắc thiếu nước, nguồn nước
miền Nam phong phú, trong lịch sử đã có tình trạng “lương thực miền Nam chuyển lên
miền Bắc”. Nhưng từ khi cải cách mở cửa đến nay, sản xuất lương thực tiêu hao nước
nhiều dần dần do miền Bắc đảm nhiệm việc sản xuất, tình trạng “lương thực miền Nam
chuyển lên miền Bắc” được thay thế bằng “lương thực miền Bắc chuyển xuống miền
Nam”. Ba là, cơ sở thuỷ lợi đồng ruộng lão hoá không được tu sửa. Đến cuối 2005, diện
tích tưới tiêu đất canh tác là 825 triệu mẫu, chiếm 45% tổng diện tích đất canh tác, hơn
một nửa đất canh tác là dựa vào tự nhiên để sản xuất, trong 85.000 đập nước đã xây dựng,
có tới 36% là đập nước lão hoá nguy hiểm.
2. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn lớn. Vấn đề thu nhập
của nông dân là vấn đề hạt nhân trong chính sách “tam nông”. Thu nhập của nông dân
tăng nhanh hay chậm vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sự phồn vinh và ổn định của nông thôn
và đời sống nông dân, lại vừa liên quan đến sự phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và
nông thôn, cũng như sự phát triển bề vững của nền kinh tế quốc dân. Từ khi cải cách mở
cửa đến nay, tăng thu nhập của nông dân có thể phân thành 4 giai đoạn, xảy ra 2 lần dao
động lớn. Giai đoạn thứ nhất từ năm 1978 – 1984, giai đoạn này thu nhập của nông dân
tăng rất nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do chế độ khoán đến hộ gia đình, phát huy được
tính tích cực, tăng mức sản xuất và thu nhập của nông dân. Giai đoạn thứ hai là từ 1985
đến đầu 1990, đây là giai đoạn do kinh tế vĩ mô thu hẹp, nên thu nhập của nông dân đã
giảm xuống. Giai đoạn thứ ba là từ đầu những năm 1990 đến 1996, đây là giai đoạn kinh
tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh, xí nghiệp hương trấn nông thôn phát triển và số lượng
nông dân ra thành phố làm thuê tăng lên, đã làm cho thu nhập của người nông dân tăng
tương đối nhanh. Giai đoạn thứ tư là từ 1996 đến nay, việc tăng thu nhập của người nông
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dân giảm xuống, chủ yếu là do thị trường hàng hoá và thị trường các yếu tố, đặc biệt là do
thị trường lao động gây nên, giữa thành thị và nông thôn không được hưởng đều thành
quả của sự tăng trưởng kinh tế, nên tạo ra khoảng cách chênh lệch thu nhập giữa người
dân thành thị và nông thôn lớn lên. Theo thống kê, năm 1978, thu nhập thuần bình quân
đầu người của nông dân là 133,6 NDT, thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành
thị là 343,4 NDT, mức chênh lệch giữa nông thôn và thành thị là 1: 2,57. Nhưng do kết
cấu kinh tế nhị nguyên ở thành thị và nông thôn chưa được phá vỡ, nên khoảng cách
chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn chưa được thu hẹp, trong thời gian 3
năm từ 2003 đến 2005, mức chênh lêch thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn lần
lượt là 1: 3,23, 1: 3,21 và 1: 3,22. Năm 2006, thu nhập bình quân đầu người của nông dân
là 3587 NDT, thu nhập bình quân đầu người cư dân thành thị là 11759 NDT, khoảng cách
chênh lệch này tăng lên đến 1: 3,28. Có học giả cho rằng, nếu tính cả các loại trợ cấp và
lưu chuyển chi tài chính của chính phủ mà người dân thành thị nhận được, thì khoảng
cách chênh lệch lớn về thu nhập giữa thành thị và nông thôn trong thời gian ngắn khó giải
quyết được. Sức mua của nông dân không đủ đã trở thành nhân tố hạn chế sự phát triển
kinh tế của Trung Quốc, cũng là nhân tố hạn chế việc thay đổi phương thức tăng trưởng
kinh tế do đầu tư kích thích tăng trưởng sang phương thức do tiêu dùng kích thích kinh tế
tăng trưởng.
3. Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và sự nghiệp xã hội như giáo dực, y tế
phát triển chậm. Hiện nay, vấn đề tồn tại ở nông thôn đang nổi cộm là không đi học
được, không dám ốm, xây dựng cơ sở hạ tầng đường hương thôn lạc hậu. Theo thống kê,
nông thôn còn có gần 10.000 hương trấn, 300.000 thôn hành chính chưa có đường xi
măng hoặc đường nhựa, trong đó 70 hương trấn và gần 40.000 thôn hành chính không có
đường liên thông; nước uống của khoảng 280 triệu nông dân không an toàn, khoảng 20
triệu dân ở nông thôn không có điện để dùng. Năm 2005, mỗi 1000 người thành phố có
3,67 giường bệnh, nhưng ở nông thôn chỉ có 0,76 giường; chi phí cho thiết bị y tế mỗi
giường bệnh ở thành phố là 88.000 NDT, còn ở nông thôn chỉ là 11.000 NDT. Năm 2005,
số năm được giáo dục bình quân của nông dân là 7,7 năm, trong số 500 triệu người lao
động ở nông thôn, thì những người có trình độ văn hoá trên phổ thông trung học chỉ
chiếm 13,68 %, số người có trình độ văn hoá tiểu học chỉ chiếm 34,10 %, không biết mặt
chữ và biết chữ rất ít chiếm 6,78 %. Với tình trạng trên đây thì phương hướng chủ yếu
của việc đầu tư tài chính công ở nông thôn là giáo dục, y tế và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Đặc biệt là việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối
với việc tăng năng lực về việc làm và tăng thu nhập của người nông dân. Theo tính toán
của học giả Trung Quốc, trình độ giáo dục của người lao động ở nông thôn Trung Quốc
có liên quan đến mức thu nhập tiền lương bình quân đầu người. Mỗi người lao động
trong gia đình nông dân tăng 1 năm giáo dục, thì thu nhập tiền lương bình quân của hộ
gia đình nông dân có thể tăng lên 1000 NDT.
4. Đô thị hoá đối mặt với nhiều vấn đề còn đợi giải quyết. Từ năm 1978 đến
năm 2005, tỷ lệ đô thị hoá tăng từ 17,9% lên đến 43%. Hiện nay có khoảng 140 triệu lao
động và gia quyến của họ thoát khỏi nơi ở mà họ đăng ký hộ tịch để làm công nhân và
kinh doanh, trong đó có một bộ phận tương đối đã vào thành phố, nhưng khó định cư
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được trong thành phố. Do hiện thực khó khăn về việc làm, nhà ở, bảo hiểm xã hội, nên
những nông dân vào thành phố rất khó thay đổi thân phận của mình trở thành người dân
thành phố thực sự.
Việc thúc đẩy đô thị hoá hiện nay, đi theo con đường dựa vào phát triển các đô thị
lớn, dựa vào phát triển vành đai ngành nghề ven biển, về cơ bản giống như con đường
phát triển của Mỹ, Nhật đã đi qua. Nhưng vấn đề là dân số Trung Quốc nhiều hơn Mỹ 1
tỷ người và gấp 10 lần Nhật. Trước tình trạng này, Trung Quốc đã quyết định, cùng với
việc thúc đẩy đô thị hoá, thì dân số nông thôn sẽ từng bước giảm xuống, nhưng tổng
lượng dân số sống ở nông thôn vẫn rất lớn. Theo tính toán, năm 2010, dân số Trung Quốc
sẽ đạt đến 1,366 tỷ người, tỷ lệ đô thị hoá là 47%, năm 2020 dân số sẽ đạt đến 1,449 tỷ
người, tỷ lệ đo thị hoá là 55%. Đến khoảng năm 2030, dân số Trung Quốc sẽ đạt đến 1,5
tỷ người, tỷ lệ đô thị hoá là 60%. Dựa vào tính toán này, đến năm 2010 dân số hương
thôn Trung Quốc là 724 triệu người, năm 2020 là 652 triệu người, năm 2030 vẫn giữ ở
mức khoảng 600 triệu người. Điều này cho thấy giải quyết vấn đề nông nghiệp và nông
thôn của Trung Quốc không thể chỉ đơn thuần dựa vào con đường đô thị hoá, trong tiến
trình thúc đẩy đô thị hoá, cần phải tiến hành song song việc xây dựng nông thôn mới, cần
phải đi theo con đường phát triển nhịp nhàng giữa các thành phố cỡ lớn, vừa, nhỏ và các
thị trấn cỡ nhỏ. Dựa vào một số đô thị lớn, khu vực phát triển vùng ven biển, đều không
thể dung nạp hết lượng dân số nông thôn lớn. Điều này cần phải điều chỉnh bố trí kinh tế,
dẫn dắt việc sắp xếp các nguồn lực một cách thích hợp chuyển dịch “xuống dưới”, “vào
bên trong”, hình thành nhiều trung tâm tăng trưởng kinh tế đa cực, nhất là phải phát triển
kinh tế khu vực huyện, làm cho việc đô thị hoá vừa trở thành quá trình dung nạp dân số
nông thôn với mức độ lớn nhất, lại vừa là quá trình trực tiếp thúc đẩy nông nghiệp phát
triển, nông thôn phồn vinh, nông dân giàu có.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

