
NHỮNG BIÉN ĐỎI XÃ HỘI 
Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH  

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA• ' m u

Phạm Văn Quyết*

Quả trình đô thì hóa song hành với quá trình cồng nghiệp hóa và hiện đại hóa 
nông nghiệp, nông thôn đang từng ngày làm thay dổi diện mạo của dất nước.

Bài v iế t dựa trên cơ sở phân tích nguồn dữ liệu  của đề lài: Tác động cùa 

quá trình  đô th ị hỏa đến sự phá i triển  của khu vực nông thôn g ia i đoạn 2 0 Ị Ị -  

2020 (mã số Đ TĐ L.2010T /38) với dung lượng mẫu điều tra, khảo sát gồm hơn 

3.000 hộ gia đình tại nhiều xẫ (phường), quận (huyện) thuộc thành phố Hả Nội, 

thành phố Hồ Chí M inh, các tỉnh Hải Dương, Bắc N inh và Bình Dương cùng các 
nguồn dữ liệu khác.

ỉ .  Những biến đổi về đòi sổng kinh tế

Quá trình công nghiệp hoả, hiện dại hoá ở V iệ t Nam thời gian gần đây đã trực 

tiêp góp phân hình thành trên địa bàn nông thôn những khu công nghiệp, khu chế 

xuất, các trung tâm dịch vụ, các khu đô th ị m ớ i... đã nâng giá trị sử dụng của đất 

đai, tạo những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi 

trường ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ... Đô thị hoá kích thích và tạo cơ hội 

đê con người năng động, sảng tạo hơn trong tim  kiếm và lựa chọn các phương thức, 

hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. K inh tế phát 

triển, đcri sống của người lao động được cải thiện - đó lả xu hirớng chủ đạo và lả 

mặt tích cực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông Ihôn.

về  cơ cấu lao động, theo kếl quả điều tra hiện tại, Irung bình mỗi hộ gia dinh 
trong mầu có 2,87 lao động so với năm 2005 có 2,93 lao động, được phân hổ theo 
các ngành nghề hoạt động như sau;

PGS.TS., Đại học Khoa học xâ hội và Nhàn văn, Đại học Quổc gia Hà Nội. 
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Hãng ỉ :  Cơ cáu lao động cúa hộ gia dinh nông Ihôn theo 
các ngành nghề hoại dộng tại thời điển) năm 2005 và nảm 2010

ị tính theo lao dụng trung hình cùa hộ giơ đình)

Các lĩnh vực ngành nghề
Năm 2005

(sổ lao dỏng 
irung hình)

Năm 2010
(sô lao dộng 
trung binh)

Chênh lệch

1. Lùm nông, lâm, ngư nghiựp 1,21 0,94 -0 ,27

2. Còng chức, viên chức 0.15 0.16 0,01

3. Công nhần 0.35 0,43 0,08

4. Tiều thù công nghiệp 0.12 0,14 0,02

5. Lao động tự do 0,38 0,38

6. D ịch vụ (căl tóc, rửa xe,...) 0.07 0,10 0,03

7. K inh doanh, huôn bán 0,21 0,27 0,06

8. Đang di học 0,33 0.30 -0,03

9. Không có việc làm 0,12 0,16 0,04

r f i  XTông 2,94 2,88

Nguồn: Kct quả diều tra chọn mảu cùa dề (ái: ĐTĐL.201 OT/38

Bảng 1 cho thây lại các dịa bàn diều tra số lao dộng (rung binh của các gia 
dinh hoạt dộng trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2010 chỉ chiếm 32,6%, làm 
công nhân chiếm gần 15%, cảc dịch vụ kinh doanh, buôn bán chiếm 12,8%... So 
sánh giữa hai thòi diểm năm 2005 và 2010, chúne ta thấy sổ lan động trung hình 
mỗi hộ gia đỉnh tham gia lĩnh vực nông, lam. ngư nghiệp giam đi 0,27 lan động 
trong khi dỏ số lao động ở các lĩnh vực nghề nghiệp khác đều tăng (xem báng Ị) .

Iừ  sự phân bổ số lao động irong các lĩnh vực nghề nehiộp như trên, dẫn đền 
ccr cấu nguồn thu nhập chính của các hộ cũng thay đổi (heo những xu hướng tương 
ứng (xem hảng 2).
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Rảttg 2: Cơ cấu nguồn thu nhập cùa các gia đình vào năm 2005 và năm 201 í)

Đơn vị: %

Các lĩnh vực Năm 2005 Năm 2010 Chênh lệch

1 Nông, lâm, ngư nghiệp 48,6 36,1 - 12,5

2. Công chức, viên chức 6,5 6,9 0,4

3. Công nghiệp 10,6 14,5 4,1

4. Dịch vụ 5,2 5,7 0,5

5. Tiổu thủ công nghiệp 5,4 6,4 1,0

6. K inh doaiih, buôn bán 10,7 14,5 3,8

7 Nguồn khác 12,9 15,9 3,0

Tổng 100,0 100,0

Nguồn: Ket quả điều tra chọn mẫu của đề tài: ĐTĐL.2010T/38.

Số liệu từ bảng 2 chỉ ra ràng đến thời điểm năm 2010 còn tới 36,1% số hộ gia 
đình nông ihôn trong mẫu điều tra có nguồn thu nhập chính từ nông, lâm, ngư 

nghiệp và sổ gia đình cỏ nguồn thu chính từ các hoạt động dịch vụ, tiểu thủ công 
nghiệp và kinh doanh buôn bán chicm 26,6%. So vói năm 2005, số gia dinh cỏ thu 
nhập chỉnh từ nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm đi đáng kc. Lý giải về tình trạng này 

nhiều ý kiến của lãnh đạo địa phương hướng dến lý do: mất đất nông nghiệp do làm 

đường sá, khu công nghiệp; do sự dịch chuyển lao động từ nông, lâm, ngư nghiộp 

sang lĩnh vục công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, buôn bán có 

thu nhập cao hom.

Sự dịch chuyển ccr cấu lao dộng và nguồn thu nhập đã dẫn đên làm lãng thu 
nhập nói chung cho các hộ gia đình nông thôn. Điêu này được the hiện qua ý kiên tự 

dánh giá của người dân về điều kiện kinh tế của gia đình họ (xem bàng 3).

Vào thời điểm năm 2010, kct quả nghicn cứu ý kiến của người dân tại các địa 

bàn diều tra cho thấy vẫn còn khoảng 11,7% số gia đình tự nhận có hoàn cảnh kinh 

tể ờ mức nghèo và rất nghco; 17,0% có mức kinh tế khá và giàu. So với năm 2005, 

tý lộ hộ có mức kinh tế khá, giàu dà tăng đảng kể, Irong khi tỷ lệ các hộ có mức 

kinh lế trung hình, nghèo và rất nghèo đã giảm di một cách tương đôi.
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Iỉả tĩfỊ 3 : Ý k i ế n  CIJ3 ngu-òi dân về điều kiện kinh íc gia đình (%)

Điều kiện k inh  tế Năm 2005 Năm 2010

1. Giàu 0.5 1,3

2. Khá 7,7 15,7

3. 1 rung bình 75.8 71,3

4. Nghèo 14.9 11,0

5. Rất nghèo 1,1 0,7

Tổng 100,0 100,0

Nguồn: Kết quả đièu tra chọn mầu cùa dề tải: ĐTĐL.201 OT/38.

Tình trạng nhà ở của người dân khu vực nông thôn vào thời điểm 2010 dược 
thể hiện tại bảng 4. Có thế thấy một tỷ lệ khá cao (63,6%) sổ gia dinh được điều tra 
hiện đang sống Irong những căn nhà kiên cố ở dạng nhà riêng hoặc chung cư và chi 
còn 3,7% số gia dinh hiện dang sốnẹ trong những căn nhà tạm.

JBảng 4: T ình  trạ n g  nhả ớ của cư dân nông thôn năm 2005 và 2010

Loại hình nhà ở

Nhà ờ nâm 2005 Nhà ờ hiện nay (2010)

Tỷ lệ
(%)

Diện tích trung 
hình (m )

Tỳ lệ
(%)

Diện lích trung 
bình (m2)

Nhà riêng, kiên cố từ 3 
tầng trở lên

3,7 180 5,8 184

Nhà riêng, kiên cố dưới 3 
tầng

44,7 123 50,7 126

Nhà kiên co, dạng chung cư 6,9 100 7,1 111

Nhà bán kiên cố 39,2 80 32,7 84

Nhà tạm 5,5 60 3,7 63

Tổng 100,0 100,0

Nguồn: Két quả điều Ira chọn mẫu cùa dề tài ĐTĐL 2010T/38.
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Có thể nói so với năm 2005, nhả ở của da sổ người dân nông thôn hiện nay <13 
dược cải thiện đáng kể. Các hộ dân ớ trong nhà tầng kiên cố, xây dụng chàc chắn 
đều tăng lên cả ỏ sổ lượng và diện tích sinh sống. Nếu năm 2005 có 3,7% sô gia 
dinh thuộc nhóm có nhà lầu lừ 3 tầng trờ lên, trung binh mỗi hộ sỏ hừu 180 m 
(bình quân 41,8 m ;/người) và 44,7% có nhà riêng kiên cổ duới 2 tầng, trung hình 
mỗi hộ sở hữu 123 m (hình quân 28,6 m ;/người), thỉ năm 2010 tăng lẽn 5,8% số 
gia dinh thuộc nhóm có nhà lầu từ 3 tầng trở lên, trung bình mỗi hộ sở hừu 184 m 
(bình quân 43,1 m2/người) và 50,7% có nhà riêng kiên cổ dưới 2 tầng, trung bỉnh 
mỗi hộ sở hữu 126 m (bình quàn 29,4 m2/người).

Như vậy, quá trình dô thị hóa cùng với việc mất dất nông nghiệp (trong mẫu 
diều ưa trung bình mỗi gia đình vào năm 2005 có 2.085,5 m nông nghiệp và 77,9 m 
dất vưcm. ao hồ, đến năm 2010 còn 1.591,1 m2 đất nông nghiệp và 61,3 m dất vườn, 
ao hồ, trung hình mỗi hộ mất 494,4 m dấl nông nghiệp và 16,6 m dắt ao hồ), sự 
chuyển dịch cơ cấu lao động, nguôn thu nhập... đã cải thiện đáng ke mức sông, nhà 

ở cho các hộ gia dinh nông thôn.

2. Những biến đổi về mặt xã hội

Quá trình công nghiệp hóa, hiện dại hóa hơn hai chục năm qua đã tùng biróc 
tác dộng làm thay dổi dần bộ mặt xã hội nông thôn nước ta theo hướng hình thảnh, 
phát triển và mở rộng các quan hệ, tổ chức của xă hội hiện đại. V iệc phân tích 
những biến đổi về mặt xã hội ở nông thôn dưới tác động của đô thị hóa đã sử dụng 
hai chi báo khá đặc trưng là: vai trò giới trong gia dinh và mức độ tích cực tham gia 

các tổ chức, dnàn thể xã hội của người dân.

Bảng 5: Đánh giá của người dân về mức độ tham gia của phụ nữ nông thôn 
vào công việc của gia đình, họ hàng, năm 2005 vả năm 2010

(theo thang đánh g iả  5 mức)

STT Công việc gÍ9 đình 2005 2010

1 Nội trợ (giặt giũ, lau dọn nhà cửa, cơm nước,...) 4,56 4,57

2 Sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, dịch v ụ ...) 3,92 3,83

3 Dạy dồ, chăm sóc con cái 4,30 4,32

4 Chăm sóc người đau ốm, người cao tuổi 3,99 4,00

5 Quyet dinh các công viộc quan trọng trong gia dinh 3,53 3,63

Nguồn Kết quả diều tra chọn mẫu cùa dề tài: ĐTĐL.201 OT/38.
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Hảng 5 cho thây, vào (hời điểm điêu tra (năm 2010) những công viộc "gia 
dinh’ như nội trợ, chám sóc con cái, chăm sóc người cao tuổi, người ổm dau hầu hết 
del! do phụ nữ đàm nhận hoặc là người chịu trách nhiệm chính. Phụ nữ nông ihôn 
củng dược dánh giá cao vổ sự tham gia vào các hoạt dộng sản xuất và các quyểt 
d ịrh  vố những công việc quan trọng trong gia đình. So sánh thời điểm hiện nay 
(2( 10) với thơi đicm năm 2005 mức độ (ham gia của phụ nữ vào các công việc nội 
trụ. chăm sóc con cái, chAm sóc người cao tuổi, người ốm dau dường như không 
thay dôi, song mức dộ tham gia của họ vào công việc sản xuất giảm đi tương đối. 
D iiu  này dược !ý giài vê sự giảm di một cách rõ rệt của các công việc sản xuất ở 
nông (hôn do mất dât nông nghiệp, do việc áp dung máy móc, kỹ thuật nhiều hơn 
trong sản xuầ l... v ề  mức độ thdm gia của họ vảo quyết định các công việc quan 
trong cùa gia đình đã lăng lên dáng kể so với năm 200^ Đây có thể được coi là chi 
bác quan trọng để phản ánh nhừng thay dổi [rong quan niệm của người dân nông 
Ihcn VC vai trò của phụ nừ trong gia dinh, cộng đông theo định huớng của xã hội 
côr.g nghiệp hiện dại.

M ột chỉ báo xã hội khác thổ hiện những lác động cùa lối sống đô thị tới sinh 
ho£t cộng dông cùa người dân nông thôn găn liền với việc hình thành, phát triển và 
sụ ham gia của nguời dân vào các tổ chưc xã hội. Đây cũng là chỉ báo xã hội quan 
trọng của việc mở rộng dân chủ xã hội và tiếp cận đến xã hội dân sự. Mức dộ tích 
cực tham gia cùa người dân nông thôn vào các tổ chức xã hội khác nhau ờ địa 
phương còn thổ hiện được tính da dạng, phong phú trong đời sống vân hóa tinh thần 

của ngưòi nông dân. Kết quả cho thấy, vào thài điểm năm 2010 dã cỏ khá nhiều tổ 
chúc xã hội, nghê nghiệp dược hình thành ỏ các vùng nòng thôn và đã thu hút được 
sự íham gia của nhiều nhóm dân cư.

Bảng 6: M ức độ tích cục tham gia vào các tổ chức xã hội 
ờ nông (hôn nâm 2005 và năm 2010

(theo thang đánh giá 5 mứcj

TT Các tố chức đoàn (hể, xả hội 2005 2010

1 Đảng Cộng sản Việt Nam 1,47 1,40

Đoản Thanh niên 1,79 1,66

- l iộ i  Phụ nữ 2,89 2,90

4 Mặt trận Tổ quốc V iệ t Nam 1,50 1,51

í Hội Nông dân 2,37 2,40
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T T Các tổ chức đoàn thề, xã bội 2005 2010

6 Hội Cựu chiến b inh/H ội Quân nhân 2,21 2,28

7 Hội Người cao tuổi 2,47 2,60

8 Hội Khuyến học 2,08 2,13

9
Hội Đồng hương, I lộ i Đồng niên, Hội Đồng 
môn, đông ngũ

2,35 2,43

10 Câu lạc bộ hưu trí 1,57 1,61

11 Nhóm/câu lạc bộ thể thao/giải trí 1,31 1,33

12 Nhóm/càu lạc hộ/hội nghề nghiệp 1,18 1,19

Nguồn: Kẻt qua điều tra chọn mẫu cùa đề tài: ĐTĐL.201 OT/38.

Số liệu ở bảng 6 thể hiện ỷ kiến tự dánh giá về mức độ tích cục tham gia ì ào 
các tổ chức chính tri, xã hội, nghề nghiệp của nguời dân nông thôn tại các tỉnh ứỉeo 
thang do 5 diểm. Hiện nay người dân nông thôn thể hiộn sự tích cục hom khi thím  
gia vào các tổ chức xã hội ít mang tính chính trị, nhưng có ý nghĩa thiết thực với 
cuộc sống của cá nhân gia dinh họ, mang lại cho họ giá trị văn hóa, tinh thân tôt lơn 
như Hội Người cao tuổi, H ội Đồng ngũ, Đông môn, Hội Nông dân, H ội Phụ nữ, Hội 

Khuyến học...

Nhìn từ bình diện văn hoá, làn sóng dô th ị hoá cùng với sự phát triền hạ táng 
văn hoá - xã hội, mờ rộng mạng lưới thông tin  đại chúng, tăng cường quan hệ k nh 
doanh, buôn bán giữa các vùng m iền... đã làm cho diện mạo nông thôn và đời sóng 
tinh thần cùa cư dân nông thôn ngày càng phong phú, da dạng hơn. ơ  nông thôn dã 
xuất hiện những yếu tố văn hoá dô thị mới mẻ, hiện dại, sự truyền há các sản phẩm 
văn hoá, các loại hình văn học, nghệ thuật cỏ giá trị; sự du nhập lối sống, phong 
cách giao tiểp, ứng xử văn minh, tiến bộ... làm cho văn hoá làng quê có nhừng ỉâc 
thái mới. Đời sổng văn hoá, trinh dộ hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hoá ;ủa 

nông dân các vùng dô thị hoá, nhìn trên tông thê, dược nâng lên.

Theo thang điểm 5, ở một sổ lĩnh vực mức dộ tham gia của họ là khá tích ;ục
như xem truyền hình, trò chuyện với các thành viên của gia dinh, tham gia vào sinh

hoạt cộng đồng, song ờ một số lĩnh vực mức độ tham gia thấp, dường như vẫn :òn
khá xa lạ với khu vực nông thôn như truy cập internet, di tham quan, du lịch, lọc

báo in... (xem bảng 7).
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NHỮNG F3IỂN ĐỔI XÃ HÔI Ở NÔNG THỔN VIỆT NAM

Háng 7: Die ni Irung bình VC m ứ c  độ t h a m  gia các sinh hoạt văn hỏa tinh thần 
của ngưoi dân nông Ihôn v à o  năm 2005 v ả  năm 2010

(theo (hang điếm 5)

S T T Loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần 2005 2010

] Xcm truyên hình 3,54 3,88

2 Đọc báo in 2,03 2,12

3 Nghe đài 2,08 2,18

4 Truy cập Internet 1,44 1,67

5 Đi tham quan, du lịch 1,97 2,13

6 Tham gia lễ hội 2,05 2,63

7 Đi uống bia/cà phê tại quán 1,67 1,74

8 Tham gia việc ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp của 
họ hàng 3,96 4,09

9 Giúp đờ bố/mẹ/anh/chị/em trong gia dinh về 
tài chính 2,71 2,81

10 Giúp đỡ bố/mẹ/anh/chị/cm về công sức 3,16 3,23

] 1 Trò chuyện với thành viên trong gia đỉnh 4,07 4,16

12 Đưa ra lời khuyên hoặc (ư vấn cho bố/mẹ/anh/ 
chị/em khi họ cần đưa ra quyết định nào dó 3,47 3,58

13 ỉ ham gia các sinh hoạt cộng dồng/thôn/xóm/ấp 3,31 3,54

Nguồn: K ết quá  điều tra chọn mầu cũa đè tải: Đ T Đ L .2010T /38 .

Nêu so sánh mức độ tham gia các sinh hoạt thuộc lĩnh vực văn hóa linh thần 

của người dân nông thôn giữa 2 Ihài diềm năm 2005 và 2(110 chúng ta thấy rõ có sự 

thay dổi rát dáng kể ờ hầu hél các loại hình sinh hoạt tinh thân mà nhõm nghiên cứu 

nêu ra. Diêu đó cho thấy đường như dô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đà 
làm thay đôi mộl c á c h  t ích  cực mức sông văn hoá, trình đô hưởng thụ và sự tham 

gia các ho ạ i  dộng vui chơi, giải trí của người dân n ô n g  thôn.
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VIỆT NAM HỌC - KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TÉ LÀN THỦ T ư

Niềm tin vào xâ hội, vào các quan hộ xã hội xung quanh cũng là một trong 
những chỉ háo có ý nghĩa không chi cho việc xem xét đánh giá về dời sống vãn hóa 
tinh thần mà còn cả cho đời sống vật chất của người dân nông thôn hiộn nay (xem

bàng 8).

Bảng 8: Niềm tin của ngưỉri dàn nông thôn vào các quan hệ xã hội,
năm 2005 và năm 2010

Các quan hệ xã hội 2005 2010 Các quan hệ xã hội 2005 201!)

1 Vợ, chong, con cái 4,63 4,68 11. Thông tin tù Internet 2,32 2,52

2. Cha mẹ, anh em 4,53 4,57 12. Chính quyền 4,00 4,0?

3. Họ hàng 4,03 4,09 13. Người kinh doanh nhò 2,78 2,83

4. Hàng xóm, lảng 
giềng

3,68 3,72
14. Các công ty, doanh 
nghiệp

2,78 2,87

5. Bạn bè 3,51 3,55
15. Chính sách Nhà nươc 
về kinh tế

3,93 3,99

6. Người mới gặp 1,52 1,55
16. Chính sách Nhà nước 
về xã hội

3,96 4,02

7. Giáo viên 3,84 3,98
17.'Chính sách Nhà nước 
về dất đai

3,87 3,92

8. Cán bộ y tế 3,71 3,76
18. Chính sách Nhà nước 
về giáo dục

4,04 4,]l

9. Thông tin từ dài, 
tivi

3,64 3,72
19. Chính sách Nhà nước 
về y tế

3,95 4,(1

10. Thông tin từ 
báo in

3,14 3,22 20. Khác 3,27
1

1
3,(7

Nguồn: K.ểt quà đ iều tra chọn m ẫu  cùa dề tài: Đ I  Đ L .2010T /38

SỐ liệu ờ bảng 8 cho thấy, trừ một vài mối quan hộ, đại đa số người dân rùng 
thôn còn khá xa lạ VỚI những khái niệm như Internet, các công ty, doanh ngh ệp, 
người kinh doanh nhỏ... còn hầu hét các quan hệ xã hội, các tổ chức xã hội ở hời
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diểni  hiện n a y  dể u  n h ậ n  đư ợ c  mức  dộ  tin tường khá cao  của người  dân  nông  thôn.  

So v ớ i năm  2 0 0 5 , m ứ c độ  t in  lư ờ ng vao các quan hv xã  h ộ i, nhấ t là n hữ ng  m ố i quan 

hệ. tác nhân chưa thậ t quen  Ihuộc với đờ i song của đa số ngư ờ i dân n o n g  thôn  h iệ n  

nay đêu tă n g  lê n  m ộ t cách  đáng kê. D iêu  nay kh ô n g  ch ỉ n ó i lên sự g ia  tăng, sự 

phong phú thêm  cua vốn  xã  hộ i, mà còn cho thấy những mối quan hệ, những yếu tố 

tưởng như chỉ có ở dòi sổng dô thị thi cũng (Jang dần chiếm được lòng tin của người 
dân nông thôn.

Như vậy công nghiệp hỏa, hiện íiại hóa dã và dang tác dộng làm  thay dổi căn 

bàn bộ  m ặt d à i sông  k in h  tế , văn hóa, xa hộ i nòng thôn  nước ta  tro n g  nhữ ng  năm 

dầu Ihế kỳ X X ;  làm chuyển dịch cơ cấu kinh lc, cơ cấu lao dộng nước ta theo hướng 

tích cực, tạo đà cho phat triển ổn định, bền vừng. Công nghiệp hỏa, hiện đại hóa 
củng  tác d ộ n g  m ạnh  m ẽ  đến sản xuất nông ngh iệp , dcn đ ò i sống  v ậ t chấ t, văn hóa 

tin h  thần cùa ngư ờ i n ô n g  dân và xã h ộ i nông thôn  V iệ t  N a m  n ó i chung . K ế t quả  

n g h iên  cứu của đề là i đã  chứ ng  m inh  vê tín h  hợp qui luậ t v à  n h ữ n g  tác đ ộ n g  tích  

cực của đò th ị hná d ố i v ớ i nông  ngh iệp , nông thôn, n ô n g  dân V iệ t  N a m ,

Tài liệu tham khảo

] Khu đô th ị cùa nhừng ngưòt cày mất ruộng, w w w .tinm oi.vn , ngày 07/06/2010.

2. Khu công nghiệp Động ỉực để nến kinh tế "cắt cánh", h ttp :/ /dantri .com .vn/c25/s76- 
473544/khu-cong-nghiep-dong-luc-de-nen-kinh-1e-cat-canh htm.

3. Nghị quyếl sổ 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa X , ngày 5/8/2008 về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

4 Phùng Hừu Phú, "Đ ô  th ị hóa ỏ  V iệ t Nam - từ góc nhìn nông nghiệp, nông thôn, nông

dân". Tọp ch ỉ Tuyén g iáo, số 3 năni 2009

5. Quyểt djnh số 8 0 0 /Q Đ -T T g  về phê duyệt Chương trình m ục tiêu  quốc  gia về xây 

dựng  nông  thôn  mới giai doạn 2010-2020.

6 N guyễn  H ồ n g  T hục, "Sức ép cùa quá Irình đô thị hỏa ở  Việt N am " ,  Tọp chí Cộng sàn, 

số 17 năm 2010.
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