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Moi quan h~ giUa Nhà midc và xa h(>i b Vi~t Nam trai qua nhcmg
xu thé ttidng phan nhau. Chu nghia duy y chf âU'Qc tôi luy~n trong
Ijch sU' ââù tranh giai phong dân t(>c khai ach xâm IU'Ç1C nU'&c ngoài
là â~c trU'ng Idn cua âU'à'ng loi chfnh trj cua Vi~t Nam, m~c dù v~y,
trU'&c nhcmg yêu cliu cap bach cua tUng giai âoçn Ijch sU', chu nghia
duy y chi co thd âôi khi bidu hi~n không â~m nét. Chu nghia duy y
chi tim m9i cach toi âa hoa IÇ1i fch t~p thd, càn cung cach l1j do hành
â(>ng lçi quan tâm nhiéu hdn tm IÇ1i \ch cua ca nhân nâm trong t~p
thd, co xu hU'dng gap phlin nâng cao hi~u qua kinh té; vi~c tço âU'Ç1C
thé cân "doi hài hàa giUa chu nghia y chi và cung cach tIj do hành
â(>ng là m(>t âi~u không dé dàng. Trong qua trinh lanh âço, Nhà
nU'dc luôn tim và tço m(>t thé cân âoi hài hàa, tuy nhiên, thé cân
bâng này lçi là thé cân bâng bi~n chung. VU'Ç1t qua thé cân bâng âài
hai phai âiéu chlnh. Vi v~y, cung cach tI,i do hành â(>ng làm mlY sinh
nhcmg xu thé hành â(>ng vô chinh phu và së dân tm nhcmg y tU'6'ng,
xu hU'&1g m~nh I~nh. Công tac âiéu chlnh, hi~u chlnh co th~ tço ra
nhùng phan (mg mang t1nh m~nh I~nh, dây là m(>t thljc té rat 1&1 bao
quat t6ng th~ cac xu thé, hoçt â(>ng da quan sat âU'ç1c.
Nhà nU'dc clin thU'à'ng xuyên tim ra và tço âU'Ç1C trçng thai cân âoi
hài hàa giua cac cap thljc hi~n. Thâm quyén cua Nhà nU'dc clin co
hi~u Iljc tm t~ cap cc:J sb, Wi t~n vùng nui xa xôi heo lanh nhat. Cac
cap cua Nhà nU'dC clin phoi hÇ1p ch~t che tù' trên xu6ng dU'm d'mg
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nhti giUa cac cd quan cùng cap trên cùng mç;t dia bàn, tçi cùng mç;t
dia phtidng. Nhà ntiéfc dm thtidng xuyên quan tâm téfi IÇ1i ich t~p th~,
thé nhung khai ni~m t~p thê cüng thay dÔi theo tùhg cap và co th~
dân Mn tinh trçng dç;ng cd thi dua không dung giUa cùng mç;t cap
nhung lçi thuç;c dia phtidng khac nhau. Noi mç;t cach khac, b Vi~t
Nam, quan h~ cân d6i hài hàa vê quyên hçn trong lanh dço khi thi
t~p trung b trung tidng, khi thi t~p trung vê dia phtidng, khi thi
nghiêng vê quyên h,tc trung tidng và khi thi quyên h,t chu lçi thuç;c vê
làng xa [Nguyên Tùng và Nguyên Dtidng Binh, 1999 : 85-108], và
giUa t~p th~ và ca nhân [Boudarel,1983 : 31-106).
Lich stt hi~n dçi Vi~t Nam co th~ chia thành nhiêu thm ky, moi
thm ky lçi co mç;t m6i cân dÔi hài hàa khac nhau. Tü khi giành dtiÇ>'c
dç;c I~p, trên thl,l'c té, và cüng là diêu dtidng nhiên, chu nghïa y chi
cach mçng tuân thu btiéfc di mang tinh m~nh I~nh nhàm di;it nên
mong cd ban cho dât ntiéfF theo phtidng thuc san xuat xa hç;i chu
nghïa véfi ml,lC tiêu mç;t dân tç;c co hQc van, dat ntiéfc giàu mçnh và
phôn vinh [Beresford, 1988].
Tuy nhiên, trong su6t qua trinh I!ch stt, diêu séfm cam nh~n dtiÇ>'c
là ml,lC tiêu hi~u qua kinh té ngày càng léfn hdn dlfa trên cd sb tIj do
sang tço ca nhân ngày càng tang, ml,lc tiêu hi~u qua kinh té này làm
nay sinh nhiêu y dinh cai cach, ban dâu xuat phat tü cap cd sb, sau
do mb rç;ng và phÔ cç,.p. Trong phçm vi thu gQn, rat thu~n IÇ1i cho
công tac danh gia, dia bàn, dia phtidng, vlta là môi trtidng thtt
nghi~m, vüa là nguôn g6c cua sang kién, thLt nghic?m [Oi;ing Phong,
Lê Van Ctidng, 1997]. Néu dôi khi Trung tidng mât di suc sang tço
cua minh thi diêu do không co nghïa Trung tidng mat di kha nang
quan sat, kha nang danh gia và phan (mg mç;t cach rat thl,l'c tiên. Do
do, 06i Méfi thuç;c lô-gich cua mç;t qua trinh diên bién, tuy~t d6i
không phai là dç;t bién làm gian doçn qua khu véfi hi~n tçÎ.
Trong nhiêu thé kY, Vi~t Nam lân ltiÇ>'t bi chia cM và thÔng nhat
[Lê Thành Khôi, 1992 ; Brocheux, Hémery, 1995). Trong lich stt
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kY dat m/dc

s6ng trong dÇ>c I?p và hàa

binh th?t nglm ngui. Tu 1954 Mn 1975, ViE?t Nam là mÇ>t dat m/dc
co chié'n tranh. Dat midc mang n~mg daü an cua lô-gfch chié"n tranh,
chié"n tranh ap d~t cho dat m/de mÇ>t phLidng thuc t6 chuc xa hÇ>i và
kinh té' mang tinh d~c thù, và chié'n tranh cüng dài hoi dat midc dong
gop vé ngLià'i và cua. Tinh hçtp ly chié'n lLi<;1c, do do, cüng là van dé
buc thié't, tinh hçtp Iy chié"n lLi<;1c t?P trung vào hai hLidng, dja ly và
khu Vlj.c. ViE?c t6 chuc phân chia, sd tan t6i da trên toàn bÇ> lanh th6
là cach bao v~ dat nLidc t6t nhat. Do st! s6ng càn cua dat nLidc dt!a
trên tinh thân tt! It!c canh sinh trong m9i linh Vlj.c nên tinh tlj. chu, tt!
I?p cua cac dia phLidng hinh thành và phat triên. Tinh trçmg thié'u
th6n, ché" dÇ> tem phié'u và tinh trçmg cach Iy dài hoi m6i dia phLidng
phài tlj. tim tài và tÇlO ra cho minh nhüng giai phap tÇli ch6, cho phép
dja phLidng ininh xoa bo mÇ>t 56 ngan cach. Song song, vi~c t6 chuc
phat triên dat nLide IÇli dài haî tht!c hi~n phân công lao dÇ>ng giCia 56
dông và thiêu 56 (bÇ> phçm tinh tûy), trong và ngoài quân dÇ>i, giua
trung Lidng và dja phLidng. Phân công lao dçmg cüng co nghia là xoa
bo tinh trÇlng IÇlc h?u và chu~n bi cho tLidng lai. X6a bo tinh trÇlng IÇlc
h?u là d~t nén m6ng cho mÇ>t nén kinh té" dÇ>c I?p thông qua di~n khi
h6a, thông qua phat triên hÇl tâng cd sb và công nghi~p n~ng, nhung
cüng c6 nghia là x6a nÇln mù chu và ph6 C?P giao dl.;lc ph6 thông nén m6ng cho mÇ>t xa hÇ>i mdi - thông qua mÇ>t chinh sach giao dl.;lc
thà'i chié'n và xây dljng chu nghia xa hÇ>i [Lê ThÇlc Can, 1993]. Chu~n
bi cho tLidng lai, là dào tÇlO bÇ> ph?n tinh tuy c6 du kha nang quan Iy
dat nLidc và dtia dat nLidc tié"n lên con dLièmg hi~n dÇli h6a. TInh hinh
kh~n thié't cua tht!c tê' mâu thuàn v6'i lô-gfch cua cd ché" ké" hOÇlch h6a

t?P trung là mÇ>t tht!c té" hiên nhiên. Do tfnh kh~n thié't, cik ml.;lc tiêu
ké" hOÇlch h6a trung hÇln và dài hÇln thLidng vLiÇ1t lên trên nhu cau cua
cuÇ>c s6ng hàng ngày, cua dâu tLi phl.;lc

VI,l

cho tiêu dùng. Ngoài ra,

sinh viên, càn là mÇ>t h,tc lLiÇ1ng dt! phàng, dLi<;1c miên tham gia chié'n
dau, trü trLidng hçtp tinh nguy~n. Do d6, trong su6t ca qua trlnh phat
triên, ngu6n dt! trù can bÇ> luôn dLi<;1c b6 sung.
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Sau nam 1975, cUQc chién tranh xay ra d biên gi& (Campuchia
và Trung Quoc). Chién tranh duy tri lô-gich cua no trong khi thong
nhat dat mt6'c trd thành ml,lc tiêu liU tiên. Ml,lc tiêu liU tiên do là tù'ng
bti6'c làm cho hai lôgich trai ngtigc nhau t6n tçi tnt6'c khi dat nti6'c
thong nhat trd nên hài hàa, hoà nh?p miên Nam vào cd ché chfnh
tri. kinh té-xa hQi da t6n tçi và phat trién d miên B~c tù nam 1945.
Til 1954, ml,lc tiêu cua nti6'c Vi~t Nam Dân chu CQng hàa (VNDCCH) là xây dl,l'ng mQt xa hQi xâ hQi chu nghïa, nhllm ml,lc dfch này,
nti6'c VNDCCH th1,l'c hi~n t?P thé hoa tU' Ji~u slm xuat và binh d!ng
xa hQi. Ngtigc lçi, sau khi Phap rut khoi Vi~t Nam, chfnh quyên miên
Nam Vi~t Nam duy tri lô-gich tti ban, tti san d thành thj và nông thôn
cüng nhti dçi dja chu van t6n tçi. NhÜ'ng djnh htiOOg 100 cua chfnh
sach giao dl,lc d miên B~c là ph6 C?P kién thuc thông qua công tac
xoa nÇn mù chuvà phat trién giao dl,lc ph6 thông.à miên Nam, tiép
bti6'c di san cua chu nghïa th1,l'c dân, vi~c di hQc van chi dành riêng
cho mQt thiéu so. Vê m~t lao dQng và bao trg xa hQi, d miên B~c,
Nhà nti6'c bao dam quyên dtigc lao dQng, quyên làm chu tU' Ii~u san
xuat và quyên dtigc htiémg ché dQ bao trg xa hQi v& muc tra công
rat thap và mang tfnh binh quân. à miên Nam, vi~c xoa bo cd ché
th1,l'c dân không làm thay d6i cd cau cua phtidng thuc san xuat. Nhti
V?y, vê phtidng di~n bao v~ ngtià'i lao dQng, miên Nam van càn lçc
hÇiu và chtta co mQt phap ché nào khac ngoài cd ché thj tntèmg.
Nam 1975, m~c dù hai miên dêu bj chién tranh tàn pha nÇ"mg nê,
tinh hinh kinh té d miên B~c và miên Nam lçi rat trai ngtigc nhau.
Miên B~c da t6n hao biét bao xtidng mau, dâ cçn ki~t do dành công
suc dé d~u tti phat trién và tiép tl,lC cUQC .khang chién và toàn b9
nhÜ'ng co g~ng do dêu dl,ta trên mQt nên kinh té h~u nhti phi tiên t~
hoa. Ngtigc lçi, miên Nam, da dtigc My hà hO'i tiép suc, và lçi dtigc
thiên nhiên liU dai da tço dtiçtc ao ttiémg sung tuc [Beresford, 1991].
Tuy nhiên, càn cân nhiêu thà'i gian dé nhÜ'ng tiêm nang này bién
thành hi~n th1,l'c. NhÜ'ng co g~ng th1,l'c hi~n hgp tac hoa d miên Nam
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làm nay sinh tranh chap và dâ ngang trd san xuat nông nghi~p phat
tri~n [Lâm Thanh Liêm, 1984]. Ngoài ra, chiê'n th~ng cua miên B~c
da làm cho m9t b9 ph~n to 1&1 tài san quy vê ngtià'i và tua d miên
Nam ra di, và da ft nhiêu làm cho kinh tf.( và xa h9i miên Nam kém
6n djnh. Vào cuoi th~p

JiI,

tinh hinh It,li càng trd nên nghiêm tr9ng

do làn song ra di cua ngtià'i Vi~t g6c Hoa và do chtiang trinh cai tt,lO
xa h9i chU nghïa tti ban tti doanh-quoc hw hoa von dàu tti- gây ra
m9t sa xao tr9n trong công tac lliu thông. Ngu6n nhân hIc, v~t hIc
và tài chfnh không dap U'ng nhu càu xây dl/l1g It,li và thong nhat dat
ntide. Tuy nhiên, kê' hOt,lch nam nam xây dl/l1g It,li dat ntidc, 1976-

1980, da th~ hi~n m9t Ychf ttiang dtiang vâi y chf cua tti ttidng ch1
dt,lo trong suot thà'i kY chiê'n tranh. Vi~c chap nh~n co g~ng dàu hi
d~ tt,lO diêu ki~n cho miên Nam du6i kip thành tl,l\.l cua miên B~c vê

sd và công nghi~p da làm ct,ln
M9t m~t, CU9C chiê'n d Campuchia càng

giao dl,lc, y tê', phat tridn ht,l tàng
ki~t

ngân quy cua miên B~c.

cd

làm cho khung hoang d Vi~t Nam thêm tràm tr9ng, m~t khac, càng
làm giam dang kd vi~n trÇ1 quoc tê' cho Vi~t Nam. Khung hoang kinh
tê' d muc nghiêm tr9ng chtia tù'ng co. Không càn tang tntdng, lticmg
tht!c rat khan hiê'm.
Chiê'n tranh da kê't thuc, nhung d cap dia phtiang, nê'p song theo
ki~u sinh t6n cua tù'ng ca nhân da tt,lO ra kë hd trong h~ thang t6

chuc san xuat, phân phai tÇip thd, d~c bi~t trong san xuat nông
nghi~p [Dào Thê' Tuan, Bergeret, 1995 ; Lâm Thanh Liêm, 1985],
lïnh Vt,ic thu dtiÇ1C kê't qua tang tntdng n!c râ. Tù'ng btidc, h~ thang
san xuat, tiêu dùng t~p th~ chuy~n dàn sang m9t
h~

M thang kép, m9t

thang san xuat, tiêu dùng cho phép ca nhân co quyên sb hw khoi

ItiÇ1ng san ph~m dti thüa sau khi hoàn thành cac khoan dong gap
theo nghïa

VI,l,

dtiÇ1C phép mang tiêu thl,l tt,li cac chÇ1 tt! do. Qua trinh

chuydn tü m9t h~ thong này sang m9t h~ thang khac co thd dtiÇ1c
chap nh~n khi CU9C cach mt,lng và st! nghi~p xây dl/l1g chu nghïa xa
h9i dt,lt dtiÇ1C, vê m~t t6ng thd, nhùng ml,lc tiêu 1&1 vê m~t giao dl,lc,
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y tê, bao tr<;1 xâ hÇ>i, kê hoçch hoa gia ÔÎnh... Nhân dân du'~c di hQc,
dat nu'6'c du'<;1c th6ng nhat. ChI càn ml,lc tiêu làm cho dân giàu.
Vào giua thÇip ky 80 t nu'6'c Vie?t Nam c6 thê W hào vê nhii'ng
thành qua thu du'<;1c trong vie?c thl,1'c hie?n cac chfnh sach trên mÇ>t
s6 linh VI,1'c. du'<;1c coi là u'u tiên kê W khi giành du'<;1c dÇ>c lÇip, nhat
là giao dyc [MOET, 1990; Hainsworth, 1993] và Y tê [Beresford,

1988]. Nêu nhu' Chfnh phu nhÇin thûc dm tiêp tl,lC c6 gàng hO'n
nua trong cac linh VI,1'c này thi nhii'ng myc tiêu u'u tiên lçi thay d6i.
Trang mu'à'i nam hàa binh trên mÇ>t Mt nu'6'c th6ng nhat, tinh
trçng tri tre? và nghèo nàn cüng nhu' nhii'ng kh6 khan trang công
nghie?p h6a dài hai cân thiêt thay d6i djnh hu'6'ng kinh tê, mÇ>t thay
d6i vê djnh hu'6'ng chfnh trj và cân thiêt phai làm cho b6i dmh xa
hÇ>i du'<;1c linh hoçt hO'n. Chfnh là dê dap Ling dài hai này mà chfnh
sach d6i m6'i ra dà'i.
Dçi hÇ>i lân thû VI cua Dang CÇ>ng san Vie?t Nam, nam 1986,
chfnh thûc công nhçln nhii'ng sang kiên tü bu6i ban dâu cua qua trinh
diên biên này. Dçi hÇ>i da t6ng h<;1p và chuyên thành chiên 1u'<;1c phM
triên. Công tac ké"hoçch mang tfnh me?nh Ie?nh tru'6'c dây nay chuyên
thành kê hoçch mang tfnh djnh hu'6'ng khi kêt thûc kê hoçch nam
nam lân thû VI vào cu6i nam 1990. Tu d6, he? th6ng san xuat du'<;1c
t6 chûc lçi theo mÇ>t khuôn kh6 m6'i. San xuat và 1u'U thông san
ph~m du'<;1c ca thê h6a, qua trinh này du'<;1c thê hie?n thông qua vie?c

t6ng h<;1p cac quan he? hàng h6a thành mÇ>t he? th6ng, trang d6 chI
quan Iy mÇ>t s6 gia và cac khoan bao cap giam dân và tùhg bu'6'c tiên
t6'i không càn bao cap nUa. Bu'6'c dâu, khu VI,1'c tu' nhân du'<;1c tham
gia vào hoçt dÇ>ng kinh tê, sau dé du'<;1c khuyên khfch cùng v6'i khu
VI,1'c Nhà nu'6'c, khu VI,1'c tÇip thê tham gia vào sl,1' nghie?p phM triên dat
nu'6'c. Nhii'ng djnh hu'6'ng m6'i này t90 diêu kie?n cho Vie?t Nam thoM
ra khai tinh trçng bi cô lÇip trên tru'à'ng qu6c tê da tÔn tçi W cu6i
nhii'ng nam 70, md ra quan he? v6'i nhiêu nu'6'c trên thê gi6'i và da
dçng hoa cac m6i quan he? này.
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Sau 15 nam, kg tlt khi dé xu'dng du'ang loi D6i M6'i vào nam

1986, chung ta co gtmg t6ng Mt nhüng thay d6i vé kinh tê-xa h(>i
do chfnh sach d6i m6'i t<;lO ra trong linh Vljc giao dl,lc, dào t<;lO, lao
d(>ng và

vi~c

làm. Cac linh Vljc này co quan

h~

mçlt thiêt v6'i nhau và

phi!m anh m(>t cach nh<;ly bén nhühg thay d6i dang dien bién trong
nén kinh té và trong xa h(>i. Thl,l'c v~y, giao dl,lc và lao d(>ng là nhühg
van dé cot loi tI1<;mg tru'ng cho chu nghia xa h(>i vé gia trj xac thl,l'c
ding nhu' vé m~t tai san xuat. Giao dl,lc và lao d(>ng là nhûhg yêu ta
cd

ban phat trign sttc san xuat. Nâm trong t~p thg và nhühg tu' tu'dng

tÇip thg, con du'ang di cua ca nhân da du'<;1c v<;lch san. Lao d(>ng là
phan thu'dng cua qua trinh mi~t mài h9C tÇip, nghiên cw. Vé phan
minh, lao d(>ng d6ng nghia v6'i thành dq,t xa h(>i, lao d(>ng là con
du'èmg cong danh và u'u dai. Trên m(>t dat nu'6'c tiêp tl,lC tiên theo con
du'èmg xa h(>i chu nghia, giao dl,lc và lao d(>ng chiém m(>t vj trf rat
quan tr9ng, nhu'ng

chê thi dua 19 i dang thay d6i. Chfnh sach d6i
m6'i bat ngu6n tli khung hoang kinh tê, ban thân d6i m6'i tim cach
cd

dung hàa giùa cac gia tri cua chu nghia xa h(>i và ma ll,l'c cua th!
tru'ang. Do dài hoi cua thi tru'èmg, và gib thiêt dam bao mang 19i hi~u
qua kinh té, thi vi~c ca nhân chu d(>ng ll/a ch9n khong càn dam bao
dg t<;lO ra và duy tri cân bâng xa h(>i và cac gia tri cua tÇip thl Ban
thân khai ni~m "thi tru'ang xa h(>i chu nghia" cüng chlia d\fr1g mâu
thuan này. Vai trà cua Nhà mf6'c da thay d6i.
Vi~c

diéu chinh

cd

chê phân phoi l<;li, vi~c thù'a nhÇin tfnh chat da

thành phan cua nên kinh tê và xa h(>i và vi~c Nhà nu'6'c nh~n thttc
can thiêt mb r(>ng ph<;lm vi cua cac ngu6n ngân sach da co tac d(>ng
m<;lnh mê t6'i

vi~c

xac djnh và thl,l'c

hi~n

chfnh sach giao dl,lc-dào t90.

Ngoài ra, vi~c 10<;li bo chê d(> phân công công tac cho m9i ngu'à'i,
chfnh sach d6i m6'i da làm cho nên kinh tê bi am anh bÜ'i n9n that
nghi~p và bu(>c nén kinh tê d6i m6'i tat ca

cac linh Vljc Iiên quan t6'i

van dé lao d(>ng. Công cu(>c cai cach xac djnh 19 i cac chfnh sach cua
cac khu Vljc và thành phan và diéu chinh cac ml,lC tiêu cua cac thành

8

Nolwen Henajj, Jean- Yues Martin

phân và cac khu VI,l'c, và vi~c t<;10 diéu ki~n cho cac b<;> ph~n caù thành
mdi cua nén kinh té' và cua xa h<;>i ra dèli, công cu<;>c cai cach cân phai
dông b<;> vdi cac chfnh sâch, và co thé trong m<;>t Rh<;1m vi nào do diéu
chlnh cac chfnh sach (Chu'dng 1).
Vi~c H<;>i dông tu'dng trÇf kinh té' (COMECOM) không con tôn t<;1i

làm cho Vi~t Nam mat di cac dÔi tac kinh té' và cho dl,ia chfnh cua
minh, ngu'ÇfC l<;1islf ki~n này cho phép Vi~t Nam tif Vu'Q'l: qua du'ÇfC cac
trd ng<;1i thông qua vi~c thl,ic hi~n chfnh sach d6i mdi. Vi~c gia nhÇlp

ASEAN, cham dUt: cam vÇln, vi~c dinh hu'6'ng l<;1i kinh té' dÔi ngo<;1i và

md r<;>ng trao d6i trên thi tru'è'ng n<;>i dia da cho phép d<;1t du'Çfc tang
tru'dng cao, cham dUt: ché' d<;> tem phiêu và nâng cao milc sÔng.
Chié'n Iu'Çfc phât trién kinh tê mdi khuyé'n khfch sâng kiên ca nhân
mà Nhà nu'dc da chu d<;>ng gi~1Ï phong nhu'ng không tü bo vi~c kiém
soM và da t<;10 ra nhiéu biên d6i sâu sac trong nén kinh té' và trong

xâ h<;>i (Chu'dng 2).
Nhiéu lô-gfch mdi hinh thành và thu'è'ng xuyên tif diéu chinh.
Không nhüng chung thé hi~n trong mÔi quan h~ vé mÇlt sd hw mà
ca trong vi~c làm giàu, trong lao d<;>ng, trong công tac giao dl,1c, y tê
và bao trÇf xa h<;>i. TÇlp thé không con thuân nhat và nay bao gôm ca
ca nhân và gia dinh. M<;>t phép bi~n chung mdi hinh thành. Moi ca
nhân co d<;>ng cd tif tim cho ban thân minh Idi giai dap cho nhüng
nhu câu cua chfnh minh. Trong linh VI,1'C giao dl,1c cüng nhu'trong linh
VI,l'c lao d<;>ng, cac chié'n lu'Çfc cua ca nhân cüng nhu' cua gia dînh thé
hi~n tâm tr<;1ng nu'dC dôi và ml,1C tiêu tim kiêm hi~u qua (Chu'dng 3).

Bi ràng bu<;>c bdi chfnh nhüng thay d6i do chfnh sâch Nhà nu'dc t<;10
ra, tru'dc chié'n Iu'ÇfC cua ca nhân và gia dînh, Nhà nu'dc và cac cd
quan cân phai âléu chlnh cac chiên lu'Çfc cua minh trong khi do, vé
phfa doanh nghi~p, vdi tfnh tif chu và luôn phai c<;1nh tranh, cac
doanh nghi~p tim cach tÔi thiéu hoa rui ro trong hO<;1t d<;>ng cua minh
(Chu'dng 4). Cac chiên lu'ÇfC này gop phân cd cau l<;1i môi tru'à'ng kinh
tê và xa h<;>i. Tùy thu<;>c vào chu thé và môi tru'à'ng, diên bié'n cua qua
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trinh này t90 ra nhühg két qua bcS sung cho nhau, nhu'ng cüng co khi
trai ngti<;>'c nhau, t90 ra nhiéu tién bQ, nhuhg cüng co khi hlnh thành
nhühg tlnh tr9ng mat cân deSi, g6' b6 nhùng hàng rào cü nhu'ng cüng
co khi san sinh ra nhühg ràng bUQc mdi và nhühg kha nang mm.
Tù khi co dcSi mm, nhühg bti6'c tién trong Iinh Vl/.c giao dl,lc là rat
dang kê. Dù sac nhühg bti6'c tién này cüng di cùng vm mQt qua trinh
hlnh thành nhühg khac biE?t, giUa thành thj và nông thôn và trong
nQi bQ tùng vùng. Qua trlnh này can trd slj phat triên m9nh mè
nguôn nhân Iljc trên ph9m vi toàn qu6c. Ngoài nhühg van dé mà qua
trlnh này di;\t ra vé mi;\t công b~ng xâ hQi, viE?c sil dl,lng không hét
tiém nang co thê sè can trd ViE?t Nam t90 ra nhùng tiU thé ttiü'ng deSi
cho ban thân mlnh cho phép dat nti6'c C9nh tranh thljc slj, nhat là
trong ph9m vi vùng, và thljc hiE?n bti6'c ngoi;\t tién vào nén kinh té tri
thûc (Chtiü'ng 5). Ngoài ra viE?c tù bo cd ché ké h0 9ch hoa t~p trung
da làm cho giao dl,lc-âào t90 và viE?c làm không càn an kh6'p, nhjp
nhàng vm nhau, ban thân nhühg diên bién trong hE? theSng giao dl,lcdào t90 và viE?c làm cüng co xu hti6'ng làm tang thêm mûc dQ không
an kh6'p (Chtiü'ng 6).
Dông thdi, ché dQ "viE?c làm cho m9i ngtidi" (theo phân công
công tac) không càn nUa, slj phat triên cua thj trtidng lao dQng trong
âiéu kiE?n nhti v~y d~t ra cho chinh sach phat triên công nghiE?P
nhühg h 9n ché m6'i vé m~t t90 viE?c làm và IIja Ch9n công nghE?
(Chtiü'ng 7). Ngày nay, trong diéu kiE?n tinh chat nhiéu thành philn
cua nén kinh té dti<;>'c thùa nh~n, slj phat triên này dài hoi phai xac
âinh lçi vai trà cua m6i thành philn kinh té, nhat là thành philn kinh
té Nhà nti6'c, v6'i tti cach là nhühg ngtidi sil dl,lng lao dQng bj ràng
bUQc bdi nhühg dài hoi cap bach vé cçnh tranh (Chtiü'ng 8).
Trai ngti<;>'c v6'i viE?c giai phong sang kién ca nhân là viE?c cat bo
ché dQ bao cap, nghia là xoa bo ché dQ phân pheSi lçi và viE?C cd cau
lçi cac nguôn cung cap tài chinh. Cac ca nhân ngày càng tham gia
nhiéu hü'n vào viE?c cung cap tài chinh trong vil?C h9 tiép c~n vm cac
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ph<;1m trù cd ban cua "cuQc sông sung tuc" làm cho linh VVC cua Nhà
mtâc ngày càng thu nhé> và làm lay chuy~n cac thành tI,tu. Trang khi

tinh vi.ffig bên cua cac tie'n bQ kinh te' doi hé>i hi~n d<;1i hoa, không
nhù'ng cac linh vvc xa hQi khac nhau mat di tinh hi~u qua mà ta con
nhçln thay ngay

ca vi~c tie'p Cçln vÔ'i cac d,ch VI,l công cQng cüng ngày

càng không thuan nhat (ChLtdl1g 9).
Cuôi cùng là khu VVC nông thôn, dÇic bi~t là nông nghi~p vlta
là khu VVC dân cLt dông hdl1 ca và vüa là khu VVc dam bao phan
lân nhat cua thu nhÇip quôc dân. MÇic dù V?y, khu VVC nông thôn
không dLtçJc quan tâm vê giao dl,1c, bao trÇ>' xa hQi và phap che' lao
dQng. Tuy rat nang dQng nhu'ng chuy~n d6i cd cau b khu Vl/c này
l<;1i chÇim và qua trinh phân hoa b khu VVC này cüng l<;1i dang diên
ra, qua trinh này dl,l'a trên nhù'ng muc dQ chap nhçln rui ro khac
nhau và dLtÇ>'c phan anh trCf l<;1i b~mg cac kha nang sang t<;10 khac
nhau (ChLtdl1g 10).

aVi~t Nam dang co nhiêu xu the' diên bie'n trai ngLtçJc nhau, nhat
là tü sau khi dLtèmg !ôi d6i mâi ra ddi, nhù'ng diên bie'n này là nQi
dung cua nhiêu dê tài trao d6i thao luÇin trLtâc cai cach và V~1n con
tie'p tl,1c cho t&i ngày nay. Ne'u nhLt nQi dung cac cUQc trao d6i thao
IUçln van là nham d<;1t dLtçJc hi~u qua kinh te' d~ cai thi~n cUQc sông
cua t?P th~ thi, tü chô thù'a nhÇin mQt nên kinh te' nhiêu thành phan,
nQi dung cua cac cUQc trao d6i thao luÇin ngày nay l<;1i là vai tro cua
cac thành phan kinh te' khac nhau trang nên kinh te' và trang xa hQi,
dÇic bi~t là thành phan kinh te' Nhà nLtâc. CUQc hQi thao thang 7
nam 2000 t<;1i Hà NQi do BQ Lao dQng-ThLtdng binh-Xa hQi, lRO,

IUEO và Ngân hàng The' Gi&i dong t6 chuc vê chu dê "Lao dQng,
vi~c làm và nguon nhân ll,l'c Cf Vi~t Nam - 15 nam d6i mâi" da cho

phép làm n6i bÇit nhù'ng ye'u tô khac nhau cua cUQc trao d6i thao
lu?n thuQc mQt Iinh VVC rat dÇic bi~t là lao dQng và giao dl,1c theo
nhÇin thuc cua cQng dong cac nhà khoa hQc Vi~t Nam, cua cac vi
co trach nhit?m làm công tac hO<;1ch d,nh chfnh sach và nhü'ng chu
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thJ d6ng vai trà chU ch6t trong vi~c thljc hi~n cac chfnh sach
trong thljc té (Chtidng Il).
Cac chtidng cua an ph~m này do nhiêu tac gia thuQc nhiêu linh
vljc khac nhau SOC;l.n thao, thuQc nhiêu ntidc, thuQc nhiêu cd quan,
cac chtidng này t6ng két nhfing qua trinh da diên bién Ci Vi~t Nam
trong Iinh vljc giao dl,lc và lao dQng trong 15 nam qua. Cac Iinh vljc
cd ban này g~n b6 m~t thiét vdi nhau trong qua trinh diên bién và
phM triJn hi~n nay Ci Vi~t Nam, d6 là t6ng thJ qua trinh d6i mm mà
cac phàn phân tfch c6 diêu ki~n nêu lên và làm ra trong cac chtidng.
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