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Công nhân làm việc trong một nhà máy ở tỉnh Hà Nam. (Hình tư liệu) 

 
Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong 
toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. 
Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v.. còn sản xuất hàng 
hóa nông nghiệp là quá trình sản xuất ra sản phẩm để buôn bán, trao 
đổi với người khác, với xã hội nhằm mục tiêu lợi nhuận. (Nguồn - Bách 
khoa toàn thư mở Wikipedia). 

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986) đã chọn con đường 
tiến hành công nghiệp hóa để phát triển đất nước. Mục tiêu cụ thể: Đến 
năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp với tỷ 
trọng trong GDP của nông nghiệp trong tổng lao động xã hội, lao động 
công nghiệp và dịch vụ là 50%, nông nghiệp là 50%. (Nguồn - 
Internet). 

Nhưng tại kỳ họp cuối cùng của khóa 13 tháng 4/2016, Quốc hội đã 
thừa nhận mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 
mà Việt Nam đặt ra cách đây 30 năm là không đạt được. 

 

https://www.voatiengviet.com/author/lu%E1%BA%ADt-s%C6%B0-ha-huy-s%C6%A1n/rvy_y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_(kinh_t%E1%BA%BF_h%E1%BB%8Dc)
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_gia_t%C4%83ng&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_ph%E1%BA%A9m
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_h%E1%BB%99i
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I. Những sai lầm và hậu quả do thực hiện công nghiệp hóa: 

1. Việt Nam phải chấp nhận tuân theo kinh tế thị trường sau nhiều 
năm áp dụng chế độ tập trung, bao cấp. Mặc dù vẫn gọi theo cách riêng 
là xây dựng một nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa”, kinh tế thị trường là phải tuân thủ quy luật cạnh tranh. Việc 
thực hiện công nghiệp hóa để tham gia vào sự phân công lao động quốc 
tế là Việt Nam đã lựa chọn sở đoản để hội nhập. Kết quả sau 30 năm 
thực hiện công nghiệp hóa Việt Nam đã trở thành bãi rác công nghiệp 
theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

2. Phân bố đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - y tế - giáo dục - văn 
hóa mất cân bằng vùng, miền; mất cân bằng thành thị và nông thôn. 

3. Tạo ra khoảng cách lớn về giàu nghèo giữa số ít người giàu và đa 
số dân nghèo trong xã hội. 

4. Áp lực chi tiêu ngân sách trung ương và địa phương ngày càng 
lớn để đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường, do dịch chuyển dân cư từ 
nông thôn về thành thị. 

5. Bần cùng hóa tầng lớp nông dân, lãng phí tài nguyên đất đai, 
lãng phí nguồn nhân lực là người già ở nông thôn. 

6. Hủy hoại và đầu độc môi trường. 

7. Gây ra khủng hoảng mọi mặt xã hội về giao thông, y tế, giáo dục, 
văn hóa, đạo đức. 

8. Gia tăng xung đột xã hội do quá trình thu hồi đất để thực hiện 
công nghiệp hóa và mở rộng đô thị. 

Theo Hiến pháp năm 1959, ở miền Bắc, Nhà nước thừa nhận quyền sở 
hữu ruộng đất của nông dân. Đến Hiến pháp năm 1980, trên cả 2 miền 
Nam Bắc, Nhà nước xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất và xác định đất đai 
thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Để tiến hành 
công nghiệp hóa, Nhà nước đã ban hành Luật đất đai năm 1987 quy 
định Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân và tiếp sau này các 
Luật đất đai 1993, 2003, 2013 chế định về việc Nhà nước thu hồi đất để 
giao cho các nhà đầu tư thực hiện công nghiệp hóa và mở rộng đô thị 
càng được khẳng định rõ ràng hơn. 

Đất đai rất dễ dàng bị thu hồi và người dân chỉ được đền bù với giá rất 
thấp so với thực tế. Nhà nước đã coi đây là đòn bẩy thu hút các nhà đầu 
tư trong suốt 30 năm thực hiện chính sách công nghiệp hóa đất nước. 
Đây là một chính sách sai lầm dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội 
hiện nay. Không phủ nhận chính sách đổi mới kinh tế nói chung và 
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thực hiện công nghiệp hóa đã làm cho GDP Việt Nam năm 2015 đạt 
trên 200 tỷ USD, tăng 30 lần so với năm 1986. Nhưng vấn đề là các hậu 
quả về môi trường, văn hóa xã hội là không thể khắc phục được và 
nguồn lực phát triển đất nước đã đến hồi cạn kiệt và không thể tiếp tục 
tăng trưởng. 

II. Nền kinh tế sản xuất hàng hóa nông nghiệp: 

Trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp, vốn đầu tư quan trọng và lớn 
nhất là đất đai. Để người dân và nhà đầu tư yên tâm là tài sản của họ 
được Nhà nước bảo hộ thì hiến pháp cần phải thừa nhận quyền sở hữu 
về đất đai của người dân như Hiến pháp năm 1959 trước đây. 

1. Phát huy được những ưu thế về đất đai, khí hậu và sử dụng được 
nguồn lao động phù hợp trong xã hội cho sản xuất nông nghiệp. 

2. Hạn chế hủy hoại và đầu độc môi trường. 

3. Giảm áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, xử lý 
môi trường, mở rộng đô thị. 

4. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. 

5. Giải quyết khủng hoảng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế do 
tránh được tình trạng di dân từ nông thôn về các đô thị. 

6. Giải quyết xung đột xã hội do chính sách thu hồi đất đai của nông 
dân phục vụ công nghiệp hóa và mở rộng đô thị gây ra. 

7. Xóa bỏ nguồn gốc tệ nạn tham nhũng do thực hiện thu hồi đất 
đai. 

8. Tạo ra nguồn lực phát triển bền vững. 

Việt Nam cần thay đổi mục tiêu công nghiệp hóa sang xây dựng một 
nền kinh tế dựa trên cơ sở sản xuất nông nghiệp hàng hóa để giải quyết 
khủng hoảng kinh tế - xã hội hiện nay. 

* Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan 
điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ. 
 

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/can-thay-doi-muc-tieu-cong-nghiep-hoa-sang-xay-

dung-nen-kinh-te-san-xuat-hang-hoa-nong-nghiep/3660023.html 

www.vietnamvanhien.org 
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