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T Ô chitc I~i nên kinh té
và cd câu I~i· xâ h(>i
TS. Nolwen Henaff, TS. Jean-Yves Martin

Vê m~t chién hiQ'c, d8i mai chi là cach th~ hi~n myc tiêu cua hi~n
âçi hoa, chu yéu là thông qua vi~c làm chu công ngh~ và qua trinh phat
triên cua công ngh~, m9t myc tiêu mà Vi~t Nam âa nung nau ngày tU
khi giành âliQ'c â9C I?p. Giai âoçn

hi~n

nay, giai âoçn qua â9 theo

hliétng kinh té thj tn.tà'ng dliéti 51/ qulm ly cua Nhà nli6'c, ban thân n6
ké tiép giaiâoçn qua â9 tién lên chu nghïa xa h9Ï. Qua â9 bU9c nên
.kinh té quay trét lçi m9t nên kinh té nhiêu thành phân trong â6 nhân
dân chllàm chu vê hi li~u san xuat thông qua cac ca thê và cac nh6m
xa h9i cau thành và vi~c t~p trung cac IQ'i fch không càn là m9t dù li~u
mà trét thành m9t myc tiêu trung gian nhàm mang lçi CU9C song

am

no cho t~p thl Qua trinh tÔ chuc lçi tùy thu9C vào vi~c thù'a nh~n m9t
nên kinh té nhiêu thành phân, m9t nên kinh té tôn tçi trong thè1i kY
qua â9 tn.t6'c âây âa bj gian âoçn mà không âçt âliQ'c myc tiêu. Bai
canh này, là m9t thl/C té ét miên Bac, càn â?mnét hO'n âoi véti mién
Nam, giai âoçn qua â9 ét miên Nam bat ââu mU9n hO'n và da két thuc
s6'm hO'n. Trong giai âoçn chuyên sang kinh té th, tn.tà'ng hi~n nay,
phong trào thi âua không càn xuat phat tU nhühg tiêu chuiÎn t?P thê
nhli trong thè1i kY qua â9 tién lên chu nghïa xa h9i tn.t6'c âây mà là xuat
phat tU 51/ khac nhau, bi~u hi~n trong m9i lïnh VVc cua hoçt â9ng kinh
té và xa h9i. Phong trào này, do hoçt â9ng phân phoi lçi cua Nhà nli6'c
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không b6 sung, bù dap du'Ç1c nên dâ làm cho nhühg bat binh dlmg tang
lên trong tâ't ca cac linh Vl/c.

TÔ chlic l~i n~n kinh tê'
Vé mçlt kinh té, vi~c th6ng nhat doi hoi diéu hoa, th6ng nhat hai
nén kinh té co C(j cau t6 chûc và lôgich trai ngu'Ç1C nhau. Tru'éic dây,
chién 1u'Ç1c phat tri~n éJ mién Bac dl,ia vào công nghi~p, nhat là công
nghi~p nçmg. Djnh hu'6'ng này du'Ç1C cung c6 trong hoàn canh chién
tranh gàn nhu' liên miên, chién tranh da té;lo mçt "dàu ra hl nhiên"
cho san xuat công nghi~p n~ng trong nu'éic. Vu tiên san xuat công
nghi~p du'Ç1C th~ hi~n b~ng tang tru'éJng dang k~ cua vi~c làm trong

công nghi~p so vÔ'i t6ng vi~c làm. Ngu'Ç1c 1~1Î, mién Nam, chu y nhiéu
téii djch VI,I, da la là sim xuat công nghi~p, hu'6'ng chu yéu vào nhühg
san phâm tiêu dùng và ti~n nghi, dén mûc cac san phâm tiêu dùng
và ti~n nghi chiém 1/3 t6ng san phâm trong thèii ky 1955-1975 [De
Vienne, 1994 :.94-98]. Thèii kY xây d\frlg lé;li sau chién thang nh~m
t6 chûc lé;li nén kinh técua mién Nam theo mô hinh cua mién Bac.
Cuçc khung holmg mà dat nu'éic trai qua làm cho Vi~t Nam thay,d6i
chién 1u'Ç1C: vi cac mt,lc tiêu kinh té không th~ dé;lt du'Ç1c nhèi ké hOé;lch
hoa tÇip trung, cac mt,lc tiêu này càn phai dé;lt du'Ç1c nhèi thj tru'dng.
Cac sang kién cua tu' nhân phât tri~n, du'Ç1C dung thû, dôi khi khuyén
khich mçt cach kîn dao [De Vienne, 1994]. Vi~c tht,t'c hi~n d8i méti
cho phép hÇ1p thûc hoa qua trinh dang diên ra và cho phép phât tri~n
cac th! tru'dng. Vi~c thÙ'a nhÇin nén kinh té nhiéu thành phàn co
nhühg h~ qua quan tr9ng vé m~t vi~c làm.
Nhühg nam 1981-1985 là nhühg nam thuÇin lÇ1i d6i véii vi~c
làm, trong

ca thèii ky'

này mûc tang binh quân hàng nam là 6%.

Mûc tang này là nhèi nông nghi~p là ngành thu hut nhiéu lao dçng
chuy~n 06i han là thanh niên làn dâu tiên bu'éic vào cuçc s6ng lao

1.

Tfnh toan difa trên niên giam th6ng kê cua T6ng

C'.lC

Thélng kê.

T6 chttc Iqi nén kinh
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â9ng (biéu â6 2.1 và 2.2). Vi~c quay trÜ' IÇli làm nông nghi~p liên
quan t6'i 80% 56 ngLià'i âa thay â6i hOÇlt â9ng Ü' nông thôn [Henaff,
Martin, 1999].
Bi~u dÔ 2.1. Lî'nh v'!e hOi;lt dc}ng khi thay dÔi vi~e làm

lân euÔi eùng, theo thdi ky thay dÔi viêe làm
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Bi~u dÔ 2.2. Phân hÔ viêe làm dâu tiên theo linh vue
hOi;lt dc}ng, theo thdi ky tuy~n d~ng
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Co thé giai thich dê dàng muc tang này là do giai ngü: b9 â9i gibi
ngü chié'm tdi 24% nguyên nhân â6i vi~c làm trong thà'i. ky này. Vê
mi[lt

cd

cau, phan vi~c làm nông nghi~p trong t6ng vi~c làm tang, tU

67% lên tdi 73% trong vàng 10 nam ké tU khi th6ng nhâ"t ââ"t nLi6'c
tdi khi co âLià'ng 16i d8i m&i. Xu thé' trong nhühg nam gan âây tdii
ngLiQ'c vdi xu thé' trLi6'c âây và ngày càng xa cac ml,lc tiêu cua công
nghi~p hoa và hi~n âÇli hoa. Thl,ic v~y, né'u san xuat nông nghi~p

tang nhanh thi âo là do san xuâ"t nông nghi~p quay trÜ' JÇli cung cach
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san xuat theo kinh tê hQ gia dinh truyên th6ng chû không phai là nhèl
hi~n dçli h6a. Vi~c ruQng dat chia thành nhUng manh nh6 kèm theo

chê dÇ'> khoan ngan can m9i tiên bQ trong vi~c cd gidi h6a, và trong
mQt 56 tntèlng hgp nhat Ô!.nh côn là mÇ'>t bu'dc lùi trong vi~c cd giO'i
h6a nông

nghi~p.

Trong thèli ky 1986-90, phân tu'O'ng d6i cua Vl~C làm nông
nghi~p trong t6ng vi~c làm da tang

dé dçlÎ Wi 60% t6ng 56 cac

tru'èlng hqp mO'i bu'dc vào cUQc s6ng hOçlÎ dQng trong khi d6 mQt 56
ngày càng l6'n nhUng ngu'èli dang làm

vi~c

chuyên sang cac ngành thu'O'ng mq.i và dich

trong nông
VI,l.

nghi~p

lq.i

Tht,ic v~y, biêu hi~n

cua vi~c cho phép nông dân tt,i do tiêu thl,l slm phâm thüa cua h9 là
vi~c xac dinh lq.i phân công lao dQng trong d6 vi~c t6 chûc tht,ic hi~n
tù' nay không côn tùy thuÇ'>c vào hqp tac xa mà phl,l thuQc vào hÇ'>

gia dinh. Tuy nhiên,

vi~c

buôn ban trt,ic tiêp c6 Iiên quan tO'i

vi~c

chuyên d6i cua mQt 56 ngu'èIi dang c6 vi~c làm, thu'èlng là phl,l net,
ngu'èli già hay nhUng ngu'èIi không du sûc khoe dê làm du'9'c công
vi~c

dÔng ang. Tang nang suat lao dÇ'>ng trong nông nghi~p da cho

phép tht,ic hi~n vi~c chuyên d6i này, u'u diêm cua chuyên d6i là làm
tang thu nh~p cua hÇ'> gia dinh trong b6i canh san xuat tang nhanh
trong khi vi~c giai thê h9')J tac xa da làm mat di nhUng u'u dâi gan
lien vdi hoq.t dQng phân ph6i Iq.i cua Nhà nu'dc mà tntdc dây cac ddn
vi san xuât dâ thay mi;it Nhà nu'âc tht,ic hi~n. Cac nhu cau xuat hi~n
cho phép phM triên cac cd séJ tt,i tq.o vi~c làm trong buôn ban nhé>
và cac d!ch
dich

VI,l

VI,l

Jân

c~n.

Tht,ic

v~y,

trong khi ngành thu'O'ng mq.i và

côn thu hut mQt 56 lt thanh niên mO'i bu'6'c vào cUQc s6ng

hoq.t dÇ'>ng thi ngành này da thu hut gan mÇ'>t nlta 56 nhUng ngu'èli
thay d6i vi~c làm. Cac nhu cau vê dào tq.o ban dau và vê v6n cua
ngành này nh6, di;ic bi~t là 50 vO'i nhu cau ve v6n và dào tq.o ban
dau cua ngành công nghi~p.
Trong thèli

kY

1986-90, thu'dng mq.i thu hut 37% lao dQng vào

hoq.t dÇ'>ng trong khu Vt,ic III, và mÇ'>t

tY l~

tu'dng du'dng lao dÇ'>ng làm
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trong ngành này khi thay ô6i vi~c làm lan cu6i cùng. Tuy nhiên,
thlidng mQi, nhât là buôn ban nho, chiém téfi 95% t6ng vi~c làm
trong thlidng mQi trong nam 1991-95 và 89% trong nam 1996-97,
thu hut ngày càng ft nhühg nglià'i méfi bliéfc vào cuç,c 56ng lao ôç,ng,
và tU nam 1996 thu hut ngày càng ft lao ôç,ng thay ô6i vi~c làm.
Trong cùng thà'i gian này, dich V\l thu "ut ngày càng nhieu lao ôç,ng.
Trong nam 1996-97, chinh cac djch V\l

ca nhân (dt toc, photocopy,
mm trong ngành djch

nç,i trÇl', 5tta chÜ'a .... ) chiém hdn 40% vi~c Jàm

V\l, và hdn 20% ô6i véfi nhühg nglià'i ôa thay ô6i vi~c làm. Trong

công nghi~p, cac ngành g6 và tre, ôa thu hut hO'n mç,t ntta 56 lao
ôç,ng ôa ô6i vi~c làm trong nhühg nam 1986-90, nhanh chong mât
ôi tinh hâp dân và ôén nam 1997 chI càn thu hut co 3% nhühg nglià'i
ôa thay ô6i vi~c làm trong thà'i gian 1996-1997. NgliÇl'c lQi, ngành
công nghi~p thljC ph~m thu hut ngày càng nhieu lao ôç,ng ôa thay
ô6i vi~c \àm. Ngành xây dL.ffig phM tri~n mQnh trong nhühg nam

1990 thi trong thà'i ky này cüng thu hut 30% 56 nhühg nglià'i ô6i vi~c
làm. Trong thèli ky 1986-1997, d~t và xây dL.ffig là hai ngành tuy~n
dt,mg nhieu nhât. Ban thân haî ngành này chiém hdn mç,t nLta 56 vi~c
làm trong công nghi~p.
Bi~u dÔ 2.3. Cd ciu viêc làm 1997, theo thaï
dâu ho~t dQng (%)
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Bi~u dÔ 2.4. Thu nh~p binh quân tit lao d<}ng, theo

vùng và theo ngành

o Nông nghi~p ID Công nghi~p. Thwng mgi LXi dich VI;I
800 000 - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
600 000
01

..§

400 000

Q

200 000

a +-'---'--.....
mien Bâc

mien Trung

mien Nam

Vé tÔng th~, tli nam 1986, ta chling kién st! âa dé;mg hoa co cau
vi~clàm theo ngành, nhLi bi~u â6 2.3 khàng âinh, nghiêng vé thLiang
m<;li và d\ch \1\1, và trang m9t ph<;lm vi nh6 nào âo thiên vé công
nghi~p, do dien bién co cau vi~c làm cua nhùng ngLià'i mâi bLiâc vào
hO<;lt â9ng và cua ngLià'i lao â9ng â6i vi~c làm tÇip trung vào công
nghi~p. Ty trQng cua lao â9ng làm trang nông nghi~p và do lao â9ng

trang nông nghi~p kém nang â9ng han nên ph~m vi~c làm cua nông
nghi~p trang tÔng vi~c làm v~m con duy tri d mue cao han 60% m9t
chut. Nhùng bi~u hi~n cua xu thé dien bién vé co cau vi~c làm cho
thay lao â9ng hLi6'ng vé nhÜhg ngành co tién công cao nhat (biêu â6
2.4). Trang khi nhÜhg h9 gia âinh ch; co thu nhÇip thu~n tuy tU nông
nghi~p chiém g~n 2/3 56 h9 gia âinh co mue s6ng thap nhat thi

nhùng h9 gia âinh co thu nhÇip tU công nghi~p và thLiang m<;li l<;li
chiém g~n 80% cac h9 gia âinh co mue s6ng cao nhat. Vi~c âa d<;lng
hoa cac hO<;lt â9ng cho phép cac h9 gia âinh nông nghi~p cai thiên
thu nhÇip cua hQ, thé nhLing trang 56 60% nhÜhg h9 gia âinh co thu
nhÇip tli nông nghi~p thi 60% 1<;li không co bat cu m9t ngu6n thu
nhÇip nào khac.
NhLi vÇiy, vi~c tha n6i gia và tién lLiang d khu vLjc ngoài qu6c
doanh âa co tac â9ng làm tang gap âôi mue â9 khilc bi~t: thu nhÇip

TB chUc Iqi nén kinh

ti và Cd cau Iqi vé mèJt

xâ hçJi

39

tang d mue dÇ> khae nhau tùy theo ngành và vùng, nhung nhühg nhu
eâu hi~n nay biêu hi~n thông qua nhu cau vê tiên mç\t ding tango
Tht!e vÇlY, song song vdi thu nhÇlp và mue song khae nhau co xu
ht/6'ng tang lên eàn xuat hi~n nhiéu khac bi~t gân lién v6'i 10çi vi~e
1
làm. Diên bién eua cà cau vi~e làm theo ngành, tùy thuÇ>e vào thèli
ky bt/de vào eUÇ>e s6ng hoçt dÇ>ng cha thay mÇ>t eaeh tY I~ thuÇln là
cac doanh nghi~p hÇ> gia dinh ngày eàng tço dt/Ç!e it vi~e làm cha
ehinh thành viên gia dinh h9. Ty I~ nhühg ngt/èIi lao dÇ>ng tvdo trong
s6 lao dÇ>ng bM dau bt/de vào eUÇ>e dèfi hoçt dÇ>ng eüng co xu hu'éfng
giam, mi[le dù không nhanh. Ngt/Ç!e lçi, khu VVe Nhà nt/de và khu VVe
tt/ nhân ngày eàng ehiém mÇ>t phan ngày eàng dông thanh niên m6'i
bt/de vào hoçt dÇ>ng.
Trang thèfi gian dâu, d6i mai da djeh ehuyên nhân eông tU khu
VVe Nhà nt/de và tÇlp thê sang khu VVe gia dinh và ca thê, di[le bi~t
trang nông nghi~p, trt/de do toàn bÇ> nhân eông déu làm cha hÇ!p tac
xa, nay h9 lao dÇ>ng trang phçm vi cà Sd eua gia dinh kê tU khi md
rÇ>ng ehé dÇ> khoan san phâm và kê tù' khi hÇ!p tac xa không eàn ton
tçi (biêu do 2.5 và 2.6). Vào eu6i nhühg nam 1980, eung lao dÇ>ng
tang mçnh do ngt/èfi lao dÇ>ng di làm vi~e d nt/de ngoài (di hÇ!p tac
lao dÇ>ng) trd vé, nhat là tù cac nt/de Dông Âu, và do t6 chue lçi khu
VVe Nhà nt/de. Tùnam 1988, khu VVe Nhà nt/de tién hành giam mÇ>t
phan biên ehé eua Nhà nt/de trong quân dÇ>i, trang cac cd quan hành
ehinh (quyét djnh 111) và trong cac doanh nghi~p Nhà nt/de bàng
cac quy djnh cha vé hw non và cha thôi vi~e (quyét djnh 176). Phan
16'n cac xa viên cua cac hÇ!p tac xa, bÇ> dÇ>i giai ngü, eông chu:, eông
nhân viên chue cac doanh nghi~p Nhà nt/de vé hw non, so di hÇ!p
tac lao dÇ>ng vê nt/de, tUe là hàng tram nghin ngt/èfi dêu phai tim dt/Ç!e
mÇ>t vi~e làm. 81% lao dÇ>ng da thay d6i vi~e làm tU 1986 dén 1995
hi~n dang làm trong mÇ>t doanh nghi~p hay mÇ>t cà sb gia dinh, hoi[le
làm mÇ>t nghé h; do. Cac khoan trÇ! cap do Nhà nt/de dài th9 và
thanh toan cha công nhân viên chue tt! nguy~n vé nghl, tién tht/dng
và chi phi dào tço giành cha lao dÇ>ng di hÇ!p tac d Dông Âu trd vê
trong khuôn kh6 eht/àng trinh tai hàa nhÇlp tU nguon kinh phi song
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phuO'ng hay cua Liên minh châu Âu cho phép mçt 56 âông nguèti lao
dçng co âu:Q'c mçt khoan v6n nho, vÛ'Ï khoan v6n này h9 co thli bM
âau tu tço viçc làm. Thljc ra, cac khoan tiên do cac doanh nghiçp
Nhà nuéJc thanh toan cho công nhân viên chûc khi h9 vê nghl tUO'ng
xUng véJi chê âç trQ' câp hw td. Nhu v~y, tât ca nhùng nguèti chuy~n
khoi khu Vlj.c Nhà nuéJc âêu chàng âuQ'c hubng mçt chê âç bao hi~m
nào trong nhùng thang ngày cu6i cua cuçc âèti cua h9. D6 cüng là
trUdng hQ'p cua xa viên khi cac hQ'p tac xa tan ra.

Biêu dÔ 2.5. Khu vlf.e theo thoi ky bàt dâu bUde vào
eugc doi ho~t déjng
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Vi~c t6 chut l<;Ii cüng làm mat di cac ché' â(> u\.i ââi g&1 Iiên v6'i h~

th6ng quan Iy vê cac van âê xà hÇ>i t6n tÇli hi~n hành tniéfc âây trong
khuôn kh6 cd ché' ké' hOÇlch héa tÇlp trung và do ngtiài sU' dl,lI1g lao âÇ>ng
qulm Iy, tUc là do cac cd quan Nhà ntiéfc, doanh nghi~p Nhà m.téfc và
hçtp tac xà thl,!c hi~n và quan IY. H~ th6ng này bao âam t6ng thê cac
nhu câu cua ngtiài lao âçmg và gia dinh cua h9, nhat là nhà d, y té' và
giao dyc. Ké't thuc "ché' â(> bao cap" cüng co nghia, thl,!c té', tü nay, Mn
thuê nhà phai âtiçJc tra theo gia tri thÇit cua no, vi~c di h9C cua con em
bat ââu tü trung h9c cd sd không con miên phi, chi phi kham chUa ~nh
không con âtiÇ/c miên phi toàn bÇ>,.. Tinh hinh thl,!c té' con phlic tÇlp hdn
vi h~ th6ng ké' hO<;lch hoa tÇip trung không con tôn t<;li co lÇIi cho t6ng
thê công nhân viên chlic rua khu VVc Nhà ntJljc và hành chlnh 51,!
nghi~p là nhung ngtièti âang âtiçJc slt dyng nhà

d, trên thl,l'c té', diêu này
co y nghia tlidng âtidng vm quyên sd hw hoàn toàn. cac nhà d này co
thê chuyên nhtiÇlng theo gia th, trlidng, thl,l'c té' ââ co. MÇ>t s6 công nhân
viên chlic cüng âtiçJc phân ph6i nhung manh âat mà h9 ban l<;Ii hoÇic
xây nhà. MÇ>t thi trlièmg bat â(>ng san bat ââu xuat hi~n cùng v6'i sl,l' phat
triên cua cac th, tnièmg phuc IÇIi và d,ch VI,! khac. M(>t mÇit, vi~c xœ bo
"bao cap"co tac â(>ng làm cho gia
m(>t thèti

ca noi chung tang, biêu hi~n bang

kY 19ffi pœt nÇing hôi ââu nhung

nam 90, mÇit khac, phuc IÇIi

và d,ch VI,! ngày càng phong phu sau nhiêu thÇip

Ji' chié'n tranh và tem

phié'u cüng làm tang cac nhu câu trong khi thu nhÇip con thap.
Cùng luc, khu VVc Nhà ntidc tuyên dyng. Và tù'ng btidc, cùng v6'i
51,! ra âèti cua mÇ>t khuôn kh6 phap ly, m(>t khu VVc tti nhân trong
ntidc và ntidc ngoài co th~ xuat hi~n và phat triên. Khu VVc này tuy~n
m(>t 56 ItiÇlng lao â(>ng ngày càng 16'n, mÇic dù

tY tr9n9

trong t6ng

vil?C làm con nho: nam 1997 chl co 8%. Ty tr9n9 ttidng â6i cua vi~c
làm trong cac doanh nghil?P và trong cac cd sd gia âinh giam di cùng
luc vm vi~c giam

tY tr9n9 ttidng â6i cua vil?C làm trong nông nghi~p

vê 56 ItiÇlng nhung ngtièti mm btidc vào hOÇlt âÇ>ng. Th, tnièmg lao
â(>ng hinh thành, và quan hl? làm công an ltidng chié'm m(>t phan
ngày càng tang trong 56 lao âÇ>ng bat ââu tham gia th, tnièmg lao
â(>ng. Xu thé' này cüng là xu thé' Iiên quan âé'n nhùng tnià'ng hçtp
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thay ô6i vi~c làm. Tuy nhiên, tinh hinh lq.i rat khac nhau, ngay trong
nQi bQ cüng nhli bên ngoài m6i quan h~ làm công an llio'ng. Vi~c bQ
Lu';;ü Lao ôQng nam 1994 cé hi~u hjc phap lu~t ôa xac ôjnh quyên
19'i và nghia VI,l tlio'ng ho giua ngliè'i sU' dl,mg lao ôQng và ngliè'i lao
ôQng. Nhling mQt phân 100 nhân công Iq.i không thuQc di~n ô6i
tliQ'ng ap dl,mg, toàn di~n hay tÙ'l1g phân, cac quy ôjnh cua b9 Lu~t
Lao ôQng. Thljc v~y, Lu~t không ap dt,mg cho nhü'ng nglià'i không
làm công an llio'ng, chiém 79% t6ng nhân công trong ôé 74% là
nông dân, và 23% là th9' thu công và buôn ban nh6. D6i v6'i nglià'i
buôn ban nh6, ôQ dài thà'i gian lao ôQng cua hQ phl,l thuQc vào mùa
và khach hàng. Nhli v~y, hoq.t ôQng trong ca nam thlià'ng không ôêu
ô~n, trong nhü'ng thà'i kY b~n rQn, thè'i gian lao ôQng trong tuân
thlià'ng kéo dài. Tuy nhiên, chI cé dli6'i 2% lao ôQng không phai là
ngliè'i làm công an llio'ng y thU'c ôli9'c ôiêu ki~n lao ôQng là mQt khé
khan. Song, ôiêu ôang lliu y là 1/3 nhân công làm trong nông
nghi~p Iq.i không hài làng vê ôiêu ki~n v~ sinh và an toàn, so vdi 16%
trang công nghi~p và 12% trong thlio'ng mq.i và djch VI,l. Thljc v~y,
nhiêu nông dân cho rang phân bén và thu6c trlt sâu mà hQ phai dùng
ôd nâng cao san IliQ'ng là cé hq.i cho sU'c khoe cua hQ.

Trang s6 nhü'ng nChià1.877 270.8725 Tm(mà)Tj/T1_3 5e(hQ .0297 Tc 2.019 0 T

842_74'ng

T6 chûc

IÇli

nên kinh ti và

Cd

cau

IÇlÎ

vê mÇlt xa hÇ'>i
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cua cac cam két trong hQ'p âÔng giû'a nglièti sil' dl,lng lao âQng và nglièti
lao âQng. Hàn nû'a, vê mÇit hQ'p âÔng lao âQng, ngày nay, hoàn clmh
và ôiêu ki~n cüng rât âa dçmg. Gân 76% doanh nghi~p chi kY hQ'p
âÔng lao âQng cô thèti hçm vé1i dlié1i 25% lao âQng âang làm cho doanh
nghi~p cua minh trong khi 2% doanh nghi~p IÇli sil' dl,lng tù' 75%-100%

lao âQng theo hQ'p âÔng lao âQng mi~ng (bang 2.1).

Blmg 2.1. Phân bÔ cac doanh nghi~p theo ty I~ lao
dQng làm vi~c theo titng lo~i h«1p dÔng lao dQng (%)
< 25 % 25-50 % 50-75 % 75-100 %
h<;1p d6ng
HÇ>'p dong vô thèli hÇln
HÇ>'p dong co thèli hÇln
HÇ>'p dong theo mùa Vl,l
HÇ>'p dong khoan
HÇ>'p dong mi~ng
H<;1p d6ng bàng van bOn,
phan theo:

T6ng

LOÇlÎ

HÇ>'p dong 3 nam
HÇ>'p dong tU 2 - 3 nam
HÇ>'p dong tU 1 - 2 nam
HÇ>'p dong dli6'i 1 nam

75,8
30,9
91,2
98,5
96,9

4,4
6,6
1,7
0,0
0,9

2,8
8,5
2,1
0,0
0,1

17,0
54,0
5,1
1,5
2,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

87,0
87,4
52,9
61,4

4,6
2,3
5,4
0,9

1,1
0,3
3,4
5,1

7,3
10,0
38,3
32,6

100,0
100,0
100,e
100,0

1

Qua trinh tô chuc IÇli nên kinh té cua Vi~t Nam chlia hoàn thành,
theo tinh thân âô qua trinh qua âQ âang tiép diên. Qua trinh tÔ chuc
IÇli này âa cho phép âÇlt âliÇ1C muc tang trliémg cao trong sim xuât và
muc sÔng cung tang lên nhuhg cung làm tang muc âQ khac nhau,
bi~u hi~n tôm tilt thông qua muc âQ khac nhau vê thu nhÇip.

Cd câu l~i

xa h9i

Cac quy âjnh m&i âÇit ra tù' 1986 không chi cô liên quan âén nên
kinh té, ngay ca tü khi âô sim xuât, lliu thông và tiêu thl,l dm ph&m âa
cô nhû'ng thay âÔi âây ân tliÇ1ng. Trên thl,l'c té, chinh là toàn xa hQi
âang vÇin âQng, và hi~n ta âang chling kién mQt qua trinh diên bién cd

44

Nolwen Henajj. Jean-Yves Martin

blm vê cac thé thlic cua kllUôn kh6 xâ hQi và cac moi quan h~ giUa Nhà
mié:lc và công dân. MQt qua trinh ca thê h6a dang diên ra không chl
trong moi quan h~ vê quyên sb hw, vê tài slm và vê lao dQng mà côn
ca vê nhà i!J, vê nh6m xâ hQi và vê giao dl,lc. Tù mQt dân tQc g6m
nhü'ng chiên s9 san sàng chju dl,lhg gian kh6 trong d6 lUÇlt l~ xâ hQi
dligc d~t trong khuôn kh6 mQt Nhà nlidc dl,l'a trên nhiIDg y tui!Jng cao
d~p cua chu nghïa tÇlp thé, ta thay xuat hi~n mQt xâ hQi trong do vi~c
tim dçt dliÇlc cUQc sông sung tUc cho ca nhân và gia âînh tri!J thành mQt
chu&n mlfc d~c truhg. Vi~c giai ph6ng kinh tê ôâ cho phép tiêp cÇln
mQt cUQc song sung tUc hcm, nhuhg cüng làm phân hoa vê hoàn canh
và mlic song. Vi~c giai ph6ng cac moi quan h~ xâ hQi làm thay d6i
phlidng thlic tai san xuat cua xâ hQi bàng cach xoa b6 nhiIDg hàng rào
ngan cach ca nhân tiêp cÇln v6'i tu ban kinh tê, xâ hQi và van hoa.
Phlidng thlic tai san xuat cüng làm thay d6i cd cau xâ hQi bàng cach
mi!J ra nhiIDg thé thlic m6'i vé d~ng cap xâ hQi. NhiIDg hoàn canh và
mlic song khac nhau làm cho nhiIDg bat binh d~g vé m~t xâ hQi tang
lên gap bQÎ. DÇic bi~t nhiIDg mlic dQ khac nhau này thé hi~n ra nét nhat
trong vi~c tiêp CÇln v6'i giao dl,lc và dào tço.
Vào dâu nhiIDg nam 1980, d~c trung cua chinh sach giao dl,lc và
vi~c thlfc hi~n chinh sach giao dl,lc trong thlfC tê là chu nghïa binh
d~ng. Ml,lc tiêu là giao dl,lc dành cho toàn dân. Xoa n;;m mù chu và
ph6 CÇlP giao dl,lc là slf nghi~p quoc gia. Trtidc nhiIDg thành tl,l\J dang
ké da dçt dligc, cUQc chiên dau vi nên giao dl,lc, co gtmg nÔ Ilfc dây
quyêt tâm tÇlp trung vào nhiIDg vùng giap ranh (vùng biên cua h~
thong) do là nhiIDg vùng chtia hoàn thành vi~c ph6 CÇlP giao dl,lc,
nghïa !"à chu yêu i!J vùng nui, vùng xa xôi, héo lanh. Ngoài ra, cd cau
cua h~ thong côn là kêt qua cua vi~c cân doi giUa vi~c nhà trlièmg mi!J
rQng cl/a don nhÇln toàn dân tdi trlièmg và vi~c dào tço nông cot, tinh
tuy lânh dço dat nliâc. Do VÇlY, cd cau này cua nên giao dl,lc chlia
dl,lhg hinh anh cua cd cau xâ hQi, mQt hinh thap co day rat rQng và
càng lên trên càng th~t lç1. Vào nam 1979-1980, cli 1 000 hQc sinh
tiéu hQc thi co 400 hQc sinh trung hQC cd si!J, 87 hQc sinh ph6 thông
trung hQc và 19 dçi hQc/cao d~ng. Hdn nUa trtiâc dây không phai
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(trên 15 tu6i) thi nay cac chUo'ng trinh này chI t~p trung vào nhü'ng
nguà'i. tü 15-25 tu6i thuQc nhü'ng vùng kho khan nhat (cac tInh miên
nui, vùng sâu vùng xa, dÔng b~ng sông Cilu Long và dân làm nghê
danh btlt ca), và nhftng nguà'i. tü 15-35 tu6i thuQc ph~n càn Ië;Ü cua
Vi~t Nam. Ngày nay, cac kê hOë;\Ch giao dl,lc mang tlnh djnh hu6'ng
và phân cap rQng rai ho'n cho cac tInh/thành ph6, ban dô h~ th6ng
hÇ>c duà'ng thuQc tat ca cac cap không càn co kha nang tuân thu st./.
chI huy cua trung uemg, hi~n nay vi~c tht./.c hi~n cac ml,lc tiêu cua giao
dl,lc éJ cap tiêu hÇ>c và trung hÇ>c hoàn toàn phl,l thuQc vào quyêt tâm
và (Mu ki~n ngân sach cua cac tlnh/thành ph6. Tat ca nhü'ng (Mu
ki~n, hoàn canh này tac dçmg và tÇlO ra nhü'ng muc dQ chênh I~ch
khac nhau giua cac vùng trong công tac giao dl,lC và xoa nÇln mù chu.
Ngoài ra, cac quy trinh mm trong vi~c cap kinh phi hÇln chê vi~c
cMu hành nhà tntèmg mQt cach dân chu. Chu nghia binh dbng cua
cap tiéu hÇ>c bj de dÇ>a, và nhü'ng bat binh âbng trong vi~c di hÇ>c éJ
cac cap hÇ>C cao hem ding tang lên. Do là do nhftng khoan dong gap
mm, cac khoan dong gap này là mQt ganh nÇ"mg d6i vm cha m~ hÇ>c
sinh và vi~c con em theo hÇ>c tü d~u dên cu6i co thé gÇip phai nhü'ng
tréJ ngÇli rat 16'n vê kinh tê. Cho con em di hÇ>c, chinh là dau tu tht./.c
st./. theo dung nghia cua no, nghia là chi tiên. Chinh thuc mà noi, và
khac véfi cac cap hÇ>C khac, tiêu hÇ>c vàn càn miên phi. Tuy nhiên,
Ngân sach Nhà nuéfc chI co thé dam bao binh quân 50% chi phi hOÇlt
dQng (tü 25%-65% tùy theo tInh/thành ph6) do do ph~n càn lÇli dài
hoi cha m~ hÇ>c sinh dong gap. Nam 1996, chi phi binh quân mQt
nam cho mQt con di hÇ>c, không ké an, là 261 000 â6ng d6i vm
thành thj và 105 000 dÔng d6i vm vùng nông thôn [TCTK, 1996].
D6i véfi nhü'ng gia mnh nghèo 1 , khoan tiên này co thé rut ngân vi~c
theo hÇ>c tiêu hÇ>c, th~m chi không cho phép cho con em di hÇ>c.
Hu6ng hô lÇli là tntà'ng h<Jp cua cap trung hÇ>C, éJ cap này, ngoài
hÇ>c phi chinh thuc, tü 20 000 d - 60 000 d, cac khoan dong gap càn

1

LùO'11g t6i thiêu là 210 000 â/thang.

T6 chltc

[Çli

nên kinh t~ và cd cau

[Çli

vê m<lt

XQ

hqi

47

tang gap dôi hay gap bÔn. DÔi v6'i cap trung hQc cd sb, cüng thea
ngu6n trên, cac khoan chi không chinh thU'c là 488 000 d dÔi v6'i
thành thi và 203 000 d dÔi v6'i vùng nông thôn. DÔi v6'i ph6 thông
trung hQc, cac khoan chi tu'dng (mg là 788 000 d6ng và 503 000
d6ng. Giao dl,lc cao dbng/dçi hQc cüng tuân theo lô-gfch này. HQc phi
chinh thU'c côn cao hdn nhiêu (binh quân 420 000 d nam 1994-1995)
[NHTG, 19961, hQc phi chinh thU'c này chi bang non nUa cac khoan
dong gop không chinh thU'c. Où sao, dÔi v6'i sinh viên, cüng co chê dQ
hex: b6ng, miên giam hQC phi, nhuhg mQt m?t, chê dQ này không dl,l'a
mQt cach r6 ràng vào mut dQ cac ngu6n thu nhÇlp cua cac gia dinh,
m?t khac, cac thê thlic cap phM hex: b6ng, mlic hQc b6ng lçi kh,k
nhau, thÇlm chi côn tùy y quyêt Ô!nh, tùy thuQc vào tùhg tru'èmg.
Do VÇlY, trên cap tiêu hQc, vi~c tiêp tl,lC theo hQc b nhüng cap cao
hdn ngày càng không phl,l thuQc vào chinh kêt qua hQC tÇlP mà phl,l
thuQc ngày càng nhiêu vào dieu ki~n tài chinh cua cha m~. Cd chê
chQn lQc dl,l'a trên dieu ki~n tài chinh này cùng v6'i cd chê thÙ'a kê ve
van hoa làm cha vi~c di hQc b nhüng cap cao hdn càng làm tang và
càng thê hi~n r6 nét nhüng bat binh dbng ve m?t xa hQi. Cac cap sau
tiêu hQC là nhüng cap mang tfnh chat phân bi~t ve m?t xa hQi nhiêu
nhat nhuhg cüng là nhüng cap da diên biên nhanh nhat trang nhüng
nam VÙ'a qua không chi vê m?t s61u'9'11g mà ca trong cd cau. Ve m?t
sÔ 1u'9'11g, biêu d6 2.7 du'di dây minh hoç nhüng diên biên gan dây
nhat, mô ta bang nhüng du'èmg cong thuQc dçng thap giao dl,lc.
Trang thà'i kY tU 1979-1980 dên 1995-1996, v6'i 1 000 hQc sinh
tiêu hQc, sÔ hQc sinh trung hQc cd sb da tang tu 400 lên 421, ph6
thông trung hQc tu 87 lên 100 và dçi hQc/cao dbng tU 19 lên 40.
Ve ban thân cd cau, da co haî thay d6i J6'n. Thay d6i thU' nhat, hêt
sU'c tu'9'11g truhg, nam 1990, b tat ca cac tlnh/thành phÔ, 16'p chuyên
cua cap ph6 thông trung hQc ra dà'i, 16'p này tÇlp hgp cac "hQc sinh
co nang khié'u". Thay d6i thU' hai, co tac dQng nhiêu nhat, do vi~c
Nhà nu'dC không côn chiêm ô!a vi dQc tôn vê cung giao dl,lc, bang
cach gŒi phong nhu cau "du'Ç>'c dong gop", da mb du'èmg cha cac tac
nhân tu' nhân. Tùhg bu'dc, cac tac nhân tU' nhân da phM triên mQt
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phân cung giao dl,lc (cac tntèmg "dân lÇip"), phân cung này dâu tu vào
hai khâu, hç tâng và thuçmg tâng cua h~ thÔng, giao dl,lc tiên ti~u hQc
và giao dl,lc phÔ thông trung hQc và dçi hQc/cao d~ng. Diên bié'n gân
dây nhat cua hai cap hQc này là do cung cua tu nhân dam bao han
mQt phân tti. Do do, 51,!' chQn lQc dl,l'a trên diêu ki~n tài chfnh và tat
nhiên ca vê m~t xa hQi cua cac cap hQc này di theo con duèmg ngày
càng cao han. Vi~c da dçng hoa cac 16'p chuyên phÔ thông trung
hQc, thl,!'c chat, co lë chI là mQt bi~u hi~n vê m~t cd cau cua qua trinh
phân hoa xa hQi mà h~ thÔng giao dl,lc dang tdü qua.
SI,!' v~n dQng cua qua trinh phân hoa, tntÔ'c tiên là làm cho hoàn
dmh kinh té'-xa hQi và yé'u ta dia Iy thêm d~m nét. Qua trinh v~n
dQng này bM dau ngay tù tiên ti~u hQc. Noi cha dung, cap này không
co chlic nang truyên dçt kié'n thlic nhu'ng co vai trà, vê giac dQ xa hQi
hoa và thâm nh~p van hoa, chugn bj tÔt cho né'p song hQc duèmg.
Thé' nhu'ng tù 1993, vi~c xây dl,l'ng lçi cap hQc này là cap hQC chiu
anh hUdng rat IÔ'n do hçl'p tac xa không càn nua 19i do dong gop
phan IÔ'n (40%) cua tu nhân và chu yé'u lçi chI thl,!'c hi~n Ci khu Vl,i'c
thành thj. Tié'p theo, Ci cap giao dl,lC ti~u hQc, mQt cach tÔt nhat d~
dung hàa cac bat binh d~ng trong nên né'p giao dl,lc doi v6'i tre em
là cung cô chat luçmg giang dçy - chat luçmg giang dçy dong vai trà
quan trQng trong vi~c làm cho con duèmg hQc van duÇ1C diêu· hàa bang cach nâng cao trinh dQ cua giao viên. Chfnh phu da tÇip trung
cÔ gang vào linh Vl,i'c này, và dây cüog chinh là mQt trong nhrtng
nguyên nhân da làm cha cap ti~u hQc dUÇ1c ph\1c h6i. Do vÇiy, trong
thà'i gian tù 1991 dé'n 1995, trên toàn quÔC binh quân cua sÔ giao
viên co trinh dQ da tù 57% lên 66% [TCTK, 1997]. Co gang này da
mang lçi lqi ich cha ca nuÔ'c, tat ca cac vùng da dçt dUÇ1c tY l~ thl,!'c
hi~n'

Ci mlic cao han trên hai chl,lc di~m, nhu'ng khoang cach ban dâu

gilta cac vùng v~n hâu nhu không thay dÔi (bang 2.2).

1

Ty l~ cac em da yào h9C léIp 1 cach day 5 nam và da h9C xong ti~u h9C.

T6 chLtc it;li nên kinh té và cCI cdu it;li vê mÇit xii hÇ>i
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Bang 2.2. Di~n biê'n trong 5 nam v~ tY I~ tht!c hi~n cùa
câp ti~u h9C theo vùng kinh tê'
1990-91
Trung du phia Bâc
Dông bàng sông HÔng
BâcTrung b9
Ven bi~n rnién Trung
Cao nguyên rnién Trung
Dông Namb9
Dông bàng sông CÙ\J Long

37,4
66,1
43,5
46,6
31,2
46,3
23,0

1991-92 1992-93 1993-94 1994-95
38,3
68,6
45,5
44.9
33,3
46,7
23,2

1

46,6
72,0
49,6
50,8
37,0
50,8
28,1

54,9
79,6
59,5
61,8
48,3
64,2
39,3
1

57,8
91,2
66,9
71,9
50,0
63,5
48,6
1

Ta co thJ thay cac vùng kinh tê co cac tY l~ thap nhat vào nam
1991 cùng OO111995, Cao nguyên miên Trung và dong bàng sông CUu
Long cùng là OOûhg vùng co tY l~ mù chu v~m càn cao hdn tY I~ binh
quân toàn qu6c và d OOûhg vùng này nên nêp hçc dl1dng cüng kém hdn
Tù lâu, muc dç, thap kém, sa sut vé giao dl,lc cùng ââ an sâu vào
OOûhg vùng này. Tiên bç, chung dçt dl1Ç>'c trong vi~c làm chu cac hành
trinh hQC dl1dng (t nhiéu co y nghïa cho thay vi~c phl,lc hoi t(OO nang
dç,ng trong giao dl,lc rô ràng ââ cung c6 vai trà dàn bây cua cap tiJu
hçc, nhuhg nhûhg khac bi~t vê giao dl,lc giUa cac vùng không giam di.

ca.

Mç,t nét khac quan trçng vé muc dç, khac bi~t là ranh gi6'i thành
thj-nông thôn. Thvc v~y, tù "ranh gi6'i" chi rô khoang cach rô r~t
giUa thành thj và nông thôn vé van dê di hçc cua con em. Diêu này
cüng dung v6'i ngl1à'i 16'n tu6i, cap hçc dçt dl1Ç>'c d ngl1à'i 16'n tu6i vùng
nông thôn trung binh thap hdn h~n mç,t cap [Henaff và Martin,
1999]. Diêu này cüng dung v6'i cung cach di hçc hi~n nay cua con
em. Trli6'c tiên, d vùng nông thôn, tY I~ tre em không bao già' t6'i
trlidng thl1dng 16'n han (W 4%-5% d vùng nông thôn 50 v6'i 0,7%-2%
d vùng thành th!). Sau do, tre em bflt dàu di hçc cüng muç,n hdn, v6'i
71 % tre em W 5-9 tu6i cap tiJu hçc 50 v6'i 80% d vùng thành thj.
Cu6i cùng, 56 ll1Q'11g chuyJn sang nhûhg cap cao hdn d vùng nông
thôn cüng nhO hdn nhiéu. Thvc vÇiy, nêu nhl1 thanh niên vùng nông
thôn lua tu6i 15-19 chiêm 18% hçc sinh trung hçc cd sd, 24% ph6
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thông trung hQc, 2% cao d~ng/d9i hQc và gàn 50% da thôi hQC (ké't
thuc hành trinh hQc du'èing) thi doi v6'i thanh niên vùng thành thL cac

tY I~

tu'elng Uhg cùng dlp là 7%, 47%, 11% và 33%_

Nhû'ng mûc de;> khac nhau vê giao dl,lc theo vùng và theo cha éJ
(thành thi-nông thôn) chi là bi~u hi~n nhû'ng mûc de;> khac nhau vê mi[lt
xa he;>i. Diêu chile chiln là cung giao dl,lc khac nhau ve

s6 và chat \u'çmg

là me;>t yé'u ta quan trQng cua nhû'ng mûc de;> khac nhau ve giao dl,lc. Noi
chung, trinh de;> cac giao viên vùng thành th, thu'èing cao hein, ngay ca
khi trinh de;> chung rua giao viên ngày càng du'Q'c nâng cao hein, và cac
cd

séJ gilmg d 9y ph6 thông tnmg hQc và cao d~ng/d9i hQc v~m càn là

me;>t thû dÇ>c quyen cua cac thành pho. Hein nUa, vi~c t6 chûc thljC hi~n
cac khoa dào tqO cüng co quan h~ rat m~t thié't v6'i né'p song vùng thành
th!. Tuy nhiên, chi riêng vi~c deln gian là co du'a con em cua minh Mn
tru'èmg hay không, sau do co duy tri vi~c con em tié'p Nc dé'n tru'èing hay
không và ca vi~c kéo dài hành trinh hQc du'èing cua con em dlja trên ké't
qua hQC t~p co cho phép con em lên lâp cao hein hay không deu phl,l
thue;>c rât nhieu vào hoàn canh kinh té'-xa he;>i cua gia dinh. Chinh là và
nha"t là tù' khi bilt dàu di hQc, duy tri vi~c dé'n tru'èmg và d 9 t tié'n be;> éJ
tru'èmg, ngày càng phl,l thue;>c vào nhû'ng bi~t sa ve tài chinh. cap hQc

éJ tru'èmg cua con em phl,l thue;>c me;>t cach may mac vào mûc song cua
cha m~. Rut tU me;>t cUÇ>C dieu tra cap quOc gia thljc hi~n 1997, biêu diS

2.7 minh hQa cha diêu này [Henaff và Martin, 19991'.
Bi~u dÔ 2.7. Trinh d{> gÏélo d~c tré con theo mite sÔng
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khac nhau trong vi~c tié'p

c~m vâi giao dl,lc tùy theo vùng, tùy theo ndi b và muc s6ng cüng là

nhÜ'l1g di~u ki~n dê tié'p c~m vâi dào tq.o ngh~, vi chfnh vi~c di h<;>c db
dang, di h<;>c muÇ'>n cüng là mÇ'>t trb ngq.i cho công tac dào tq.o ngh~.
Trong cac hinh thuc tq.i tnià'ng, dq.y ngh~ chI thl,l'c sl,l' tié'p nh~m nhühg
con em da h<;>c xong trung h<;>c cd sb và trung h<;>c phÔ thông. Cac
hinh thuc h<;>c tq.i tnià'ng này, nhu' ta da thay, da bi khung hoang tU
khi t6 chuc lq.i nên kinh té' cua dat nu'é'c. CuÇ'>c khung hoang này da
không ngan dm du'<;>'c cung-cau (nhat là doi vâi thanh niên vùng nông
thôn) v~ dào tq.o ngoài h~ th6ng h<;>c du'à'ng tang mq.nh, mÇ'>t h~ qua
trung gian cua chfnh vi~c tÔ chuc lq.i nén kinh té'. Thé' nhung cac
khoa dào tq.o ngoài h~ th6ng h<;>c du'à'ng tq.i cd sb lq.i thu'à'ng tÔ chuc
dành cho nhühg ngu'èfi co trinh dÇ'> tu'o'ng du'o'ng hoÇic cao hdn trung
h<;>c cd sb. Noi mÇ'>t cach khac, trinh dÇ'> h<;>c van thap hdn trung h<;>c
cd

sb thi chI co thê theo h<;>c cac khoa dào

tq.o không tq.i cd

sb, nghia

là tl,l' dào tq.o, vlia h<;>c vù'a làm hay h<;>c ngh~ gia dinh.
Nhu' V?y, de5i mai da tq.o thu?n 1Ç)'i cho quang dq.i quan chung
du'<;>'c hu'dng thl,l vê h<;>c van cd ban. Chfnh qua trinh v?n dÇ'>ng này da
tié'p thêm sinh Il,I'c cho cac tang lâp xa hÇ'>i, cho phép cac tang lâp xa
hÇ'>i dau tu' mq.nh më hdn vào cac cap h<;>c cao ho'n cua h~ th6ng h<;>c
du'à'ng. D6ng thèfi, c6 glmg mang tlnh binh dbng cüng dq.t du'<;>'c tié'n
bÇ'> trong công tac xoa nq.n mù chu và trong cuÇ'>c v?n dÇ'>ng du'a con
em té'i tru'à'ng.

Kê't

lu~n

Chfnh sach de5i mai da tq.o ra nhühg thay d6i to lé'n trong nén
kinh té' và xa hÇ'>i Vi~t Nam. De5i

1

mm da thao gCi và giai phong nén

Mltc sÔng cua gia âînh (thu nh~p cçmg véli

5

1oé,1Ï,

tü 20 Mn 100.

do dùng gia âînh) dl1çJ'c phân chia thành
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kinh té" và nhèl dé nén kinh té" thoât khéi tri tr~, phl,lc hôi tang tniémg.
Tuy nhiên, không phai m9i nguèli déu dU<;1c thl,l huémg cac ké"t qua
cua hi~u qua kinh té". Vi~c da dçmg Ma cac hoçt dçmg cho phép tang
thu nh?p, kê ca vùng nông thôn. Tuy nhiên, phai làm sao dê tat ca
nông dân déu dU<;1c thl,l huémg ké"t qua cua hi~u qua kinh té", và thêm
vào dé qua trinh da dçng héa hoçt dQng làm cho tién công trong
công nghi~p và d,ch VI,l tang cao hem. Trên t6ng thê, thu nh?p tang
nhling nhü'ng muc dQ khac nhau vé thu nh?p và (Mu ki~n s6ng cüng
cé xu hu&ng tang lên và nhü'ng muc dQ thu nh?p và âiéu ki~n s6ng
khac nhau lçi gan Iién v&i loçi vi~c làm. Hem nUa, tat ca cac bQ ph?n
cau thành cua ché" dQ bao tr<;1 cü chtta du<;1c thay thé" b6 sung hoàn
chinh. Ngoài ra, ké"t h<;1p vdi d6i mdi vé kinh té", vi~c go bé khuôn
kh6 quy lu?t cü vé mçJ.t xâ hQi da giai phéng cac nguy~n v9n9 ca
nhân, làm cho nguy~n v9n9 ca nhân phât huy và t?n dl,lng b6i canh
m&i. Cùng v&i cung cach "tha n6i" mdi trong giao dl,lc, mQt ttmg lé1p
tu san mdi, cé tién n6i lên và dâu tu vào Iinh VI,l'c giao dl,lc và bat dâu
làm trai v&i nhü'ng nguyên tac binh d~ng xâ hQi chu nghïa. Cac chié"n
lu<;1c cua ca nhân, gia âinh, doanh nghi~p và cd quan cé diéu ki~n
triên khai chfnh trong không gian kinh té"-xâ hQi m&i này.
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