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LỜI MỞ ĐẦU 

 Quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đã đưa Trung Quốc vươn lên trở thành 

một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, tuy nhiên cũng tạo ra nhiều biến đổi sâu 

sắc cho khu vực nông thôn, đặt ra nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phức tạp. 

 Sau 30 năm cải cách nông nghiệp, bắt đầu từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, 

nông thôn Trung Quốc chứng kiến một sự phát triển mạnh mẽ, cùng các biến đổi về cơ 

cấu xã hội, kinh tế, việc làm, đặc biệt với việc thiết lập hệ thống khoán tới hộ gia đình. 

Khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào nông nghiệp, đẩy mạnh quá trình cơ giới hóa trong 

nông nghiệp và nâng cao năng suất cây trồng. 

 Sự phát triển của các nhà máy, các khu công nghiệp và tốc độ đô thị hóa chóng mặt 

đã làm thu hẹp đáng kể diện tích đất nông nghiệp. Làn sóng di cư vào các đô thị kiếm sống 

đã gây ra sự xáo trộn xã hội, làm nảy sinh nhiều vấn đề nhức nhối. Người nông dân mất 

đất, không được đào tạo nghề, dường như đã đứng ngoài, không được hưởng lợi từ quá 

trình phát triển kinh tế của Trung Quốc. 

 Bối cảnh chung kinh tế - xã hội cho thấy nông thôn Trung Quốc đang đối diện hai 

vấn đề lớn: Đó là khuynh hướng giãn rộng trong khoảng cách thu nhập và tính phức tạp 

gia tăng trong quản lý xã hội. 

 Mặc dù các tiến bộ quan trọng đã đạt được ở các khu vực nông thôn, hiện đang 

xuất hiện tình trạng mất cân bằng rộng lớn trong phân phối lợi ích. Bất bình đẳng xã hội ở 

nông thôn đã gia tăng một cách rõ rệt, đa số nông dân không gặp khó khăn trong quá trình 

ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. 

 Nhiều vấn đề như thất nghiệp, thiếu đất canh tác, phân hóa giàu nghèo, ô nhiễm 

môi trường, hoang hóa đất đai, nông dân thiếu tư liệu sản xuất, bị ép giá bán nông sản, 
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thậm chí có những người bị phá sản hoàn toàn… đã dẫn đến các hệ quả xã hội nghiêm 

trọng. Thể chế tổ chức và quản lý nông thôn bị xáo trộn…  

 Sự phân hóa giàu – nghèo là thực trạng rõ rệt nhất, đặc biệt giữa nông thôn và 

thành thị. Năm 2002, thu nhập của các cư dân đô thị đã cao hơn 4,3 lần so với cư dân nông 

thôn. Còn năm 2007, mức thu nhập ròng dành cho chi tiêu, tính theo đầu người, ở các hộ 

đô thị cao hơn ít nhất 3,3 lần so với cùng chỉ số ở các hộ nông thôn. 

 Trong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nông thôn và nông dân Trung Quốc lại 

chịu thêm nhiều tác động tiêu cực. Ngày 2-2-2009, Giám đốc Văn phòng Hướng dẫn việc 

làm nông thôn trung ương Trung Quốc Trần Hy Văn cho biết, do tình hình kinh tế suy 

giảm, có khoảng 20 triệu lao động nông thôn mất việc làm ở thành phố, cao hơn 3 lần so 

với dự báo của Cục Thống kê quốc gia.  

 Theo kết quả điều tra chính thức do Bộ Nông nghiệp Trung Quốc tiến hành trong 

tháng 1-2009 tại 165 làng ở 15 tỉnh, thành, có khoảng 15,3% trong tổng số hơn 130 triệu 

lao động nông thôn đã phải trở về quê do mất việc. 

 Để đối phó với những thách thức đó, Chính phủ Trung Quốc liên tục có những 

chính sách mới để ổn định đời sống nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp và nâng 

cao mức sống cho người nông dân. Nhiều chính sách mới về phát triển sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng và củng cố thể chế tổ chức xã hội nông thôn,phát triển an sinh xã hội 

cho nông dân… đang được thí điểm và từng bước triển khai trên diện rộng. Những nỗ lực 

này cũng mang lại sự cải thiện đáng kể, để lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu. 

 Việt Nam hiện nay cũng đang thực hiện quá trình CNH – HĐH, hiện trạng nông 

thôn cũng có nhiều vấn đề cần giải quyết, trong đó có những vấn đề tương đồng với nông 

thôn Trung Quốc. Chương trình “Nông thôn mới” đang được triển khai thí điểm tại nhiều 

tỉnh, bước đầu đã đạt những kết quả khả quan. 

 Trong bối cảnh có nhiều sự tương đồng, những kinh nghiệm của Trung Quốc trong 

việc xây dựng chính sách phát triển nông thôn sẽ rất có ý nghĩa cho Việt Nam trong quá 

trình xây dựng nông thôn mới. Tài liệu tham khảo “Chính sách Phát triển NN-NT Trung 

Quốc” sẽ góp phần đưa những kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc đến với các nhà 

hoạch định chính sách, các chuyên gia nghiên cứu Việt Nam. 
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 Tài liệu tham khảo này sẽ giới thiệu những chính sách tiêu biểu được Trung Quốc 

ban hành và thực hiện gần đây: Chính sách lương hưu cho nông dân và Luật Trọng tài giải 

quyết tranh chấp đất đai ở nông thôn. Cùng với việc giới thiệu khái quát nội dung chính 

sách là việc phân tích để làm rõ những ưu điểm của các quy định cụ thể. Từ đó rút ra 

những kinh nghiệm cho Việt Nam. 

 Một nội dung quan trọng nữa của tài liệu là bài viết “Một số bài học về kinh 

nghiệm phát triển nông nghiệp – nông thôn Trung Quốc” của Tiến sĩ Đặng Kim Sơn. Đây 

là một nghiên cứu sâu và tính khái quát cao về việc nhận diện những kinh nghiệm và vận 

dụng vào quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam. 
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CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM DƯỠNG LÃO CHO NGƯỜI NÔNG DÂN 

 Ở Trung Quốc, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày càng rõ nét. Khu 

vực nông thôn, chất lượng cuộc sống và các chính sách phúc lợi xã hội còn chậm phát 

triển. Người nông dân Trung Quốc chịu nhiều tác động tiêu cực, đối mặt với nhiều rủi ro. 

Vì thế, Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành xây dựng chính sách bảo hiểm dưỡng lão cho 

người nông dân.  Xây dựng một quỹ bảo hiểm làm lương hưu cho nông dân đòi hỏi một 

nguồn lực to lớn cũng như phương pháp thực hiện phù hợp. Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã  

ban hành các nguyên tắc hướng dẫn các địa phương thực hiện thí điểm chính sách này. 

Điểm nổi bật của chính sách này là nguyên tắc “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhằm 

phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội. 

 Ở Việt Nam chưa có một quỹ bảo hiểm cho người nông dân  phổ biến trong cả 

nước , nhưng ở một số địa phương đã hình thành với quy mô nhỏ. Đường lối chính sách 

bảo hiểm dưỡng lão cho người nông dân của Trung Quốc sẽ là những kinh nghiệm quý 

báu cho Việt Nam trong quá trình nghiên cứu chính sách này. 

1. Nguyên tắc cơ thực hiện 

 Khi tiến hành thực hiện lương hưu mới của người nông dân Chính phủ Trung Quốc 

dựa trên quan điểm của đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lí 

luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng của Học thuyết Ba đại diện làm chủ đạo. Quá 

trình thực hiện chính sách nhằm thể hiện sâu rộng quan điểm phát triển khoa học, nhanh 

chóng thiết lập hệ thống an sinh xã hội của cư dân nông thôn và thành thị, từng bước giải 

quyết vấn đề lương hưu cho người nông dân. Như vậy, có thể thấy, về mặt lý luận, chính 

sách cũng được Trung Quốc hướng đến mục tiêu xây dựng một xã hội phát triển hài hòa. 

Đó chính là “ngọn cờ” để đưa chính sách đi vào thực tiễn. 

 Dựa vào những “cơ sở lý luận” đó, Chính phủ Trung Quốc đưa ra những quan 

điểm cụ thể về việc triển khai thực hiện chính sách này. Những nguyên tắc này nhằm đạt 

được sự thống nhất về nhận thức và mục tiêu thực hiện trong đông đảo quần chúng nhân 

dân. Nguyên tắc cơ bản của việc thí điểm lương hưu mới cho người nông dân: đảm bảo về 

mặt cơ bản, bao phủ rộng, có tính đàn hồi linh hoạt, có tính bền vững”. 

- Xuất phát từ thực tế, nông dân phát triển từ trình độ thấp, cho nên tiêu chuẩn tăng vốn và 

tiêu chuẩn đãi ngộ phải chấp nhận năng lực tương ứng với các mặt phát triển kinh tế. 
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- Cá nhân (gia đình), tập thể, chính phủ phân chia trách nhiệm hợp lí, quyền lợi và nghĩa 

vụ đi liền với nhau. 

- Chính phủ chỉ đạo và nông dân tự nguyện phối hợp, hướng dẫn cư dân nông thôn tham 

gia bảo hiểm rộng rãi. 

- Trung Ương quyết định nguyên tắc cơ bản và chính sách chủ yếu, địa phương đưa ra 

những biện pháp cụ thể, chính quyền địa phương thực hiện việc quản lý số người tham gia 

bảo hiểm. 

 Đề ra những nguyên tắc đó cho thấy sự mềm dẻo trong công tác hoạch định chính 

sách của Trung Quốc. Điều đó giúp tạo dựng sự đồng thuận trong dư luận xã hội. 

2.    Mục tiêu nhiệm vụ 

 Chính sách này nhằm mục tiêu xây dựng chế độ lương hưu mới cho người nông 

dân, kết hợp giữa việc cá nhân đóng góp, tập thể và Chính phủ hỗ trợ. Chính phủ thực hiện 

sự kết hợp giữa tính toán chung của xã hội và tài khoản cá nhân, các giải pháp đồng bộ về 

chính sách an sinh xã hội như: cứu trợ xã hội, dưỡng lão gia đình, bảo hiểm đất đai v.v… 

đảm bảo người già nông thôn có cuộc sống cơ bản. Năm 2009, thí điểm 10% huyện (thành 

phố, xã) của cả nước, sau đó dần dần mở rộng phạm vi thí điểm, trước năm 2020 cơ bản 

thực hiện trên phạm vi cả nước. 

3.     Phạm vi tham gia lương hưu cho người nông dân 

 Nông dân  đủ 16 tuổi (không bao gồm học sinh), không tham gia chương trình hưu 

trí cho công nhân viên chức thành thị  đều có quyền tham gia chính sách này. 

 4.  Tập trung ngân quỹ 

 Dựa trên quan điểm có tính chiến lược đã được vạch sẵn, Chính phủ Trung Quốc 

xác định rõ phương châm thực hiện chính sách lương hưu mới cho người nông dân là do 

cá nhân đóng góp, chính phủ và tập thể hỗ trợ. Đây chính là chủ trương “nhà nước và nhân 

dân cùng làm” nhằm hướng đến mục tiêu “xã hội hóa” một chính sách lớn. Sự phối hợp 

này cũng mang lại một nguồn lực to lớn cho quá trình phát triển quỹ lương hưu. 

- Cá nhân đóng góp. Nông dân tham gia phải chấp nhận quy định đóng góp phí bảo hiểm 

dưỡng lão. Tiêu chuẩn đóng góp hàng năm theo 5 cấp độ: 100 NDT, 200 NDT, 300 NDT, 
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400NDT, 500 NDT. Địa phương có thể căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương mình 

để đưa ra mức đóng góp thích hợp. Người tham gia tự do lựa chọn mức đóng phí, đóng 

nhiều hưởng nhiều. Nhà nước căn cứ vào các tình hình như mức tăng trưởng thu nhập 

ròng bình quân đầu người để điều chỉnh cấp độ đóng góp. 

- Sự hỗ trợ của tập thể: Tập thể thôn có điều kiện phải tham gia đóng góp hỗ trợ lương hưu, 

tiêu chuẩn hỗ trợ do Ủy ban nông dân thôn tổ chức cuộc họp dân chủ thôn để quyết định. 

Khuyến khích các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội công ích khác tham gia đóng góp góp. 

-Sự đóng góp của Chính phủ Trung ương: Chính phủ chi trả quỹ lương hưu mới đối với 

người tham gia bảo hiểm có điều kiện lĩnh nhận phù hợp. Trong đó đối với khu vực  Miền 

Trung, Miền Tây, Tài chính trung ương dựa vào tiêu chuẩn quỹ dưỡng lão do Trung Ương 

quyết định dành cho sự hỗ trợ, đối với khu vực Miền Đông chỉ được hỗ trợ 50%. 

- Chính quyền địa phương: Chính quyền địa phương phải chi trả cho người tham gia chế 

độ bảo hiểm. Tiêu chuẩn chi trả không thấp hơn 30 NDT người/năm; trường hợp lựa chọn 

mức độ đóng góp cao, có thể dành những khuyến khích thích hợp, tiêu chuẩn biện pháp cụ 

thể do chính phủ nhân dân tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc) quyết định. Đối với 

người gặp khó khăn như người tàn tật, chính quyền địa phương sẽ trả một phần hoặc toàn 

bộ thuế của mức phí bảo hiểm dưỡng lão theo tiêu chuẩn thấp nhất. 

5. Chế độ đãi ngộ đối với lương hưu 

 Chế  độ đãi ngộ đối với lương hưu được cấu thành từ quỹ lương hưu cơ bản và  tài 

khoản cá nhân, chi trả trong suốt đời. 

 Tiêu chuẩn lương hưu cơ sở do TW quyết định là  55 NDT/ người/tháng. Chính 

quyền địa phương có  thể căn cứ tình hình thực tế để nâng tiêu chuẩn lương hưu. Đối với 

nông dân đóng góp lâu dài, có thể áp dụng hình thức tăng lương cơ  sở, chính quyền địa 

phương tăng khoản lương chi trả. 

 Tiêu chuẩn tính lương hàng tháng lấy tổng tiền mà tài khoản cá nhân có chia cho 

139 (tương đương với hệ  số lương hưu của công nhân viên chức thành thị  hiện nay). 

Người tham gia bảo hiểm bị tử vong, số dư tiền lương trong tài khoản cá nhân, trừ đi phần 

tiền do chính phủ hỗ trợ, có thể được thừa kế theo luật pháp; phần tiền trừ đi do chính phủ 

hỗ trợ đó sẽ tiếp tục dùng để chi trả cho những người tham gia bảo hiểm khác. 
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6. Điều kiện lựa chọn chế độ đãi ngộ tiền lương hưu 

 Người già đủ 60 tuổi, không được hưởng chương trình hưu trí cho công nhân viên 

chức thành thị, có thể nhận lương hàng tháng. 

 Khi thực hiện chế độ lương hưu nông dân kiểu mới, người già đã đủ 60 tuổi, không 

được hưởng chương trình hưu trí cho công nhân viên chức thành thị, không phải đóng góp, 

có thể lĩnh lương hàng tháng, tuy nhiên con cái của họ sẽ phải có trách nhiệm đóng phí 

bảo hiểm. Trường hợp nhận lương không đủ 15 năm, thì đóng phí theo năm, cũng cho 

phép trả sau, việc đóng phí không vượt quá 15 năm. Trường hợp nhận lương trên 15 năm, 

phải đóng phí theo năm, việc đóng phí không được ít hơn 15 năm. 

 Phải hướng dẫn nông dân trung niên, thanh niên tham gia đóng bảo hiểm, đóng dài 

hạn. Biện pháp cụ thể do chính phủ nhân dân tỉnh (xã, thành phố) quy định. 

7. Việc quản lí lương cơ bản 

 Xây dựng kiện toàn chế độ tài chính kế toán về  quỹ lương cơ bản cho người nông 

dân.  Quỹ lương hưu được nhập vào quỹ tài chính đặc biệt về an sinh xã hội, thực hiện 

việc thu chi theo hai hướng: giữ tài chính và hạch toán độc lập, dựa vào các quy định liên 

quan thực hiện tăng giá trị bảo đảm trị giá. Giai đoạn thí điểm, mức lương cơ bản cho 

người nông dân tạm thời được thực hiện dưới sự quản lí của cấp huyện, cùng với việc mở 

rộng và đẩy mạnh thí điểm, từng bước cải thiện hệ thống cấp bậc quản lý. Địa phương có 

điều kiện có thể do cấp huyện trực tiếp quản lí. 

8. Việc giám sát quỹ bảo hiểm 

 Ban ngành an sinh xã hội các cấp phải thực hiện trách nhiệm quản lí quỹ bảo hiểm 

nông dân, đưa ra chế  độ hoàn thiện việc quản lí các hạng mục nghiệp vụ về lương hưu 

nông dân, trình tự quy chuẩn nghiệp vụ, xây dựng kiện toàn chế độ kiểm soát nội bộ và 

chế độ đối chiếu kế toán quỹ lương hưu nông dân. 

 Cơ quan giám sát tiến hành kiểm tra định kỳ đối với việc thu quỹ, phát, cho vay 

quỹ, và định kỳ công bố thông tin về việc chi trả cũng như thu quỹ lương hưu cho người 

nông dân, công khai minh bạch, xã hội tăng cường kiểm tra. Ủy ban nhân dân thôn và cơ 

quan phụ trách lương hưu nông dân ở địa phương thí điểm hàng năm trong phạm vi hành 
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chính thôn tiến hành công bố công khai những người đủ tư cách hưởng đãi ngộ và nhận 

lương hưu, chấp nhận sự giám sát của quần chúng. 

9. Quản lí phục vụ 

 Khu vực triển khai thí điểm lương hưu nông dân, phải tích cực ghi lại việc đóng  

phí tham gia bảo hiểm nông dân và chế độ đãi ngộ khi lĩnh lương, xây dựng văn bản tham 

gia bảo hiểm, lưu giữ được lâu dài; xây dựng hệ thống quản lý thông tin lương hưu nông 

dân thống nhất cả nước, nhập vào hệ thống quản lý thông tin an sinh xã hội xây dựng 

“Chương trình quỹ bảo hiểm”, và  cùng với hệ thống quản lý thông tin công dân khác thực 

hiện việc chia sẻ nguồn thông tin; phải ra sức phát triển thẻ an sinh xã hội. 

 Khu vực thí điểm cần dựa vào nguyên tắc tinh giản, gọn nhe, hòa nhập với nguồn 

dịch vụ xã hội nông thôn hiện có, tăng cường xây dựng năng lực giải quyết chế độ bảo 

hiểm nông dân, vận dụng phương thức quản lý hiện đại và phương thức phục vụ  mua bán 

nhà nước, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả công việc. Kinh phí công việc bảo hiểm 

lương hưu nông dân nhập vào ngân quỹ tài chính, không được chi trả từ quỹ lương này. 

10. Kết hợp chế độ tương quan 

 Đối với các số địa phương đã triển khai loại hình lương hưu nông dân do lấy đóng 

góp của cá nhân làm chủ yếu (sau đây gọi tắt là lương hưu cũ), phải xử lý ổn thỏa vấn đề 

nợ lương hưu cũ, làm tốt kết hợp  với chế độ lương hưu mới. Tại khu vực thí điểm lương 

hưu mới, phàm là nông dân đủ 60 tuổi, đã tham gia đóng bảo hiểm theo chế độ lương hưu 

cũ đều có quyền hưởng chế độ lương hưu mới. Đối với nông dân đã tham gia đóng bảo 

hiểm cũ, chua đủ 60 tuổi thì chưa được nhận lương, nên thay tài khoản lương hưu cũ bằng 

tài khoản lương hưu mới, tiếp tục đóng phí theo tiêu chuẩn mức phí mới, phù hợp với quy 

định về hưởng thụ và chế độ đãi ngộ tương ứng. 

 Giải pháp kết hợp của các chế độ lương hưu khác như:  lương hưu mới của người 

nông dân và lương hưu của công nhân viên chức thành thị v.v… do Bộ Nhân lực An sinh 

xã hội và Bộ Tài chính ban hành. Bộ Nhân lực An sinh xã hội, Bộ Tài chính và ban ngành 

hữu quan nghiên cứu ban hành các biện pháp cụ thể  để làm tốt chế độ lương hưu mới. 

 Phải làm tốt công tác kết hợp đồng bộ của chế độ chính sách giữa chế độ lương 

hưu mới và chính sách khuyến khích đối với người dân phải di chuyển nơi ở do lấy đất 
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làm hồ chứa nước, chính sách giúp đỡ gia đình nông dân sinh đẻ có kế hoạch, chế độ bảo 

đảm cuộc sống tối thiểu cho người dân nông thôn v.v… Giải pháp cụ thể do Bộ Nhân lực 

An sinh xã hội, Bộ Tài chính và ban ngành hữu quan cùng nhau nghiên cứu đưa ra. 

11. Đẩy mạnh tổ chức lãnh đạo 

 Quốc Vụ  Viện thành lập nhóm lãnh đạo công tác thí điểm lương hưu mới, nghiên 

cứu đưa ra chính sách liên quan và đốc thúc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, tổng 

kết đánh giá công tác thí điểm, giải quyết vấn đề phát sinh trong công tác thí  điểm. 

 Chính quyền nhân dân địa phương các cấp phải bổ sung nhận thức ý nghĩa quan 

trọng về triển khai công tác thí điểm chương trình lương hưu mới cho người nông dân, đưa 

quy hoạch phát triển kinh tế xã  hội vùng và việc quản lý mục tiêu năm vào hệ  thống kiểm 

tra, tăng cường thiết thực tổ chức lãnh đạo. Sở ban ngành nhân lực an sinh xã hội các cấp 

phải thực hiện triệt để trách nhiệm của ngành chủ quản hành chính công tác lương hưu 

mới, cùng với ban ngành hữu quan làm tốt các công việc như: kế  hoạch chung  đưa ra 

chính sách, thống nhất quản lý về chế độ lương hưu mới. Khu vực thí điểm cũng phải lập 

tổ lãnh đạo công tác thí điểm, phụ trách công việc thí điểm ở địa phương mình. 

12. Đưa ra biện pháp cụ thể và phương án thực hiện thí điểm 

 Chính quyền nhân dân tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc) phải đưa ra biện pháp 

thí điểm cụ thể, và gửi hồ sơ lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chương trình lương hưu mới 

cho nông dân của Quốc Vụ Viện. Trên cơ sở điều tra đầy đủ, luận chứng nhiều bên và tính 

toán cẩn thận phải đề xuất phương án thực hiện thí  điểm thiết thực nhất, yêu cầu lựa chọn 

khu vực thí  điểm, báo lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu nông dân mới 

của Quốc Vụ  Viện thẩm định. Phương án thực hiện thí điểm tại huyện (xã, thị trấn) thí 

điểm do chính phủ  nhân dân tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc) thực hiện sau khi đã 

phê chuẩn, và báo cáo lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu mới của Quốc 

Vụ Viện. 

13. Làm tốt công tác tuyên truyền 

 Lập chế  độ mới về lương hưu cho người nông dân là  thực hiện quán triệt quan 

điểm phát triển khoa học kỹ  thuật, đẩy nhanh thành quyết sách quan trọng về  hệ thống an 

sinh xã hội cho người dân nông thôn, thành thị. Đây chính là giải pháp nhằm đối phó với 
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nguy cơ khủng hoảng toàn cầu, mở rộng nhu cầu tiêu dùng nội  địa, từng bước giảm cách 

biệt giữa nông thôn và  thành thị, thay đổi cơ cấu giữa nông thôn và  thành thị, thúc đẩy 

công trình cơ bản quan trọng về sự ngang bằng nhau về dịch vụ công cộng, thực hiện mở 

rộng dưỡng lão ở nông thôn, thúc đẩy gia đình hòa hợp, tăng thu nhập… 

 Khu vực và  ban ngành liên quan phải tuân theo định hướng đúng của dư luận, vận 

dụng phương thức tuyên truyền từ dễ đến khó, tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa quan 

trọng của công tác thí điểm, nguyên tắc cơ bản, và các hạng mục của chính sách, đưa 

chính sách này vào lòng dân, hướng dẫn nông dân đúng độ tuổi tích cực tham gia đóng 

bảo hiểm. 

 Các địa phương phải chú ý nghiên cứu tình hình mới, vấn  đề mới phát sinh trong 

quá trình thí điểm, tích cực tìm tòi và tổng kết kinh nghiệm, biện pháp giải quyết các vấn 

đề mới, xử lý tốt mỗi quan hệ giữa cải cách, phát triển và ổn  định. Tình hình nghiêm 

trọng phải kịp thời báo cáo lên tổ lãnh đạo công tác thí điểm chế độ lương hưu mới của 

Quốc Vụ Viện. 

14. Kết luận 

 Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành thí điểm chính sách lương hưu mới cho 

người nông dân tại một số địa phương. Sau quá trình thí điểm, Chính phủ Trung Quốc sẽ 

thực hiện việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và xây dựng chính sách hoàn thiện, áp dụng 

trên toàn quốc theo đúng lộ trình đã định sẵn. Những bước thực hiện và triển khai chính 

sách này khá thận trọng và có tính thực tiễn cao. Các nhà nghiên cứu kinh tế nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Trung Quốc  thuộc Đại học Vân Nam khi tham dự hội thảo tại Đại 

học NN Hà Nội đã được các nhà nghiên cứu Việt Nam hỏi về chính sách này. Nhưng 

chính họ cũng chưa có bình luận về chính sách của chính phủ. Các nhà nghiên cứu cho 

biết, họ đang trong quá trình nghiên cứu độc lập về chính sách này và quá trình thực hiện 

thí điểm tại một số địa phương. 

 Mặc dù đây là lần thứ hai đề ra chính sách lương hưu cho nông dân, nhưng chính 

phủ Trung Quốc vẫn thực hiện theo một kế hoạch rất thận trọng. Chính phủ đề ra các 

nguyên tắc có tính chiến lược để các địa phương thực hiện thí điểm vận dụng. Từ quá trình 

thực hiện thí điểm sẽ tổng  kết kinh nghiệm, hoàn thiện chính sách và đưa vào thực hiện 

trên phạm vi toàn quốc.  
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 Để thực hiện chính sách lương hưu cho nông dân, một chủ trương lớn, đòi hỏi rất 

nhiều nguồn lực và sự đồng thuận, Chính phủ Trung Quốc xây dựng một kế hoạch có tính 

toàn diện, hệ thống. Các nguyên tắc có tính “kỹ thuật” được đảm bảo thực hiện bằng 

những biện pháp có”tính xã hội”, đó là sự tuyên tuyền nâng cao nhận thức, việc giám sát 

tài chính để đảm bảo sự minh bạch và niềm tin trong nhân dân. Bài học rút ra từ đây là để 

chính sách đi được vào cuộc sống cần tạo dựng sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân. 

 Trong khuôn khổ của chính sách của nhà nước, các địa phương có quyền tự quyết 

mức độ tham gia của mình vào việc lập quỹ. Đây là một quy định rất mềm dẻo và có tính 

thực tiễn cao trong bối cảnh nông thôn Trung Quốc rất rộng lớn và phân hóa phức tạp. 

Nhiều khu vực, nhiều vùng, có mức sống, mức thu nhập và điều kiện kinh tế - xã hội khác 

biệt rõ nét. 

 Ở nước ta hiện nay, dù chưa có một chủ trương lớn về chính sách lương hưu cho 

nông dân, nhưng tại một số địa phương (Mỹ Hào – Hưng Yên) đã tự phát hình thành các 

mô hình lương hưu cho nông dân với quy mô nhỏ. Điều đó cho thấy, nếu được sự đồng 

thuận của nhân dân thì chính sách này hoàn toàn có khả năng thành hiện thực. 

 Bối cảnh nông thôn Việt Nam hiện nay cũng có những nét tương đồng với Trung 

Quốc. Để nâng cao phúc lợi xã hội cho người nông dân, đảm bảo phát triển cân đối giữa 

nông thôn và thành thị thì việc xây dựng quỹ lương hưu (bảo hiểm dưỡng lão) cho người 

nông dân là một giải pháp phù hợp. Để thực hiện chính sách này, chúng ta cũng gặp những 

khó khăn tương đồng mà vấn đề đầu tiên là vốn, nguồn lực cho quỹ bảo hiểm này. Bởi thế, 

từ những chính sách của Trung Quốc cho phép Việt Nam đúc rút những kinh nghiệm cụ 

thể cho quá trình nghiên cứu xây dựng chính sách. 
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TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH 

NHẬN THẦU  ĐẤT ĐAI NÔNG THÔN 

 Quá trình đô thị hóa, và sự phát triển của sản xuất công nghiệp tại các vùng nông 

thôn đã làm xẩy ra các cuộc tranh chấp đất đai. Để giải quyết các tranh chấp này, Trung 

Quốc ban hành “Luật trọng tài giải quyết tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất đai nông 

thôn”. Luật này quy định quy trình của việc giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa 

giải. Điều đó cho thấy, Trung Quốc đang tạo dựng cơ sở pháp lý cho các quan hệ dân sự, 

nhằm xây dựng xã hội dân sự nông thôn.  

Phạm vi và mục tiêu điều chỉnh 

 Luật trọng tài giải quyết tranh chấp đất đai được ban hành để điều chỉnh tất cả các 

tranh chấp phát sinh trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người dân, giữa các bên dân sự. 

Mục tiêu của luật là để giải quyết kịp thời, công bằng các tranh chấp xẩy ra.  

 Việc tranh chấp nhận thầu kinh doanh đất nông thôn bao gồm:  

(1) Việc giải quyết những phát sinh trong nhận thầu đất đai nông thôn do ký kết, thực hiện, 

thay đổi, hủy bỏ, chấm dứt; 

 (2) Tranh chấp phát sinh do quyền kinh doanh nhận thầu đất nông thôn ký nhận thầu phụ, 

cho thuê, thay đổi, chuyển nhượng, chuyển nhượng cổ phần; 

 (3)Tranh chấp phát sinh do thu hồi, điểu chỉnh nhận thầu đất đai; 

 (4)Tranh chấp phát sinh do xác nhận quyền kinh doanh nhận thầu đất nông thôn; 

 (5)Tranh chấp do phát sinh xâm phạm quyền kinh doanh nhận thầu đất nông thôn; 

(6)Tranh chấp nhận thầu kinh doanh đất nông thôn theo các quy định khác của Luật pháp, 

và các quy định pháp quy. 

 Tranh chấp phát sinh do việc tịch thu và bồi thường đất nông nghiệp thuộc  quyền 

sở hữu tập thể, không thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban trọng tài nhận thầu đất nông thôn, 

có thể thông qua các phương án giải quyết như xem xét các thủ tục hành chính hoặc tố 

tụng. 

 Việc áp dụng luật trọng tài phân xử chỉ thực hiện khi mà các bên liên quan không 

thể tự hòa giải với nhau. Đồng thời, người dân có quyền lựa chọn giữa việc áp dụng luật 

hòa giải hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân. 

 “Khi xảy ra các vấn đề tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất nông thôn, đương sự 

có thể tự tiến hành hòa giải, cũng có thể nhờ các cấp chính quyền địa phương (thôn, hương, 

xã) giải quyết” (Điều 3). “Khi đương sự hòa giải không thành hoặc không đồng ý hòa giải, 
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có thể gửi đơn lên Ủy ban trọng tài phụ trách vấn đề tranh chấp nhận thầu đất nông thôn, 

cũng có thể trực tiếp kiện lên Tòa án Nhân dân”. (Điều 4). 

 Giá trị pháp lý của việc hòa giải được đề cao, đồng thời thủ tục tiến hành đơn giản, 

nhanh chóng.Như vậy, với luật này Trung Quốc đã tác động nhằm đẩy mạnh hoạt động xã 

hội dân sự và tính tự quản trong đời sống nông thôn. 

Hòa giải 

 Luật Trọng tài tranh chấp đất đai được chế định để thực hiện quá trình phân xử tại 

chỗ của chính quyền địa phương,  nhưng trước hết nó tạo cơ sở pháp lý quy định việc hoà 

giải thương lượng giữa các bên liên quan: “Chính quyền cấp thôn, hương (trấn) nên tăng 

cường công tác hòa giải tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất nông thôn, giúp đỡ đương sự 

đạt được sự hòa giải tranh chấp”. (Điều 7). 

 Quy định về thủ tục và quy trình thực  hiện hòa giải được đơn giản hóa để nhằm 

tránh các thủ tục hành chính phức tạp cho nhân dân: “ Việc hòa giải cho đương sự có thể 

được tiến hành bằng văn bản, cũng có thể bằng miệng. Hòa giải bằng miệng do tình hình 

cơ bản chính quyền cấp thôn,  hương (trấn) tốc ký tại chỗ, ghi rõ việc tranh chấp, lý do và 

thời gian hòa giải. Hòa giải tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất nông thôn, Chính quyền 

cấp thôn, hương (xã) phải lắng nghe việc trình báo lý do và thực thế của đương sự đối với 

sự việc, giải thích luật pháp và chính sách liên quan, kiên nhẫn khai thông, giúp đỡ đương 

sự đạt được thỏa thuận.  

 Đồng thời việc hòa giải cũng phải được đảm bảo bằng một cơ sở pháp lý tin cậy: 

Khi thỏa thuận hòa giải đã đạt được, chính quyền thôn, hoặc hương (trấn) phải viết Giấy 

thỏa thuận hòa giải. 

 Giấy  thỏa thuận hòa giải do đương sự hai bên ký, đóng dấu hoặc điểm chỉ, nhân 

viên hòa giải ký và có hiệu lực sau khi tổ chức hòa giải đóng dấu. 

Trọng tài giải quyết tranh chấp đất đai nông thôn 

 Khi việc hoà giải không đạt kết quả, các tranh chấp sẽ được giải quyết bằng luật 

trọng tài theo quy định, do ban trọng tài giải quyết. Luật Trọng tài giải quyết tranh chấp 

đât đai quy định trước hết về việc thành lập ủy ban trọng tài và tiêu chuẩn trọng tài viên. 

 - Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn căn cứ vào thực tế cần phải thiết lập 

để giải quyết tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất đai nông thôn. Ủy ban trọng tài nhận 

thầu đất đai nông thôn có thể thiết lập tại huyện, cũng có thể thiết lập tại các khu vực trong 

thành phố. 



 
 

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT 
 

    

14         Ấn phẩm được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Đan Mạch       

 

Bản kiến nghị chính sách số 3

 Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn được thành lập dưới sự chỉ đạo của 

chính quyêng nhân dân địa phương. Xây dựng Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông 

thôn,  ban quản lý nhận thầu đất đai nông thôn thực hiện các công tác hàng ngày. Ủy ban 

trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn do bộ phận nhân viên chuyên nghiệp đảm nhiệm như: 

đại diện của chính phủ nhân dân địa phương, ban ngành hữu quan, đoàn thể nhân dân hữu 

quan, tổ chức kinh tế tập thể nông thôn, đại biểu nông dân, chuyên viên luật pháp và kinh 

tế liên quan…, Trong đó, đại biểu nhân dân và bộ phận nhân dân phụ trách về pháp luật, 

kinh tế không ít hơn ½ số thành viên. Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn bầu 

một chủ nhiệm, một đến hai phó chủ nhiệm và một số nhân viên. Chủ nhiệm và phó chủ 

nhiệm do tập thể  bầu. 

 Ủy ban trọng tài nhận thầu đát đai nông thôn sẽ chọn một người uy tín nhất để làm 

thẩm phán. Thẩm phán được bầu phải thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:  

(1) Có thâm niên làm quản lý nhận thầu đất đai nông thôn đủ 5 năm; 

(2) Thâm niên công tác trong ngành luật pháp hoặc công tác hòa giải nhân dân đủ 5 năm; 

(3) Được sự tín nhiệm cao, đồng thời am hiểu luật pháp nhận thầu đất nông nghiệp và 

chính sách của nhà nước về người dân. 

 Thành viên, trọng tài viên của Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn phải 

thực hiện chức trách theo pháp luật, không được moi tiền hay nhận hối lộ, không được vì 

tình riêng mà vi phạm pháp luật, không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự. 

 Trường hợp trọng tài viên có những hành vi vi phạm như tham nhũng, moi tiền của 

dân, vì tình riêng mà vi phạm pháp luật, nhận lễ vật từ đương sự…, Ủy ban trọng tài nhận 

thầu đất đai nông thôn phải cách chức; cấu thành tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 Chính quyền nhân dân địa phương cấp huyện trở lên cũng như ban ngành hữu quan 

phải thụ lý việc tố cáo và tố tụng đối với các hành vi vi phạm pháp luật của trọng tài viên, 

thành viên Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn tổ chức tiến hành điều tra theo 

pháp luật. 

 Ban trọng tài được Ủy ban trọng tài sẽ tổ chức ra khi có tranh chấp cần giải quyết. 

Ban trọng tài gồm 3 trọng tài viên, trọng tài chính do đương sự hai bên lựa chọn, hai trọng 

tài còn lại do mỗi bên lựa chọn; trường hợp các bên không tự lựa chọn được sẽ do Chủ 

nhiệm Ủy ban trọng tài nhận thầu đất nông thôn chỉ định.  

 Thực tế rõ ràng, quyền lợi và nghĩa vụ minh bạch, việc tranh chấp kinh doanh nhận 

thầu đất đai nông thôn không quá lớn, đương sự hai bên đều đồng ý, có thể do một trọng 
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tài quyết định. Trọng tài viên do đương sự hai bên cùng lựa chọn hoặc do Ủy ban trọng tài 

nhận thầu đất đai nông thôn chỉ định. 

 Trọng tài viên trong các  trường hợp sau đây, phải né tránh, đương sự cũng có 

quyền nói hoặc gửi văn bản, hoặc né tránh bằng biện pháp khác: 

(1) Là đương sự hoặc là người thân của đương sự   

(2) Có mối quan hệ lợi ích trong vụ này; 

(3) Đương sự, người đại diện có mối quan hệ khác có thể ảnh hưởng tới sự công bằng 

trong phán quyết của trọng tài. 

(4) Có mối quan hệ tư với đương sự, người đại diện hoặc trực tiếp nhận quà từ đương sự 

hoặc người đại diện. 

 Những quy định về việc thành lập Ủy ban trọng tài và Ban trọng tài giải quyết 

tranh chấp đất đai ở nông thôn cho thấy luật này đã đề cao tính dân chủ và khả năng tham 

dự của người dân vào quá trình giải quyết tranh chấp. Những hoạt động này nâng cao tính 

dân chủ và chủ động của người dân nông thôn. Đó chính là cơ sở cho việc xây dựng bộ 

máy nông thôn tự vận hành theo luật pháp. 

Nộp đơn và thụ lý. 

 -Thời hạn hiệu lực của việc gửi đơn lên trọng tài đề nghị giải quyết tranh chấp kinh 

doanh nhận thầu đất đai nông thôn là 02 năm, bản thân đương sự phải biết để còn theo dõi 

những quyền lợi của mình liệu có bị xâm phạm không. Người nộp đơn, bị đơn của trọng 

tài giải quyết tranh chấp nhận thầu đất đai nông thôn là đương sự. Trong trường hợp cả gia 

đình nhận thầu, có thể do người đại diện cả hộ tham gia trọng tài. Trường hợp có rất nhiều 

người nhận thầu, có thể lựa chọn người đại diện tham gia trọng tài. 

 -Việc mời trọng tài giải quyết tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất nông thôn phải 

phù hợp với các điều kiện sau: 

(1) Người nộp đơn và việc tranh chấp có mối quan hệ lợi, hại trực tiếp; 

 (2) Bị đơn rõ ràng; 

 (3) Có yêu cầu, lý do cụ thể cho các trọng tài… 

 (4)Thuộc phạm vi thụ lý của Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn. 

 Trọng tài do bên đương sự mời phải đệ trình đơn tố cáo đề cập đến vấn đề đất đai 

tranh chấp lên Ủy ban trọng tài nhận thầu đất nông thôn. Đơn trọng tài phải trình bày tình 

hình cơ bản của đương sự và bị đơn, lý do, thực tế căn cứ vào yêu cầu trọng tài, và cung 

cấp chứng cứ và nguồn chứng cứ tương ứng. 
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 Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn quyết định xử lý, tương ứng với ngày 

làm việc thứ năm kể từ ngày nhận được đơn xin giải quyết của trọng tài, gửi đơn thông 

báo thụ lý, quy tắc trọng tài và danh sách tên trọng tài tới người nộp đơn; quyết định 

không xử lý hoặc chấm dứt trình tự xử lý trọng tài phải tự nhận thông báo bằng văn bản 

cho người nộp đơn trong vòng năm ngày kể từ ngày xem xét đơn. 

 Trong năm ngày kể từ ngày thụ lý đơn trọng tài, Ủy ban trọng tài nhận thầu đất 

nông thôn phải đích thân gửi đơn thông báo thụ lý, giấy mời photo trọng tài, quy tắc trọng 

tài và danh sách trọng tài viên tới bị đơn. 

 Trong vòng 10 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được giấy mời phải gửi thư phúc đáp 

tới Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn. Ủy ban trọng tài nhận thầu đất đai nông 

thôn trong năm ngày kể từ ngày nhận được thư phúc đáp của bị đơn phải gửi thư phúc đáp 

bản photo tới đương sự. Trong trường hợp bị đơn không hồi âm, thủ tục trọng tài sẽ được 

tiến hành mà không bị ảnh hưởng gì. 

Mở phiên tòa và phán quyết của trọng tài 

 Trọng tài giải quyết tranh chấp kinh doanh nhận thầu đất đai nông thôn mở phiên 

tòa xét xử. Phiên tòa xét xử có thể được diễn ra trên mảnh đất tại thôn, hương (trấn) đang 

bị tranh chấp, cũng có thể tiến hành tại Ủy ban Trọng tài nhận thầu đất đai nông thôn. 

Đương sự hai bên yêu cầu tiến hành xét xử tại thôn hoặc hương (trấn), nên diễn ra tại thôn 

hoặc hương(trấn) 

 Ban trọng tài cần có năm ngày làm việc trước khi phiên tòa xét xử được tiến hành, 

để thông báo thời gian tới đương sự và những người khác, trọng tài khác đến tham gia. 

Đương sự có lý do chính đáng, có thể yêu cầu Ban trọng tài thay đổi thời gian và địa điểm. 

Việc thay đổi hay không sẽ do Ban trọng tài quyết định.  

  -Sau khi đương sự gửi đơn lên trọng tài, có thể tự tiến hành hòa giải. Trong trường 

hợp đạt được thỏa thuận hòa giải, có thể yêu cầu Ban trọng tài căn cứ vào thỏa thuận hòa 

giải để ra quyết định, cũng có thể rút đơn đã nộp. 

 Người nộp đơn có thể vứt bỏ hoặc thay đổi yêu cầu của trọng tài. Bị đơn có thể 

chấp nhận hoặc phản bác yêu cầu của trọng tài, có quyền kháng cáo. 

 Trước khi Ban trọng tài ra quyết định, trong trường hợp người nộp đơn rút đơn tố 

cáo, ngoài việc bị đơn phản đối yêu cầu ra, Ban trọng tài phải chấm dứt hoạt động của ban 

này. 
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Người nộp đơn đã thông báo bằng văn bản, trong trường hợp lý do không chính đáng do 

không đến phiên tòa hoặc Ban trọng tài chưa cho phép rời khỏi phiên tòa, có thể được coi 

là rút đơn tố  cáo. 

 Đương sự trong quá trình mở phiên tòa có thể phát biểu ý kiến, trình bày sự thực 

và lý do, cung cấp chứng cứ, tiến hành biện hộ. Nếu đương sự là người nước ngoài không 

hiểu tiếng địa phương, Ủy ban trọng tài phải có phiên dịch. 

Ban trọng tài căn cứ vào quy định quy tắc trọng tài để mở phiên tòa, dành cơ hội trình bày, 

biện hộ bình đẳng cho hai bên đương sự, và tiến hành đối chất với đương sự. Chứng cứ mà 

trọng tài điều tra thấy đúng sẽ làm căn cứ nhận định sự việc. 

 - Ban trọng tài căn cứ vào pháp luật và nhận định thực tế cũng như chính sách nhà 

nước để đưa ra phán quyết cuối cùng. 

 Phán quyết dựa trên ý kiến của đa số trọng tài viên đưa ra, ý kiến bất đồng của số ít 

trọng tài viên có thể ghi ra. Trường hợp Ban trọng tài không thể hình thành ý kiến theo đa 

số, phán quyết cuối cùng do  trọng tài chính đưa ra. 

 Ủy ban trọng tài nhận thầu đất nông thôn trong ba ngày kể từ ngày đưa ra phán 

quyết phải gửi Giấy phán quyết tới đương sự, đồng thời thông báo tới đương sự  không 

đồng tình với phán quyết của trọng tài có quyền kháng cáo trong thời hạn xác định.  

Kết luận 

 Như vậy, có thể thấy, thực chất của việc ban hành luật Trọng tài giải quyết tranh 

chấp đất đai ở địa phương là việc xây dựng pháp luật dân sự điều chỉnh một nhóm quan hệ 

xã hội cụ thể ở nông thôn. Bằng cách thể chế hóa các qua hệ thành luật pháp, Chính phủ 

Trung Quốc dân sự hóa các mối quan hệ để thực hiện từng bước giải quyết tranh chấp 

trong xã hội nông thôn. Các tranh chấp trước hết được giải quyết bằng biện pháp hòa giải, 

thương lượng giữa các bên liên quan. Khi vụ việc phức tạp, không thể hòa giải thì thành 

lập Ban trọng tài giải quyết, mà thực chất đây là các tòa dân sự lưu động trong nông thôn. 

Chính sách này góp phần nâng cao tính tự quản lý, tự vận hành của hoạt động xã hội nông 

thôn, trên cơ sở pháp lý mà chính quyền trung ương xây dựng nên. 

Chính sách này có tác dụng “giảm tải” cho hoạt động tư pháp và quản lý hành chính nhà 

nước ở nông thôn, giúp tạo dựng quan hệ giữ nhà nước và người dân trở nên đơn giản, gọn 

nhẹ mà vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

Một thực tế có thể nhận thấy là chính phát triển nông thôn của Trung Quốc đang hướng 

đến mục tiêu xây dựng xã hội dân sự ở nông thôn. Chiến lược xây dựng và hoạch định 
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chính sách của Trung Quốc thể hiện quan điểm xây dựng xã hội hài hòa, theo đường lối 

CNXH mang màu sắc Trung Quốc. 

Thực tiễn xây dựng chính sách phát triển nông thôn của Trung Quốc cho phép Việt Nam 

đúc rút những kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình thực tiễn của mình. Có được những 

kinh nghiệm đó, Việt Nam sẽ rút ngắn được thời gian, hạn chế được những rủi ro, sai lầm, 

đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững, tiến kịp cùng quá trình CNH – 

HĐH đất nước. 

 

 

 



 
 

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT 
 

    

19         Ấn phẩm được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Đan Mạch       

 

Bản kiến nghị chính sách số 3

 

MỘT SỐ BÀI HỌC VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRUNG QUỐC 

Nông nghiệp Trung Quốc trong thời gian qua phải đối phó với hàng loạt thách thức 

lớn: gia nhập WTO, chấp nhận cạnh tranh với nhiều đối thủ xuất khẩu nông sản mạnh, 

cung cấp lương thực và thực phẩm để đáp ứng kịp mức tăng trưởng về dân số chiếm 1/6 

dân số thế giới có mức thu nhập ngày càng cao. Không phải vô cớ mà nhiều nhà kinh tế 

thế giới đã nêu ra câu hỏi: ai nuôi nổi Trung Quốc trong quá trình toàn cầu hóa và công 

nghiệp hóa? 

Điều lo lắng đó đã không xảy ra, chẳng những Trung Quốc nuôi đủ dân số to lớn 

của mình mà còn xuất khẩu mạnh nông sản ra thị trường thế giới. Cũng như Việt Nam, 

trong quá trình tăng tốc công nghiệp hóa, nông nghiệp của Trung Quốc đã đương đầu 

thành công với những khó khăn về đầu vào như giá lao động tăng, đất đai canh tác thu hẹp, 

tình trạng sa mạc hóa, thiếu nước tưới, dịch bệnh phát sinh và thiên tai do các biến động 

về khí hậu toàn cầu... Điều đó chứng tỏ hiệu quả của chính sách phát triển ngành nông 

nghiệp, nông thôn Trung Quốc.    

Biểu  đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP nông nghiệp Trung Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian cất cánh công nghiệp hóa, sản xuất nông 

nghiệp đều mất dần lợi thế so sánh và giảm dần tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, năm năm 

gần đây, mức tăng trưởng GDP nông nghiệp Trung Quốc đã có chiều hướng khôi phục 
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đáng kể. Trong khi ở Việt Nam, quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp diễn ra chậm thì 

nông nghiệp Trung Quốc chuyển đổi cơ cấu rất mạnh với sự tăng trưởng vượt bậc nhất là 

ngành chăn nuôi và tiếp theo là thủy sản. Ngay trong cơ cấu trồng trọt, tỷ trọng lúa mỳ, 

gạo và sản phẩm lương thực giảm mạnh nhường chỗ cho ngô và các cây trồng ngắn ngày 

có giá trị cao khác. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế đóng góp tới một nửa mức tăng trưởng của 

nông nghiệp, phần còn lại chủ yếu do phát triển KHCN đóng góp.  

Biểu đồ 2: Chuyển đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp Trung Quốc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc biệt trong những năm gần đây, cơ cấu nguồn thu nhập của nông dân Trung 

Quốc thay đổi một cách đáng kể nhờ cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển mạnh sang phát 

triển các ngành nghề phi nông nghiệp. Do đó, thu nhập của cư dân nông thôn tiếp tục tăng 

rõ rệt. Tỷ lệ đói nghèo của Trung Quốc liên tục giảm mạnh. Tuy nhiên, khoảng cách về 

thu nhập và điều kiện sống giữa nông thôn và thành thị ở Trung Quốc rất rộng, tình trạng 

suy thoái môi trường diễn ra rất nghiêm trọng. Thêm vào đó là các vấn đề về chất lượng 

nông sản và vệ sinh an toàn thực phẩm đe dọa mạnh mẽ khả năng cạnh tranh của nông sản 

Trung Quốc.   

I. Chính sách đổi mới công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 

Trong thời gian qua, nông nghiệp Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng ổn định trong 

bối cảnh quá trình công nghiệp hóa và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra rất mạnh 

trên diện rộng. Các nhân tố đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng nông nghiệp trong 

thời kỳ đầu cải cách (cải cách hành chính, phát triển thủy lợi, đầu tư thêm lao động, mở 
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mang đất sản xuất, tăng sử dụng hóa chất,...) nhanh chóng mất dần tác dụng. Do đó, phát 

triển KHCN trở thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định mức tăng trưởng cao của sản 

xuất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ tăng trưởng TFP (chỉ số đại diện 

cho hiệu quả áp dụng khoa học công nghệ và cải tiến quản lý) trong các năm gần đây ở 

Trung Quốc bình quân đạt 3%/năm, đóng góp một nửa mức tăng trưởng của ngành, tương 

đương với mức đóng góp nhờ thay đổi cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ lãi do đầu tư vào KHCN cho 

ngành nông nghiệp của Trung Quốc ước tính lên tới gần 60%, cao hơn mức trung bình thế 

giới 10%. 

Đồ thị 1: Mức tăng TFP với lúa gạo, lúa mì và ngô trong thời gian qua  

ở Trung Quốc  (Năm 1979 = 100)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở dĩ KHCN của Trung Quốc tăng trưởng nhanh là nhờ nhà nước tăng đầu tư 

mạnh cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp (cứ sau 4 năm, vốn đầu tư cho khoa học nông 

nghiệp lại tăng lên gấp 2 lần), thêm vào đó là những cải cách mạnh về thể chế và chính 

sách. Các cơ quan nghiên cứu và khuyến nông của Trung Quốc thực sự đang chuyển mình 

rõ rệt.  

Trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng KHCN, nổi bật nhất là các cải thiện về 

giống cây trồng. Gần như tòan bộ các giống áp dụng rộng rãi trong sản xuất là do các cơ 

quan nghiên cứu trong nước đưa ra. Nhờ đó, nông dân Trung Quốc thường xuyên thay đổi 
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giống mới sau 2 đến 5 năm sản xuất. Năng suất và chất lượng giống được cải thiện liên tục 

và thường xuyên.  

Để tạo ra các TBKT mang tính đột phá, Chính phủ Trung Quốc coi đầu tư phát 

triển công nghệ sinh học là chương trình chiến lược, tập trung vào chương trình công nghệ 

gen. Định hướng sản phẩm nhằm tạo ra các giống biến đổi gen đáp ứng yêu cầu của sản 

xuất, Trung Quốc tập trung đầu tư nhân tài vật lực vào nghiên cứu và áp dụng các chính 

sách để nhanh chóng đưa sản phẩm đã nghiên cứu ra sản xuất và thương mại hóa.  

Một khối lượng lớn đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học thành 

công, đưa vào sản xuất các giống cây trồng biến đổi gen với đặc tính chống chịu sâu bệnh, 

hạn hán và năng suất cao. Năm 1997 các giống bông và dã yến thảo biến đổi gen được 

thương mại hóa, sau đó là cà chua và ớt ngọt năm 1998, cây  dương 2005 và đu đủ 2006,...  

Đây là lĩnh vực Trung Quốc đang vươn lên tranh thủ và cạnh tranh công nghệ cao với các 

cường quốc khác trên thế giới. 

Đồ thị 2: Diện tích trồng các giống bông biến đổi gen 

ở Trung Quốc qua các năm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tính riêng trường hợp giống bông biến đổi gen năm 2006 đã làm lợi cho gần 7 triệu 

nông dân trồng bông (giảm 60% thuốc trừ sâu, tăng năng suất 9,6%, giảm 7% chi phí lao 

động ...). Giống lúa biến đổi gien cũng đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho nông dân, 

nhờ khả năng kháng sâu bệnh tăng, lượng thuốc trừ sâu giảm đến 80%, lao động chăm sóc 

giảm 6%, sản lượng tăng, làm tăng thu nhập gần 100 USD/ha/ vụ. 
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  Đồ thị 3: Xuất nhập khẩu nông sản Trung Quốc 1982-2006 (tỷ USD) 

 

Nhờ đóng góp to lớn của phát triển KHCN, mặc dù dân số đông, trong thời gian 

gần đây, thu nhập của xã hội rất tăng nhanh, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm phát triển, 

nhưng sản xuất nông sản trong nước tăng nhanh cạnh tranh thành công với lượng nhập 

khẩu và tiếp tục tăng mạnh mức xuất khẩu. 

Điều quan trọng nhất là trong 10 năm qua, cơ cấu kinh tế nông thôn thay đổi cải 

thiện rõ rệt thu nhập của nông dân Trung Quốc, quá trình đó tiếp tục gia tốc trong những 

năm gần đây, chứng tỏ các chính sách mới đã đem lại hiệu quả tích cực. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Thu nhập thực tế bình quân đầu người tại nông thôn Trung Quốc (%, 
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Tuy nhiên, quá trình đổi mới về chính sách và thể chế của hệ thống khoa học công 

nghệ Trung Quốc diễn ra không dễ dàng và từ đó có thể rút ra nhiều bài học có giá trị thực 

tiễn cho Việt Nam.  

a) Đổi mới chính sách quản lý nghiên cứu KHCN nông nghiệp  

Xuất phát điểm của hệ thống khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều thuận lợi 

hơn Việt Nam: thị trường KHCN rộng, sức mua của người sản xuất và nông dân khá hơn, 

cơ sở hạ tầng và trình độ đội ngũ cán bộ khoa học tốt hơn, có nhiều chuyên gia Hoa kiều 

làm việc ở nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới sẵn sàng tham gia phát 

triển KHCN trong nước, ... nhưng khó khăn trong công tác đổi mới KHCN của Trung Quốc 

có rất nhiều điểm giống như Việt Nam. 

Nước Trung Quốc quá rộng lớn nên bộ máy khoa học công nghệ rất cồng kềnh, số 

lượng các viện nghiên cứu quá nhiều. Cho đến thập kỷ 1990, ở trung ương, trong Bộ Nông 

nghiệp có 3 học viện quốc gia (dịch ra tiếng Anh là Viện Hàn lâm khoa học) là: Học viện 

Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc (gồm 40 viện và trung tâm con); Học viện Nông 

nghiệp Nhiệt đới Trung Quốc (gồm 9 viện); Học viện Thủy sản Trung Quốc (gồm 8 viện 

nghiên cứu). Ngoài ra, tại Tổng cục Lâm nghiệp Nhà nước (trực thuộc Chính phủ) cũng có 

Học viện Lâm nghiệp với 13 viện con trực thuộc; tại Tổng cục xây dựng và cơ giới (trực thuộc 

Chính phủ) còn có Học viện cơ giới nông nghiệp Trung Quốc với nhiều viện nghiên cứu trực 

thuộc; trong Bộ Giáo dục có 3 trường đại học nông nghiệp có nhiều viện nghiên cứu của mình. 
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Ở cấp tỉnh (với qui mô hàng chục triệu dân/tỉnh) cũng đều có học viện khoa học 

nông nghiệp của tỉnh, trong đó có các viện nghiên cứu nông nghiệp riêng. Tỉnh còn có các 

viện nghiên cứu lâm nghiệp, các trường đại học của mình. Ở cấp huyện (có qui mô hàng 

triệu dân, tương đương tỉnh của Việt Nam) cũng có học viện nghiên cứu nông nghiệp và 

viện nghiên cứu lâm nghiệp riêng. Ở Trung Quốc, nếu kể cả trung ương và địa phương thì 

có tổng cộng 1635 viện với tổng số cán bộ nghiên cứu là gần 70 ngàn người và tổng số 

nhân viên hơn 131 ngàn người. Phần lớn cán bộ nghiên cứu làm việc ở các địa phương cơ 

sở (40% cán bộ nghiên cứu làm ở cấp tỉnh và 35% ở cấp huyện). Do bộ máy lớn, số người 

nhiều, dù đầu tư có cao cũng khó tránh tình trạng rải mành mành nuôi quân, duy trì bộ 

máy. 

Tuy đông nhưng chất lượng cán bộ nghiên cứu yếu và động lực vật chất và tinh 

thần thiếu nên không khuyến khích cán bộ hăng say làm việc. Tình trạng này rất nặng nề, 

cả trong công tác nghiên cứu và hoạt động khuyến nông ở cơ sở, đặc biệt là ở các địa 

phương nghèo. Nếu so sánh với số lượng bình quân của cán bộ nghiên cứu KHCN nông 

nghiệp của các nước trên thế giới thì Trung Quốc và Nga chiếm số đông nhưng chất lượng 

không cao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4: Số lượng cán bộ nghiên cứu khoa học bình quân cho 1 triệu USD GDP nông 

nghiệp một số nước 
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            Do tổ chức cồng kềnh, biên chế lớn nên trong thập kỷ 1990, mặc dù chi phí đầu tư 

cho nghiên cứu liên tục tăng, nhưng phần lớn để nuôi bộ máy. Tỷ lệ kinh phí do địa 

phương đóng góp ngày càng tăng trong tổng ngân sách KHCN, chủ yếu cho các cơ quan 

nghiên cứu ứng dụng ở địa phương.  

Biểu đồ 5: Cơ cấu chi phí đầu tư cho KHCN phân theo nguồn ngân sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu vốn đầu tư cho nghiên cứu KHCN trong nông nghiệp của Trung Quốc giai 

đoạn 1990 tập trung cho ngành trồng trọt, trong đó ngũ cốc là ưu tiên chính, công tác 

giống cây trồng là trọng tâm. Cách đầu tư này, một mặt, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất 

trước mắt, mặt khác, không tạo ra sự định hướng đột phá về chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

trong sản xuất, không đáp ứng kịp nhu cầu ngày càng đa dạng của phát triển kinh tế.    

Biểu đồ 6: Cơ cấu đầu tư ngân sách cho nghiên cứu khoa học nông nghiệp Trung Quốc 

theo ngành 
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Để trấn chỉnh tình trạng nghiên cứu không gắn với sản xuất, bắt đầu từ giai đọan 

1985-1998, Trung Quốc đã quyết liệt tiến hành đổi mới chính sách trong các cơ quan khoa 

học công nghệ theo hướng thương mại hóa hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ. Trung Quốc chuyển dần việc cấp kinh phí ngân sách theo kế hoạch sang đấu 

thầu cạnh tranh, đồng thời chia các cơ quan nghiên cứu thành 3 loại và thi hành các 

chính sách hướng về thương mại hóa khác nhau đối với từng loại: 

- Nhóm các viện nghiên cứu ứng dụng có sản phẩm cụ thể trực tiếp liên quan đến 

quá trình sản xuất, bắt buộc chuyển sang cổ phần hóa. 

- Nhóm các viện nghiên cứu ứng dụng cung cấp dịch vụ công chuyển sang hình 

thức quản lý bán thương mại (nhà nước cấp 50% kinh phí cơ bản, còn lại 50% các viện 

nghiên cứu tự trang trải dựa vào các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ...). 

- Nhóm các viện nghiên cứu tiến hành các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính 

sách, nghiên cứu công ích, nhà nước đầu tư 100% nhưng khuyến khích các viện này tham 

gia thị trường khoa học công nghệ. 

Quá trình sắp xếp lại các viện nghiên cứu diễn ra song song với việc điều chỉnh kết 

cấu vốn ngân sách nghiên cứu KHCN theo hướng tăng dần kinh phí cho các nghiên cứu 

phục vụ mục đích thương mại với sự tham gia đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài 

quốc doanh. 
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Bản kiến nghị chính sách số 3

Đồ thị 4: Thay đổi cơ cấu nguồn kinh phí đầu tư cho KHCN ở Trung Quốc (triệu NDT, 

giá 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình đổi mới khoa học công nghệ trên diễn ra rất thuận lợi trong giai đoạn đầu. 

Hầu hết các viện nghiên cứu hăng hái chuyển sang định hướng theo thị trường và lập tức 

làm tăng nguồn thu cho viện, nguồn thu nhập cho cán bộ công nhân viên.  

Sau 3, 4 năm thành công ban đầu, bên cạnh một số viện nghiên cứu tiếp tục đứng 

vững và phát triển, đa số các viện nghiên cứu đã gắn với sản xuất và hiệu quả công tác 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tăng lên thì các chính sách đổi mới theo hướng 

thương mại hóa các cơ quan nghiên cứu cũng xuất hiện nhiều nhược điểm.  

Đối với các viện chuyển sang thương mại hóa 100%, nhiều nơi công tác nghiên 

cứu khoa học bị bỏ bê. Ưu tiên hàng đầu được dành cho kinh doanh dịch vụ theo mọi cách 

khác nhau như xây dựng khách sạn, nhà hàng, cho thuê cơ quan, phương tiện, trang thiết 

bị... Do phần lớn các cán bộ nghiên cứu không biết cách kinh doanh nên làm ra các sản 

phẩm khoa học công nghệ nhưng không biết tiếp thị. Sức mua sản phẩm khoa học công 

nghệ của nhân dân còn yếu nên hầu hết cán bộ nghiên cứu giỏi bỏ viện, chỉ cán bộ kém 

năng động ở lại.  

Đối với các viện nhà nước đầu tư 50%, sau thời gian tăng hiệu quả hoạt động ban 

đầu, các cán bộ nghiên cứu đầu đàn cũng phải dành 20% đến 30% thời gian làm dịch vụ, 

dự án, làm các công việc quản lý dự án, đề tài khác để cạnh tranh đấu thầu. Các cán bộ 

nghiên cứu cơ bản bỏ đi hoặc chuyển nghề, không ai muốn làm nghiên cứu cơ bản. Trong 
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số này chỉ có 20% viện làm tốt công tác thương mại hóa, chủ yếu tâp trung vào các viện 

nghiên cứu giống ưu thế lai (ngô, lúa), 80% còn lại ngày càng làm ăn lụi bại.  

Ngoài ra, các đề tài nghiên cứu trong giai đoạn này thường được xây dựng ngắn 

hạn theo từng năm nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, khiến các viện mất rất nhiều 

thời gian hoàn thiện các thủ tục hành chính, không có các chương trình nghiên cứu dài hạn, 

dần mất đi đội ngũ chuyên gia đầu đàn chuyên ngành sâu. 

Đến cuối những năm 1990, Trung Quốc đã nhận thấy hiệu quả khác biệt của chính 

sách đổi mới quản lý KHCN giữa các ngành khác nhau. Ở các Bộ Ngành công nghiệp và 

phi nông nghiệp, quá trình thương mại hóa viện nghiên cứu đem lại thành công to lớn. Các 

viện nghiên cứu gắn với sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, cán bộ 

nghiên cứu được tăng thu nhập và có động lực hăng hái làm việc... Trong khi đó, đa số các 

viện nghiên cứu thuộc ngành nông nghiệp làm ăn thua kém, không những không tăng 

được thu nhập và hiệu quả kinh tế mà còn làm giảm đội ngũ nghiên cứu khoa học. Nghiêm 

trọng nhất là mất hẳn đội ngũ cán bộ nghiên cứu cơ bản.  

Nhận thấy tình đặc thù của hoạt động nghiên cứu KHCN nông nghiệp, từ năm 

1999 trở lại đây, Trung Quốc quyết định thay đổi chính sách đổi mới quản lý khoa học 

công nghệ ở khối cơ quan khoa học nông nghiệp. Mục tiêu của bước đổi mới này là trong 

khi tiếp tục đẩy mạnh họat động thương mại hóa KHCN (chiếm 2/3 tổng số họat động 

của các đơn vị nghiên cứu); mặt khác, tập trung nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ nghiên cứu (đạt 1/3 có trình độ cao); nâng cao hiệu quả đầu tư. 

Nhà nước phải mua lại một số viện đã tiến hành cổ phần hóa, tổ chức sắp xếp lại 

các viện còn lại và tập trung chuyển chính sách đổi mới từ thương mại hóa đơn thuần sang 

đổi mới về quản lý bộ máy và tạo động lực cho cán bộ. Bước ngoặt rõ rệt về chính sách 

giai đọan mới là mức đầu tư tăng đột biến cho KHCN của chính phủ, quay lại lấy ngân sách 

nhà nước là chính, thị trường bên ngoài là hỗ trợ.  

Biểu đồ 7: Trung Quốc tăng đầu tư ngân sách cho nghiên cứu KHCN nông nghiệp (tỷ  

NDT, giá 2005)  
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Trong cơ cấu đầu tư, phần lớn kinh phí được dành cho các ngành công nghệ cao, 

các nghiên cứu dài hạn, nhằm tạo ra các bước đột phá về KHCN trong tương lai. Đặc biệt 

công nghệ sinh học chiếm vị trí trọng tâm trong đầu tư KHCN của Trung Quốc. Cho đến 

năm 2003, Trung Quốc đã đầu tư khỏang 1,65 tỷ NDT tương đương với khoảng 200 triệu 

USD cho nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp, trong đó phần lớn dành cho 

cây trồng (121 triệu USD). Hiện nay Trung Quốc là một trong những nước đứng đầu thế 

giới về đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học cho cây trồng.  

Biểu đồ 8: Trung Quốc đầu tư nghiên cứu công nghệ sinh học trong nông nghiệp (triệu 

NDT, giá 2003) 
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Tăng đầu tư đi liền với cải tiến chất lượng và phương cách đầu tư. Chính sách tài chính 

tiếp tục chuyển mạnh từ cấp vốn sang đấu thầu cạnh tranh cho nghiên cứu KHCN. Đến 

năm 2005, tỷ lệ vốn cấp/vốn đấu thầu cho hệ thống nghiên cứu nông nghiệpTrung Quốc là 

40%/60%, tỷ lệ này tiếp tục thay đổi trong thời gian tới.  

Đồ thị 5: Thay đổi trong phương thức cấp vốn nghiên cứu ở Trung Quốc  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm chính của quá trình đổi mới lần này là thay đổi về cơ chế quản lý. Nhà 

nước kiên quyết giảm bớt số lượng để tăng chất lượng cán bộ nghiên cứu. Đối với các cán 

bộ làm việc kém hiệu quả hoặc không đổi mới được, Nhà nước có chính sách trợ cấp 

chuyển việc khỏi đơn vị. 

Các cơ quan nghiên cứu khoa học được phân cấp, phân quyền cao độ. Viện trưởng 

phải chịu trách nhiệm và có toàn quyền điều động, đề bạt, sử dụng cán bộ. Các viện cũng 

phân cấp cao về quản lý cán bộ cho trưởng phòng, trưởng bộ môn, trưởng nhóm nghiên 

cứu. Viện chỉ quản lý về chỉ tiêu số lượng cán bộ. Mọi quyết định về quản lý cán bộ do 

cấp cơ sở trực tiếp đưa ra.  

Hình thức khuyến khích vật chất chính là cải cách chế độ tiền lương. Lương cứng 

của nhà nước chỉ chiếm 1/2 thu nhập, phần còn lại là thưởng. Mức thưởng phụ thuộc vào 

kết quả công việc và biến động từ 0 đến 2 lần mức lương cứng. Các viện nghiên cứu còn 

được khuyến khích sử dụng phần lớn tiền thu được từ các dự án hoặc hoạt động tư vấn để 

trả thưởng. Đầu tư cao vào lương và tăng thu nhập để có đội ngũ cán bộ chất lượng tốt 

đang là nhiệm vụ quan trọng của các viện nghiên cứu của Trung Quốc.  
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b) Đổi mới quản lý trong hệ thống khuyến nông. 

Hệ thống khuyến nông của Trung Quốc rất hoàn chỉnh từ Trung Ương đến địa 

phương và có quy mô rất lớn. Tại Trung Ương có 5 trung tâm quốc gia với 382 cán bộ. Ở 

cấp tỉnh 31 sở nông nghiệp có 475 trung tâm với 15.000 cán bộ. Ở cấp hạt có 330 phòng 

nông nghiệp với gần 4000 trung tâm và 28.000 cán bộ. Ở cấp huyện có 2.800 phòng nông 

nghiệp quản lý khoảng 25.000 trạm khuyến nông với đội ngũ cán bộ khoảng 318.000 

người. Ở cơ sở có 41.600 hương hoặc trấn với khoảng 81.000 trạm khuyến nông và 

400.000 cán bộ. Tổng số cán bộ làm việc trong hệ thông khuyến nông của Trung Quốc là 

khoảng 788.000 người.  

Mặc dù hệ thống khuyến nông được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa 

phương nhưng hiệu quả làm việc của cán bộ khuyến nông không cao do điều kiện làm 

việc khó khăn, lương bổng thấp và thiếu động lực làm việc. Trung bình cán bộ khuyến 

nông ở tỉnh Triết Giang có mức lương cao nhất cả nước vào khoảng 3,5 triệu VND/tháng, 

còn ở các tỉnh khác là khoảng 1,5 triệu VND/tháng (thấp so với mức lương trung bình của 

cán bộ Trung Quốc). Các nghiên cứu của giáo sư Huang cho thấy nếu cán bộ được cấp 

ngân sách hoàn toàn lương thì sẽ dành 90 ngày/năm để làm việc, nếu họ phải tự túc kinh 

phí thì thời gian làm việc chỉ từ 40 đến 60 ngày/năm.  

Do sống bằng lương trả từ nhà nước nên cán bộ khuyến nông thường lắng nghe 

mệnh lệnh cấp trên hơn là chú ý đến nhu cầu của người dân. Ngoài ra, cán bộ khuyến nông 

ở cơ sở gắn với trạm trại và phòng nông nghiệp nên họ còn mất nhiều thời gian cho hội 

họp (35%) và bị huy động vào các công việc khác nhau như hoạt động đoàn thể (35%), 

kinh doanh (8%), quản lý nhà nước (6%), rút cục việc khuyến nông  chỉ còn chiếm 24% 

thời gian.  

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc từ năm 2005 đến nay 

đã bắt đầu cải cách thể chế hệ thống khuyến nông và phối hợp với Trung tâm nghiên cứu 

Chính sách (do giáo sư Hoang làm giám đốc) xây dựng  một số mô hình đổi mới hệ thống 

khuyến nông bằng cách áp dụng chính sách hướng hoạt động khuyến nông theo nhu cầu 

của nông dân và tăng khuyến khích về vật chất cho khuyến nông viên.  

Có 29 hạt (cao hơn cấp huyện và thấp hơn cấp tỉnh) đang được thử nghiệm mô 

hình quản lý cán bộ khuyến nông theo kiểu mới. Tương tự như cách thức đang áp dụng 

cho các viện nghiên cứu, mức lương cứng trả cho khuyến nông viên chỉ chiếm 1/2 quỹ 
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lương, phần còn lại được trả dưới dạng thưởng nhưng người quyết định thưởng là nông 

dân tiếp thu kỹ thuật ở cơ sở.  

Mỗi thôn, xã cử ra một nhóm đại diện nông dân (75% thành viên là nông dân giỏi, 

25% là cán bộ địa phương) có nhiệm vụ đánh giá hoạt động của cán bộ khuyến nông. 

Nhóm họp định kỳ bỏ phiếu đánh giá kết quả làm việc của khuyến nông viên, quyết định 

thưởng và mức thưởng cho họ.  

Chính sách này tỏ ra có hiệu quả rất tốt, từ chỗ bình quân một cán bộ khuyến nông 

chỉ dành 25% cho công việc thì nay họ dành hầu hết thời gian tích cực liên lạc giữa nhà 

nước, cơ quan nghiên cứu và nông dân. Cán bộ khuyến nông thường công bố số điện thoại 

di động của mình cho nông dân địa phương biết để thường xuyên trực và trả lời câu hỏi 

liên quan đến hoạt động khuyến nông của nông dân. Sau thời gian thử nghiệm, chính sách này 

sẽ được áp dụng trên qui mô rộng.  

II. Chính sách phát triển nông thôn 

1) Chính sách khuyến khích đầu tư tư nhân  

Sau khi gia nhập WTO, trái với lo ngại của nhiều người, nhìn chung tình hình phát 

triển nông nghiệp nông thôn của Trung Quốc khá thuận lợi. Một trong những nguyên nhân 

quan trọng là đầu tư tư nhân ở nông thôn tăng đáng kể. Xét về khía cạnh khoa học công 

nghệ, phần lớn công ty tư nhân chỉ muốn đầu tư vào sản xuất các nông sản sử dụng kỹ 

thuật ưu thế lai vì có thể làm chủ được nguồn công nghệ. Còn lại tư nhiên ít đầu tư vào sản 

xuất nông nghiệp.  

Bảng 1: Mức chênh lệch giá ở địa phương cách 1000 km tới bến cảng ở Trung Quốc, so 

với Mỹ 
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Trước tình hình cơ sở hạ tầng lạc hậu ở vùng nội địa và phía Tây, giữa thập kỷ 80, 

Trung Quốc đã đưa ra chính sách khuyến khích tư nhân đầu tư vào xây dựng cầu đường 

theo hình thức BOT (bán vé, thu phí giao thông), nhờ đó, vừa thu hút được tiền dự trữ 

trong dân, vừa mở mang được sơ sở hạ tầng nông thôn và các vùng xa xôi. Đến nay, khi 

nhà nước đủ mạnh, Chính phủ chủ trương tập trung đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở hạ 

tầng ở các vùng này.  

Nhờ hệ thống giao thông được cải thiện rõ rệt, nhất là đường cao tốc và tàu hỏa, 

chi phí vận chuyển giảm đáng kể. Nếu trước đây chi phí vận chuyển hàng hóa từ Tây sang 

Đông bằng 100% giá thành thì nay giảm xuống còn 20% -30%. Bởi vậy, giá cả trong sản 

xuất nông nghiệp trở nên rất cạnh tranh với hàng nhập khẩu, thậm chỉ còn có khả năng để 

xuất khẩu. Nhờ sản xuất nông nghiệp có lợi nên tư nhân tăng đầu tư vào nông nghiệp. 

Để gắn bó quyền lợi của chính quyền địa phương với mục tiêu thu hút các doanh 

nghiệp đầu tư về nông thôn, mức thuế thu của doanh nghiệp tại địa phương được chia làm 

hai phần. Một nửa nộp lên cấp trên và một nửa để lại ở địa phương (thôn, xã, hạt). Chính 

quyền địa phương có thể chủ động sử dụng nguồn thuế này bổ sung cho ngân sách địa 

phương và cũng được phép điều chỉnh giảm thuế để khuyến khích tư nhân đầu tư về địa 

phương mình. Đây là một trong những động lực rất quan trọng để các địa phương tạo mọi 
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điều kiện về đất đai, thủ tục hành chính, thuê mướn lao động,…) thuận lợi cho đầu tư tư 

nhân phát triển ở nông thôn.  

2. Chính sách quản lý đất đai 

Biểu đồ 9: Tỷ lệ đất thuê sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

Sau một thời kỳ dùng cơ chế nhà nước để qui hoạch, điều chuyển một số lớn đất 

nông nghiệp sang công nghiệp và đô thị, bồi thường thấp cho nông dân, Trung Quốc đã 

phải đối phó với tình trạng mâu thuẫn xã hội gay gắt ở nhiều nơi. Chính sách mới của 

Trung Quốc tập trung vào chia sẻ lại lợi ích để giảm siêu lợi nhuận của doanh nghiệp lấy 

đất và tăng bồi hoàn cho nông dân mất đất. Cụ thể như sau: 

- Tăng tỷ lệ bồi thường cho nông dân. Người nông dân mất đất được địa phương, 

cơ quan thực hiện dự án bồi hoàn giá trị khoảng 30% - 40% chênh lệch giá đất nông 

nghiệp và công nghiệp đô thị để người dân tạo công ăn việc làm, chuyển ngành nghề và bù 

đắp chi phí di chuyển. 

- Trích 20% mức chênh lệch giá đưa vào quỹ phúc lợi xã hội của địa phương để trợ 

cấp cho những người không có khả năng làm việc, những người phải chuyển đổi việc hoặc 

tìm việc làm mới. 

- Trích một phần lớn mức chênh lệch còn lại đưa vào thuế chuyển nhượng đất, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng cho 

vùng. Thông qua đó, điều tiết lại thu nhập của người dân trong vùng, cải thiện ngân sách 

của chính quyền cơ sở và xử lý các vấn đề khác về môi trường và xã hội phát sinh do quá 

trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. 
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Quy hoạch chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng khác được xây 

dựng cho từng địa phương, xác định mức giới hạn phải bảo đảm diện tích đất nông nghiệp 

cho tương lai. Đối với những địa phương có thể mở rộng thêm quỹ đất (san đồi, lấp trũng) 

sẽ được tăng mức giới hạn. Dựa trên định mức này, hàng năm, địa phương lên kế hoạch về 

tỷ lệ và vị trí đất chuyển đổi theo quy hoạch. 

Các chính sách phân chia lại mức chênh lệch giá hiệu quả có thể giúp giảm mâu 

thuẫn xã hội, tạo động lực phát triển nông thôn và đảm bảo được cuộc sống cho nông dân, 

công bằng xã hội. Tuy nhiên cũng làm tăng giá đất, giảm sức hút đầu tư. Hiện tại, Trung 

Quốc có thể xử lý được cân bằng này trong tình trạng tăng trưởng quá nóng, sức thu hút 

đầu tư đang rất mạnh. Tuy vậy, không phải mọi địa phương đều thuận lợi như vậy. 

3. Chính sách quản lý nguồn nước 

Trung Quốc trước đây nổi tiếng về các khoản thu cao của các cấp chính quyền địa 

phương đánh vào nông dân và doanh nghiệp. Đến nay, với chính sách mới, nhà nước đã 

bỏ hết tất cả các khoản thuế và phí cho nông dân. Riêng thủy lợi phí vẫn tiếp tục được duy 

trì.  

Trong hoàn cảnh nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm, Trung Quốc chủ 

trương áp dụng các công cụ chính sách về quyền quản lý, giá cả và các công cụ thị trường 

khác để điều tiết, sử dụng nước có hiệu quả. Nhìn chung, mức thủy lợi phí thu từ dân 

chiếm khoảng 50% chi phí thực tế, còn lại do nhà nước hỗ trợ. Đối với những vùng ở phía 

Bắc Trung Quốc hiện phải chuyển nước từ phía Nam lên, tỷ lệ đóng góp của dân cao hơn, 

chiếm 60% đến 70% chi phí.  

Hiện nay, Trung Quốc áp dụng một số mô hình thử nghiệm chuyển quyền sử dụng 

nước từ các khu vực sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang cho sản xuất công nghiệp và 

đô thị, thu tiền nước giá cao đối với các đối tượng mới, trả trợ cấp cho nông dân để cho 

chuyển từ trồng trọt sang chăn thả gia súc, nhằm tăng hiệu quả sử dụng nước. 

4. Phát huy dân chủ ở cơ sở 

Từ những năm 80, Trung Quốc tiến hành thử nghiệm cho phép nông dân cơ sở 

(hương, trấn, thôn, bản) tự do tranh cử và trực tiếp bầu cử cán bộ quản lý. Chính sách này 

tỏ ra có hiệu lực tốt nên từ những năm 1990 được áp dụng trên toàn quốc. Đến nay, cán bộ 

địa phương ở cấp cơ sở trong cả nước do nhân dân bầu trực tiếp và tự do. Được sự tín 
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nhiệm của dân, các cán bộ cơ sở huy động được trí tuệ, tài nguyên của dân để tiến hành 

các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, trường học, bệnh viện...  

Trong khi các khoản phí do chính quyền địa phương thu được loại bỏ thì khi  

quyền quản lý công trình xây dựng ở địa phương được phân cấp cho nhân dân địa phương, 

nhân dân lại chủ động tăng mức đóng góp cho xây dựng lên đáng kể vì tin rằng lợi ích của 

mình được đảm bảo. Hiện nay, mức đóng góp trung bình của người dân cho xây dựng cơ 

bản chiếm khoảng 50% và không còn mâu thuẫn giữa nông dân và chính quyền địa 

phương ở cơ sở.  

Trước thành công của việc phát huy dân chủ cơ sở và trao quyền cho cộng đồng, 

Trung Quốc đang áp dụng thử nghiệm cho phép dân bầu trực tiếp cán bộ địa phương ở cấp 

hạt, huyện, và Chủ tịch Ôn Gia Bảo đã đề nghị áp dụng thí điểm cả ở cấp tỉnh. 

 Trong hoàn cảnh toàn cầu hóa, nông dân xuất hiện nhu cầu liên kết sản xuất để 

tăng khả năng cạnh tranh, Trung Quốc chủ trương tăng cường họat động của các tổ chức 

của nông dân trong nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Tháng 10 năm 2006 Trung Quốc ban 

hành Luật Hội nông dân và từ tháng 7 năm 2007 Luật này chính thức có hiệu lực. Đây là 

một bước tiến quan trọng trong quá trình thể chế hóa các tổ chức đa dạng của nhân dân để 

phát huy vai trò xã hội dân sự ở nông thôn. Bước tiếp theo là xây dựng chính sách để tạo 

điều kiện phát triển cho các tổ chức hội đòan của nông dân.  

 Từ những kinh nghiệm xây dựng chính sách đổi mới của Trung Quốc, xin nêu 

ra một số ý kiến đề nghị sau: 

1.  Để khôi phục và duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp cao, phải tập trung ưu 

tiên đầu tư vốn và đổi mới chính sách, cơ chế hoạt động, bộ máy tổ chức của hệ thống 

KHCN gồm cả các cơ quan nghiên cứu và khuyến nông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới của ngành.  Trong quá trình áp dụng các chính sách đổi mới quản 

lý KHCN của Nhà nước theo hướng thương mại hoá các đơn vị sự nghiệp khoa học như 

tinh thần Nghị định của chính phủ về trao quyền tự chủ, tự chịu trách cho cơ quan KHCN 

công, về doanh nghiệp KHCN,… cần áp dụng giải pháp thích hợp cho tính đặc thù các cơ 

quan nghiên cứu KHCN của ngành nông nghiệp (đảm bảo mức kinh phí giao nhiệm vụ đủ 

duy trì hoạt động bộ máy và trả lương cho các cán bộ nghiên cứu các lĩnh vực chuyên 

ngành sâu, dài hạn).  
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Song song với các biện pháp bảo vệ sự sống còn và tập trung đầu tư phát triển các 

Viện nghiên cứu cần phải có cho ngành, cần mạnh dạn thực hiện chính sách sắp xếp lại tổ 

chức, chấn chỉnh lại đội ngũ cán bộ để giảm số lượng, giảm đầu mối tổ chức, tăng thu 

nhập cho cán bộ giỏi. Kiên quyết không để tồn tại các đơn vị, các cán bộ hoạt động kém 

hiệu quả.  

Thay đổi cơ chế hoạt động của hệ thống khuyến nông, tạo động lực vật chất và gắn 

quyền lợi của khuyến nông viên với hiệu quả phục vụ sản xuất tại địa bàn.  

2. Để cải thiện chất lượng và số lượng sự phát triển của ngành nông nghiệp, cần 

tập trung nghiên cứu chính sách tạo ra quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ngành một cách 

sâu rộng, tạo tiền đề chuyển biến cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ đó, mở ra bước chuyển căn 

bản về việc làm và thu nhập cho đa số cư dân đang sống tại nông thôn. 

3. Xây dựng hệ thống chính sách huy động cơ chế thị trường để thu hút đầu tư tư 

nhân về nông thôn chủ động và vững bền:  

Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn trước hết là đường giao thông bằng cả đầu tư tư 

nhân và nhà nước  

Gắn quyền lợi chính quyền cơ sở với kết quả thu hút đầu tư tư nhân tại địa phương  

4. Xây dựng chính sách phát triển nông thôn dựa trên phát huy năng lực quản lý 

và nội lực chủ động của cư dân, cộng đồng, chính quyền địa phương.  

Đối với việc huy động đóng góp của dân: một mặt, bỏ các khoản thuế, phí chính 

quyền thu từ dân và chính quyền điều hành sử dụng. Mặt khác, giao quyền cho cộng đồng 

nhân dân quản lý hoạt động phát triển nông thôn, và công khai đóng góp tự nguyện cho 

hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.  

Quan điểm này cũng thể hiện trong chính sách thuỷ lợi phí. Nhà nước miễn thu các 

khoản thu cho thuỷ lợi đầu nguồn của do các đơn vị quốc doanh quản lý nhưng khuyến 

khích cộng đồng, hợp tác xã do dân tổ chức và giám sát chủ động huy động nông dân tham 

gia đóng góp duy tu, vận hành tốt hệ thống thuỷ lợi ở cơ sở. 

Đối với đất đai nông nghiệp chuyển sang sử dụng cho mục đích công nghiệp và đô 

thị, thứ nhất, phải xác định rõ mức giới hạn được phép chuyển đổi ở mỗi địa phương để 

đảm bảo an ninh lương thực và cân bằng sản xuất nông nghiệp; mặt khác, định ra tiến độ 
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chuyển đổi hợp lý hàng năm, xác định tiêu chuẩn loại đất được chuyển để bảo vệ quĩ đất 

phù hợp sản xuất nông nghiệp, bảo vệ đầu tư thuỷ lợi. 

Khi bồi hoàn đất đai, phải tăng tỷ lệ điều tiết và có cơ chế chia sẻ thích hợp để địa 

phương, cư dân nông thôn có điều kiện thụ hưởng lợi ích của quá trình thay đổi, tham gia 

được vào môi trường sống và làm việc công nghiệp, đô thị mới một cách vững bền (góp 

vốn, chia cổ phần, tạo nghề nghiệp, tạo tư liệu sản xuất mới,…) 

Trong hoạt động thu hút đầu tư về nông thôn, cách thiết thực nhất để tạo động lực 

cho chính quyền và cộng đồng địa phương chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp về đất đai, 

thủ tục, lao động,… là xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích của doanh nghiệp cho chính chính 

quyền địa phương, cho cộng đồng (cho phép để lại một phần thuế bổ xung kinh phí hoạt 

động cho chính quyền sở tại, cấp kinh phí hỗ trợ cho các địa phương huy động được doanh 

nghiệp cùng đầu tư xây dựng khu công nghiệp làng xã, trừ thuế cho các doanh nghiệp có 

tổ chức đào tạo tay nghề và tạo việc làm cho lao động tại chỗ,…) 

Để thay đổi vị thế của hơn 10 triệu hộ tiểu nông nhỏ lẻ phân tán ở Việt Nam trong 

quá trình chuyển nhanh sang kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế phải nhanh chóng hình 

thành các tổ chức kinh tế xã hội của nông dân, tăng vị thế của nông dân trong các hoạt 

động (đàm phán, hợp đồng, tiếp nhận dịch vụ, đấu tranh trên thị trường, đóng góp chính 

sách,…). Kiên quyết xây dựng chính sách hỗ trợ cho công tác này (làm mô hình thử 

nghiệm, xây dựng hành lang pháp lý, đào tạo cán bộ, hỗ trợ xây dựng trụ sở, tuyên truyền 

vận động, …)  

Muốn phát triển nông thôn hiệu quả và vững bền phải phát huy dân chủ cơ sở, hình 

thành chủ thể có uy tín, năng lực đại diện cho nông dân. Thực hiện phân cấp những trách 

nhiệm không thuộc phạm vi và khó có thể thực hiện hiệu quả từ tay cơ quan hành chính 

cấp xã sang tổ chức cộng đồng của nhân dân như (hoạt động xoá đói giảm nghèo, bảo vệ 

môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, quản lý nguồn lợi tự nhiên, phát triển nông 

thôn,…). Để làm việc này cần xây dựng khung pháp lý và tiến hành các thử nghiệm, tổng 

kết kinh nghiệm, nhân điển hình,… để hình thành đội ngũ trưởng thôn, trưởng bản, ban 

quản lý thôn bản,… do dân bầu và từng bước đào tạo, trao quyền cho cộng đồng thông qua 

đội ngũ cơ sở này. 

 

 


