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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA TẦNG LỚP TRUNG LƯU
TRONG PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
TRẦN THỊ MINH NGỌC

1. Dẫn luận
Sự xuất hiện và phát triển của tầng lớp trung lưu (TLTL) đã được đề cập trên nhiều
sách báo khoa học xã hội, xã hội học thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Trong những năm
gần đây có không ít các công trình nghiên cứu về TLTL đã được triển khai, nhằm mở
rộng sự hiểu biết về mặt lý luận của quá trình phát triển của tầng lớp này cũng như cung
cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển TLTL trong thực tiễn. Gunn và Bell (2002) đã lập
luận rằng, TLTL sẽ như một lực lượng xã hội mới cùng liên kết lại, mặc dù có một vài sự
rời rạc và chắp vá, nhưng sẽ là động lực cho một xã hội dân chủ, văn minh với nhu cầu
cao về những thể chế mang tính đại diện. Nghiên cứu của Banerjee và Duflo (2008) cho
thấy TLTL không chỉ khác các tầng lớp khác về thu nhập, tài sản, mà còn ở nhiều khía
cạnh khác như: nghề nghiệp, giới hạn ngân sách, hành vi chi tiêu, xu hướng di chuyển,
đầu tư phát triển vốn con người. Nghiên cứu này còn nhấn mạnh “giá trị của tầng lớp
trung lưu” là tạo ra việc làm, năng suất cho phần còn lại của xã hội, và sự quan tâm tích
lũy vốn con người. Embong (2001) phân tích và cho rằng ở các nước Đông Nam Á,
những người thuộc TLTL khác biệt với các tầng lớp khác bởi trình độ văn hóa và của cải
tương đối cao trong xã hội. Nói cách khác, họ thích một địa vị đặc biệt thể hiện sự độc lập
của bản thân và họ có khả năng thị trường tốt để thể hiện những nhu cầu của họ. Điều đó
cho thấy vai trò và sự ảnh hưởng đáng kể của tầng lớp này đến sự biến đổi của xã hội trên
các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.
Ở Việt Nam, vấn đề vai trò TLTL trong quá trình phát triển đất nước cũng nhận
được sự quan tâm của giới học giả qua các công trình nghiên cứu và ấn phẩm đã xuất bản
(ví dụ: Nguyễn Thanh Tuấn, 2007; Tống Văn Chung, 2011; Vũ Thành Hưởng và cộng sự,
2011; Nguyễn Cúc, 2013; Bùi Thế Cường, Tô Đức Tú và Phạm Thị Dung, 2015). Tuy
nhiên nhìn chung, những công trình nghiên cứu về TLTL ở Việt Nam còn khá hạn chế,
mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp một số thông tin về sự nổi lên của TLTL ở Việt Nam và
sự thay đổi của cấu trúc tầng lớp này mà chưa đưa ra được đặc trưng, cũng như quan niệm
thống nhất về tầng lớp trung lưu.
Theo quan niệm của chúng tôi trong nghiên cứu này, có thể coi TLTL là tập hợp

những người thuộc tầng lớp giữa trong tháp phân tầng xã hội, họ là những người có sự
độc lập tương đối về mặt kinh tế trong đời sống xã hội; có sự tương đồng tương đối về


PGS.TS, Học viện Chính trị Khu vực 1.
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mức sống, thu nhập, vị thế xã hội, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, hành vi tiêu dùng và
hành vi chính trị; có cuộc sống khá ôn hòa, chuẩn mực, tôn trọng pháp luật, cũng như các
quy tắc sống trong xã hội và cộng đồng.
Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước “Vai trò tầng lớp trung lưu
trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội đến năm 2020” (mã số KX.02.16/1115), bài viết phân tích thực trạng và vai trò của TLTL trong phát triển xã hội ở Việt Nam
hiện nay. Số liệu được sử dụng là từ cuộc khảo sát định lượng của đề tài tại 9 tỉnh, thành
phố1 với dung lượng mẫu là 3600 khách thể thuộc TLTL. Việc xác định nhóm TLTL để
đưa vào khung chọn mẫu là theo khái niệm đã nêu ở trên, nhưng tập trung chủ yếu vào
các tiêu chí nghề nghiệp, thu nhập và mức sống của các hộ/cá nhân mà địa phương cung
cấp. Các phân tích tập trung trình bày một số chỉ báo trực tiếp về đặc điểm các cá nhân
được phỏng vấn, kết hợp với ý kiến nhận định của họ về TLTL nói chung.
2. Đặc điểm tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

2.1. Nhận định về thành phần xuất thân
TLTL ở Việt Nam ngày nay xuất thân từ khá nhiều nhiều giai cấp, tầng lớp xã hội.
Theo kết quả khảo sát, người được phỏng vấn cho rằng thành phần xuất thân của TLTL
phổ biến nhất là từ doanh nhân (36%), thứ hai là từ tầng lớp tri thức (31,3%), thứ ba là từ
nông dân (28,6%), thứ tư là từ cán bộ lãnh đạo, quản lý (26,4%) và thứ năm là từ công
chức, viên chức (22,1%) hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ và vừa (21%).
Như vậy, TLTL ở Việt Nam xét theo khía cạnh nghề nghiệp, cơ bản là nhóm có
trình độ chuyên môn cao bao gồm công nhân, nông dân, thợ thủ công, trí thức, viên chức,
những người kinh doanh, v.v. và có một phần khá lớn trong số họ làm việc trong khu vực
nhà nước. Quan điểm của nam giới và nữ giới về nguồn gốc xuất thân của tầng lớp trung
lưu tuy có một số điểm khác nhau, nhưng đều cho rằng TLTL là những thành phần tri
thức, thành đạt, giỏi giang và có vị thế trong xã hội.
Nhận định về nguồn gốc xuất thân của TLTL khá khác nhau theo trình độ học vấn
của người trả lời. Nhóm có trình độ học vấn cao nhận định nguồn gốc xuất thân của
TLTL đa dạng với nhiều thành phần hơn so với các nhóm có trình độ học vấn thấp hơn.
Tuy nhiên nhìn chung, hầu hết các nhóm đều đưa ra nhận định về TLTL với ba nguồn gốc
xuất thân chính: thứ nhất là nông dân, thứ hai là doanh nhân và thứ ba là trí thức. Theo
họ, TLTL phần lớn đều tập trung trong các thành phần có tiềm lực kinh tế và vốn xã hội
lớn, họ vươn lên trở thành các doanh nhân thành đạt, không chỉ thành đạt về chuyên môn
và còn hội tụ đầy đủ các yếu tố và phẩm chất tài năng. Ngoài ra, cùng với doanh nhân,
tầng lớp tri thức, những người có nhiều kinh nghiệm học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi về tri
thức cũng được xếp vào danh sách tầng lớp trung lưu.
Bao gồm Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình
Dương
1
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Hình 1. Nhận định về nguồn gốc xuất thân của tầng lớp trung lưu
40
36.0
35

30

31.3
28.1

26.4

25
21.0

22.1

% 20
15

13.1

12.1

10

5
0
Nông dân Công nhân

Trí thức

Doanh nhân Kinh doanh Công/viên Cán bộ lãnh
nhỏ và vừa
chức
đạo, quản lý

Bộ đội,
công an

Nguồn: Khảo sát tầng lớp trung lưu tại 9 tỉnh, 2015.

2.2. Trình độ học vấn và năng lực ngoại ngữ, tin học
Theo kết quả khảo sát, trong tầng lớp trung lưu, tỷ lệ có trình độ từ đại học trở lên là
37,8%, trình độ trung cấp, cao đẳng là 33,3%, trình độ từ trung học phổ thông là 23,1%,
và chỉ có 5,8% có trình độ dưới trung học phổ thông. Như vậy, TLTL nhìn chung có trình
độ học vấn cao so với toàn bộ các tầng lớp xã hội và điều đó cũng phù hợp với nguồn gốc
xuất thân của nhóm này.
Bên cạnh trình độ học vấn, năng lực chuyên môn được xem xét qua khả năng sử
dụng ngoại ngữ và tin học của tầng lớp trung lưu. Ngoại ngữ và tin học là hai công cụ cơ
bản để mỗi người có thể nhanh chóng tiếp cận với tri thức hiện đại, mở rộng giao tiếp với
bạn bè quốc tế, chủ động trong các quan hệ hợp tác khoa học với nước ngoài. Theo khảo
sát của đề tài, có tới 85% khách thể nghiên cứu trả lời là họ đã được học tiếng Anh, trong
đó 15% có trình độ sơ cấp, 39,2% trình độ trung cấp, 16,1% có trình độ cao cấp, 14,7%
có trình độ đại học. Ngoài ra, một số người còn biết một số ngoại ngữ khác như tiếng
Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật ở các trình độ khác nhau. Các con số trên phần
nào thể hiện một sự nỗ lực rất đáng kể của tầng lớp này trong việc học tập, nâng cao trình
độ ngoại ngữ phục vụ công việc chuyên môn.
Về trình độ tin học, nếu như trước đây máy tính là một công cụ khá xa xỉ thì ngày
nay đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong công việc của tầng lớp trung lưu.
Theo kết quả khảo sát TLTL, tỷ lệ có trình độ tin học phổ thông khá cao trong nhóm trình
độ đại học trở lên (87,7%) nhưng thấp hơn đáng kể trong nhóm có trình độ trung học cơ
sở trở xuống (46,6%).

2.3. Nhận định về trình độ chuyên môn và mức thu nhập
Một vấn đề quan trọng khi bàn đến TLTL là nghề nghiệp chuyên môn và mức thu
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nhập của họ. Cả nhóm nam và nhóm nữ được khảo sát đều cho rằng TLTL chiếm chủ yếu
là các doanh nhân thành đạt, tiếp theo là các cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan tổ
chức, ngoài ra thành phần thứ ba cũng chiếm tỷ lệ đáng chú ý là các nông dân làm ăn phát
đạt. Nhận định về trình độ chuyên môn của tầng lớp trung lưu, tập trung ở ba nhóm chính:
thứ nhất là các doanh nhân thành đạt, thứ hai là các cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ
quan tổ chức, và thứ ba là các nông dân làm ăn phát đạt.
Theo kết quả khảo sát, mức thu nhập của các cá nhân trong TLTL là khá đa dạng,
nhưng phổ biến nhất là khoảng 20 đến 30 triệu đồng mỗi tháng (37,8%). Trong khi đó, tỷ
lệ có thu nhập không quá 10 triệu đồng mỗi tháng là 33,7%, tỷ lệ thu nhập từ 30 đến 50
triệu là 16,8% và chỉ 11,8% có thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi tháng.
3. Vai trò tầng lớp trung lưu đối với phát triển xã hội
Theo nhận định của đa số người được phỏng vấn, TLTL có vai trò quan trọng đối
với sự phát triển của xã hội. Tỷ lệ người cho rằng vai trò này là “rất quan trọng” hoặc
“quan trọng” lần lượt là 30,1% và 56,8%. Với nhu cầu tham gia sử dụng các dịch vụ chất
lượng cao, TLTL đã thúc đẩy quá trình phát triển các loại hình dịch vụ trong xã hội, nhằm
đáp ứng các nhu cầu ngày một cao của các thành phần trong xã hội, góp thêm phần vào
quá trình phát triển kinh tế của quốc gia. Không chỉ vậy, TLTL cũng có vai trò đáng kể
trong các hoạt động xã hội và đảm bảo duy trì sự ổn định xã hội thông qua các hoạt động
từ thiện và đảm bảo việc làm cho người lao động. Có 60,6% nam giới cho rằng, TLTL là
nhóm có thu nhập cao, sử dụng các dịch vụ xã hội chất lượng. Nhóm nữ lại đề cao mức
độ sở hữu của TLTL thông qua khả năng thúc đẩy xã hội phát triển (64,4%).
Một trong những điều đáng ghi nhận là TLTL có đóng góp tích cực cho xã hội trong
nhiều hoạt động và lĩnh vực. Điều đó cũng được thể hiện rất rõ qua tỷ lệ đồng ý khá cao
trong số những người được hỏi về vai trò tích cực của TLTL, cụ thể là về vai trò thúc đẩy
xã hội (59,2%), tạo uy tín trong cộng đồng (51,5%), tạo ra nhiều việc làm (46,9%), tích
cực tham gia các hoạt động từ thiện (45,8%), và đóng góp thuế cao (43,5%). Từ gợi mở
này, chúng tôi cho rằng, khi phân tích vai trò của TLTL đối với sự phát triển của kinh tế
cần phải nhấn mạnh đồng thời trên cả hai phương diện: chủ thể của quá trình sản xuất
kinh doanh và chủ thể tiêu dùng. Hình 2 trình bày thái độ của người được khảo sát về một
số vai trò cụ thể của TLTL đối với phát triển xã hội.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế: Đây có lẽ là vai trò được nhìn nhận phổ biến nhất bởi
có tới 82,6% người được hỏi đồng ý là TLTL có vai trò này. Ngoài ra còn có 15% “đồng
ý một phần” và tỷ lệ người không đồng ý là không đáng kể.

Hoàn thiện thể chế chính sách: Có thể nói, TLTL là tầng lớp năng động của xã
hội, đặc biệt quan tâm đến tình hình kinh tế và chính trị để có những đóng góp, chia
sẻ nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển đất nước. Vì vậy, hơn một nửa
(52,4%) người được hỏi cho rằng TLTL có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện
thể chế chính sách.
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Hình 2. Nhận định về vai trò của tầng lớp trung lưu đối với phát triển xã hội
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Nguồn: Khảo sát tại 9 tỉnh/thành năm 2015.

Thúc đẩy khoa học công nghệ: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong các tổ chức
hiệp hội nghề nghiệp - cơ sở của xã hội dân sự, họ luôn ở các vị trí cao trong tổ chức như
lãnh đạo, quản lý, quản trị... góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, gia tăng hiệu quả, năng
suất lao động, gắn với đó là khả năng nhạy bén trong việc đổi mới công nghệ, cải tiến quy
trình sản xuất và liên tục cập nhật quá trình cách tân, hiện đại của thế giới. Kết quả cho
thấy, có 62,9% người được hỏi hoàn toàn đồng ý rằng TLTL có vai trò thúc đẩy khoa học
công nghệ. Chính sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự nắm bắt kịp thời của
TLTL đã tạo ra động lực thúc đẩy vai trò ngày càng lớn lao của TLTL trong quá trình lao
động sản xuất.

Phát triển nguồn lực chất lượng cao: TLTL luôn được biết đến với sứ mệnh đi đầu
trong việc tìm tòi, sáng tạo và phát triển những tri thức mới, với những nguồn nhân lực
mới, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày một bức thiết của hội nhập. Đây là yếu tố hết
sức quan trọng để thúc đẩy nền kinh thế tri thức nước nhà phát triển, đặc biệt tạo môi
trường tốt để ươm mầm những tài năng mới trong nền giáo dục - đào tạo của nước nhà.
Kết quả cho thấy có 62,6% người được hỏi đồng ý cho rằng TLTL đóng vai trò phát triển
nguồn lực chất lượng cao.

Giảm bất bình đẳng xã hội: Điều đáng lưu ý là có 44,6 người hoàn toàn đồng ý với
nhận định TLTL có vai trò thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Tỷ lệ không đồng ý là
17,6%, tuy không quá lớn như vẫn cao hơn hẳn so với tỷ lệ không đồng ý về các vai trò
khác trình bày trong Hình 2. Điều này hàm ý rằng TLTL có vai trò nhất định trong việc
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giảm bất bình đẳng xã hội, nhưng đó không phải là vai trò chủ yếu hay nổi trội nhất của
nhóm này.

Thúc đẩy an sinh xã hội: TLTL không chỉ tham gia vào việc thúc đẩy sự phát triển
kinh tế mà còn tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển của an sinh xã hội. TLTL tạo ra
công ăn việc làm cho nhiều lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp tại các địa phương. Có 60,7%
người trả lời đồng tình rằng, TLTL thúc đẩy an sinh xã hội thông qua tạo ra việc làm cho
người lao động. Không chỉ có vậy, TLTL còn cùng tham gia ủng hộ, động viên giúp đỡ
các đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thúc đẩy sự phát triển các tầng lớp xã hội: sự phát triển của TLTL ở Việt Nam là
kết quả của công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội, là sản phẩm của sự phân tầng xã hội, trong
đó nhiều người có tài năng, đức độ, bằng sự nỗ lực lao động của mình đã vươn lên đạt
được những thành công trong lĩnh vực kinh doanh hay trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
Bằng thực tế như vậy, TLTL có thể trở thành tấm gương, khuôn mẫu để các cá nhân,
nhóm người khác noi theo khi muốn vươn lên đạt được vị trí xứng đáng với công sức,
đóng góp của mình. Khi các cá nhân đó gia nhập TLTL thì chính họ lại trở thành người
đóng vai trò hỗ trợ, bảo trợ cho sự phát triển của thế hệ sau hoặc những đồng nghiệp của
mình, cũng như cả xã hội. Hơn một nửa (58,1%) người được hỏi cho rằng TLTL có vai
trò thúc đẩy sự phát triển của các tầng lớp xã hội.

Tạo môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh: TLTL có vai trò góp phần làm phong
phú, giàu có đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội. TLTL không chỉ bao gồm các nhà
doanh nghiệp thành đạt mà còn bao gồm những người trung lưu trong các lĩnh vực hoạt
động văn hóa, tinh thần của xã hội. Tương tự như đối với vai trò kinh tế, TLTL vừa là
chủ thể sản xuất ra các sản phẩm văn hóa, chủ thể của các hoạt động văn hóa, khoa học,
nghệ thuật, vui chơi, giải trí vừa là người tiêu dùng văn hóa một cách thông minh, chủ
động, tích cực. Vai trò tiêu dùng, hưởng thụ các giá trị văn hóa của TLTL trong nhiều
trường hợp có tác động khuyến khích, động viện, hỗ trợ và tạo động lực và thị trường cho
sự tăng trưởng và phát triển các hoạt động văn hóa, khoa học, nghệ thuật, vui chơi giải trí.
Dư luận xã hội về TLTL có vai trò khuyến khích, cổ vũ cho sự hình thành những hệ giá
trị, chuẩn mực mới trong lĩnh vực văn hóa, tinh thần của xã hội. Vì vậy, có hơn 50% số
người được hỏi cho rằng TLTL đã góp phần tạo môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh.
4. Thay cho lời kết
Nghiên cứu này cho thấy, TLTL là chủ đề rất rộng, đa dạng và đặt ra nhiều vấn
đề nghiên cứu mà trong khuôn khổ bài viết này chưa thể giải đáp hết. Kết quả nghiên
cứu sẽ sát thực và có ý nghĩa hơn nếu có thể đo lường trực tiếp các chỉ báo bởi thực tế
đặc điểm, vai trò của TLTL thay cho những đánh giá, nhận định tương ứng của người
dân. Điều này góp phần gợi mở phương pháp và hướng tiếp cận cho các nghiên cứu
tiếp theo về chủ để này.
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Mặc dù vậy, từ các số liệu và phân tích ở trên có thể đưa ra một vài kết luận sơ bộ
sau. Thứ nhất, TLTL ở Việt Nam hiện nay bắt nguồn từ các nhóm xã hội, các giai tầng xã
hội khác nhau với các đặc điểm kinh tế, tôn giáo, dân tộc, giới tính đa dạng. Điều này
chứng tỏ rằng trong điều kiện đổi mới hiện nay ở nước ta, cơ hội trở thành “trung lưu”
ngày càng rộng mở hơn cho các cá nhân hay gia đình nếu họ biết phát huy năng lực, thế
mạnh của mình và kịp thời nắm bắt các cơ hội sản xuất, kinh doanh.
Thứ hai, TLTL có vị trí, vai trò xã hội ngày càng quan trọng và cần thiết đối với sự
hình thành, vận động và biến đổi cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội hợp thức ở nước ta hiện
nay. Tầng lớp xã hội rất được kỳ vọng và tin tưởng là có vai trò phát triển kinh tế thông
qua việc liên tục đổi mới, phát triển sản phẩm, công nghệ sản xuất, kinh doanh góp phần
thỏa mãn ngày càng đầy đủ các nhu cầu phong phú, đa dạng của xã hội; có vai trò xã hội
thông qua việc tham gia thực hiện và hưởng thụ các giá trị văn hóa, tinh thần, góp phần
làm gia tăng giá trị hưởng thụ và tạo ra các nhu cầu mới, khuôn mẫu tiêu dùng mới cho xã
hội, kích thích sản xuất vật chất và tinh thần, thúc đẩy sự tiến bộ và mở rộng giao lưu, tiếp
biến các giá trị văn hóa tinh thần giữa các nhóm, các giai tầng, trong nước và quốc tế. Đặc
biệt, tầng lớp xã hội trung lưu còn đóng vai trò cổ vũ, khuyến khích, động viên các cá
nhân, các gia đình, các nhóm xã hội cùng nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi để vươn lên
những giá trị cao trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội.
Cuối cùng, sự hình thành và phát triển của TLTL Việt Nam là một trong những
khía cạnh rõ ràng nhất về sự phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt nam. Cơ chế thị
trường đã làm cho một bộ phận người dân trở nên giàu có hơn và làm cho xã hội phát
triển. Sự phát triển của TLTL và những vai trò tích cực của nhóm này là bằng chứng
cho thấy sự đúng đắn của việc phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường. Vì vậy, cần
đặc biệt quan tâm đến TLTL trong các chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã
hội, khuyến khích và tạo điều kiện cho TLTL phát triển bền vững, phát huy tối đa vai
trò và năng lực để đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của quốc gia dân tộc trên
con đường hội nhập và phát triển.
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