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ThoM kh6i hoàn toàn canh nghèo nàn là ml,lc tiêu mà ôat
mi&c Vi~t Nam [uôn phan ôau ôê Ô9t ôliÇ>'c. Vi~c Wng bli&c ôlia

câc

ché thj trlià'ng vào quâ trinh ôieu tiétho 9 t ôç>ng kinh té
ôa giai phong nhung hjc lliÇ>'ng t 9 0 ra tang trliO'ng và làm giàu ôat
cCi

nli<Jc. Nhà' xa lânh hiêm h9a cua nghèo nàn mà th\ trlià'ng ôa
giành ôliÇ>'c tâm cao giâ trj cua minh. Là

CCi

50' cua nang ôQng

kinh té nên sâng kién câ nhân ôliÇ>'c khuyén khîch bàng m9i câch
và ôa lôi cuon nhieu thành phân, nhieu ôoi tâc tham gia vào câc
thj trlià'ng. Thông qua vi~c mO' rQng ph 9 m vi ho 9 t ôQng cua câc
thành phân và câc ôoi tâc khâc, Nhà nli&c ôa tUng bli&c gi&i h 9 n
ph 9 m vi cua minh [Lê Dang Doanh, 2001]. Ké ho 9 ch hoa t~p
trung không càn, ché ôQ bao cap bj xoa b6 dân và sl/ ra ôà'i cua
mQt khuôn kh6 phâp ly và quy ché ôa

cCi

cau 19 i vai trà và v\ tri

cua Nhà nli&c.
Trong lïnh vl/c vi~c làm, vi~c

cau 19 i khu vl/c Nhà nli&c và
quâ trinh tan ra cua câc hÇ>'p tâc xa ôa làm cho lao ôQng ngày
cCi

càng linh ho 9 t; th! trlià'ng lao ôQng xuat hi~n trong quâ trinh
phât triên cua khu vl/c tli nhân gia ôinh và tli ban trong và ngoài
nli&c,

cCi

cau cua th, trlià'ng này Wng bli&c ôliÇ>'c hinh thành. D6i

m&i ôa âp ôÇ'lt moi quan hê hQ'p ô6ng giua nglià'î chu sU' dl:mg lao
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âQng và ngLièli lao âQng, kê

ca

trong khu vtj.c Nhà nLiO'c. Trang

lïnh vtj.c giao dl,lc, ché âQ âong gop h9C phi và stj. xuât hi~n cua
nhiêu thành phan, khu vtj.c ngoài qu6c doanh, tù' nay khu vtj.c
ngoài qu6c doanh âLiQc tham gia vào Iïnh vtj.c giao dl,lc và âào
tÇlO, âang gap phan làm cha th! trLièlng giao dl,lc hinh thành.
Dung trLiO'c çac Itjc lLiQng âLiQc giai phong cua th! trLièlng, vi~c
khbng âjnh lÇli âjnh hLiO'ng xa hQi chu nghïa cua cac chién lLiQc
do Nhà nLiO'c thtjc hi~n' âa làm cho vai trà thuc âày và chi âÇlo
cua Nhà nLiO'c chuyên thành vai trà ngLièli âam bao và tr9ng tài.
Tli nay, chinh bQ Luçlt Lao âQng phai âiéu tiét cac m6i quan h~
lao âQng. Vi~c ap dl,lng bQ Luçlt Lao âç,ng trang tât

ca

cac khu

vtjc cua nén kinh té v~m càn xa vO'i thtj.c té, nhLing Nhà nLic5'c
âang c6 gi!mg tÇlO suc mÇlnh cha lu~t. Vé mi;it giao dl,lc, Nhà nLiO'c
van càn là mç,t âam bao âJ giao dl,lc là cua toàn dân. Nhà nLiO'c
duy tri giao dl,lc tiêu h9C miên phi và tLi nhân không âLiQc tham
gia, và âi;ic bi~t cham 10 tÇlO thu~n IQi cho vi~è âi h9C cua cac
vùng, âja bàn ch!u nhiéu thi~t thài.
"Cac thành ttj.u [00.] cua Vi~t Nam vê mi;it tang trLidng không
nhUng không tLio'ng xU'ng vc5'i mQt âoàn tàu cai cach chinh th6ng trên

Cd 56 cung c6 quyén 56 hw, 6n âjnh kinh té vï mô, slta â6i

h~ th6ng

thué và ttj. do hoa thLio'ng mÇli mà càn ca vO'i mç,t mô hinh phM triên
Cl,l thê khac vO'i cac chién lLiQc cua cac nLiO'c âang n6i lên 6 Dông
Nam Â" [Weigel, 1997: 23]. Vi~c không càn ké hOÇlch hoa t~p trung
không co nghïa là tl.i b6 công tac ké hOÇlch hoa. Cac cd ché th)
trLièlng ngan ngüa m9i kha nang chi huy trtj.c tiép, nhLing âài haî, do
không chac chan, công tac lÇïp ké hOÇlch mang tinh âinh hLi6'ng cho
phép dtj. kién trLiO'c nhUng diên bién co thê làm mat cac quan h~ cân
â6i mà ta mang mu6n âÇlt âLiQc. Trang cach Itj.a ch9n phat triên, nç,i
dung cua cac quan h~ cân â6i hài hàa là tim cach dung hàa tinh nang
âQng kinh té và công tac phân ph6i cac thành qua cua tang trLidng
mQt cach binh âbng.
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Tang tnidng oa chophép giam nghèo nàn, nhLing tang
trLidng cùng Jàm nay sinh tinh tr;;mg khac biE?t ngày càng tang
trong xa hQi ViE?t Nam. Thiéu viE?c làm và that nghiE?P xuat hiE?n
cùng v&i thj trLièlng lao oQng, tinh bap bênh trong vj thé cua lao
oQng cua mQt 0;;1Ï oa 50 ngLièli lao oQng ViE?t Nam, và tinh trçng
thu nhÇlp chênh IE?ch ngày càng tang oa xuat hiE?n. That nghiE?P
trên t6ng thé càn d muc thap, o~c biE?t d nông thôn nhLing là moi
oe dQa tht!c st! tînh 6n ojnh cua xa hQi. Tinh tr;;mg thiéu viE?c làm
rat ph6 bién d vùng nông thôn, dù ding, không phai là cua riêng
gl vùng nông thôn. Tinh tr;;mg thiéu viE?c Jàm trên thé hiE?n thông
qua cac hành vi oa d;;mg hoa trong cac ho;;11 oQng kinh té, nang
oQng bM ngu6n tU nhù'ng hO<;lt oQng kinh té nhLing hO<;lt oQng
kinh té 06ng thèli cùng là mQt yéu to gây mat 6n ojnh co thé gây
trd ngçi cho qua trinh tang trLidng.
Tinh trçng mat viE?c làm hàng 10çt do t6 chuc lçi nén kinh té
và st! xuat hiE?n cua nhung ngLièli chu sU' dl,lng lao oQng m&i làm
cho lao oQng de trd nên bap bênh.

50

lLiÇlng cac hÇlp 06ng lao

oQng ngàn h<;ln tang, l<;li không phai là hÇlp 06ng b~mg van ban
và hinh thuc thau phl,l, giao-nhçm gia công phat trién oa làm tang
lên mQt cach oang 10 ngçi 50 lao oQng mà viE?c làm và thu nhÇlp
cua hQ lE? thuQc vào nhung thay 06i cua boi canh kinh té. Nhù'ng
thay 06i này co tac oQng mçnh më 1&i viE?c xac ojnh thu nhÇlp,
xac oinh hQ là ngLièli Jàm công an JLio'ng hay không làm công an
ILio'ng, làm tang khoang cach giUa ngLièli lao oQng oLiÇlc hLidng
cac ché oQ và ngLièli Jao oQng bap bênh, tùy thuÇ>c vào quyén
thLio'ng lLiÇlng vé m~t thu nhÇlp, và tùy theo nhù'ng ngLièli lao oÇ>ng
này thuÇ>c ooi tLiÇlng ap dl,lng bÇ> LuÇit Lao oÇ>ng mÇ>t cach tht!c té
hay J9 thuyét, hay nàm ngoài diE?n ap dl,lng cua bÇ> LuÇit.
Tînh nang oQng hQc oLièlng oa oLiÇlC phl,lc h6i sau khi cac ojnh
hLi&ng m&i cua Nhà nLi&c oau nhù'ng nam 90 làm rung chuyén
và co' cau lç i hE? thong này. Ngày nay, viE?c duy tri mÇ>t co' cau
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binh dàng không con dliçc bao dam. Cac thê thtic phan tdich
nhi$m tài chinh m&i giua Nhà nli&c và gia dinh làm cho van dê
di hQc và duy tri vi$c di hQc ngày càng trd nên bap bênh han,
ngay ca d cap tiêu hQc, d6i v&i cac gia dinh tung thiêu nhat.
Ngoài ra, sV phat trién cua cac chliang trinh dào t90 dài ngày,
nhat là d cap trung hQc ph6 thông và giilO dl,lc d 9 i hQc/cao dàng
cho thay nguY$n vQng vê mi;\t giao dl,lc-dào t 9 0 cua cac gia dinh
da dliçc giai phong và phan anh nhung thay d6i trên thj trlièlng
-lao dçmg; sV phat triên này da mang tinh khà thi nhèl co cung tli
nhan xuat hi~n b6 sung cho cung cua Nhà nlidc. Nhli vi;ly, ngay
ca vi$c tiêp ci;ln v&i h$ th6ng giao dl,lc và tu6i thQ cua h$ th6ng
này ngày càng phl,l thuçc vào kha nang chu cap tài chinh cua cac
gia dinh. Cung m&i thê hi$n chu yêu d thành thj, và gap phan
làm cho khoang cach giua thành thj và nông thôn ngày càng l&n.

y

tlidng binh dàng là

y tlidng

cua h$ th6ng trli&c thèli ky d6i

m&i_ M6i quan h$ can d6i hinh thành trong linh vVc lao dçng
cüng nhli giao dl,lc da chju tac dçng cua chinh cac ca chê san
xuat bat binh dàng cua ban than th! trlièlng. Trong b6i canh do,
vi$c duy tri dinh hli&ng xa hçi chu nghia là vi$c tim t90 ra binh
dàng dé bù dilp cho quan h~ binh dàng mà Nhà nli&c không con
co diêu ki~n dam bao, và ngày nay quan h$ binh dàng do không
con là cach t6t nhat dé dàmbào cho phat tri~n. Do vi;ly, m6i
quan tam cham 10 nang cao cUQc s6ng sung tuc cua ti;lp thê
chuyên sang công tac slt'a chua Cac bat binh dàng thông qua vi~c
phan ph6i 19i thu nhi;lp và thông qua nhung chliang trinh can
thi$p ti;lp trung vào cac nhom và nhÜ'ng dja phliang chiu nhiêu
thi~t

thoi nhat.

Di;\c bi~t, cac bat binh dàng thê hi~n mçt cach hêt stic sau sac

trong linh vVc bào trç xa hçi và y tê, cac linh vVC này tac dçng
trVc tiêp t&i giao dl,lc và lao dQng: trong nlt'a dau cua nhung nam
90, ta co cam giac rang Nhà nli&c da ]ùi bli&c và vi$c cac djch
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vl,l

ca

ban bién thành hàng h6a da làm

SI,lP

d6 h~ thong bao tr9'

xa hQi. Tuy nhiên, néu nhti cac t6n t9i càn nhiéu và cac bat binh

d~ng trong Iïnh vl/c này càn 16'n, thi r6 ràng Nhà nti6'c sè dU'ng
ra dam nhi~m hoàn toàn vai trà cua minh trong lïnh vl/c này và,
trong hoàn canh c6 thé, mÛ' rQng di~n, nhà' d6 duy tri quan h~
gan b6 chién lti9'c cua kinh té th! trtià'ng xa hQi chu nghïa. Yéu
to phân phoi 19 i là nQi dung cot 16i cua chu nghïa xa hQi.
Vi~c làm cho hài hàa giua chién lti9'c tang trtiÛ'ng dl/a trên

ca

sÛ' khuyén khich phat trién sang kién ca nhân và vi~c mÛ' rQng
h~ thong phân phoi \9i mà cac nti6'c nghèo không co diéu ki~n

dé thl/c thi qua là mQt công vi~c kho khan. Cho tai nay, mi:ic dù
09i hQi Oang gan dây nhat da c6 nhü'ng phat biêu mang tlnh
chién lti9'c và chinh tri, bao tr9' xa hQi v~m chtia dti9'c tiU tiên
bllng tang trtiÛ'ng. 06ng thà'i, vi~c phan cap, bllng cach tang
thêm tinh tI,I' IÇlp, tang thêm quyén h 9 n cha cac tlnh da làm tang
thêm tinh tr9ng mat can doi và vé nguyên tac da cho phép cac
tlnh co thu nhÇlp cao giành nhiéu ngu6n ll/c han 50 v6'i cac tlnh
khac cho công tac giam nghèo và bao tr9' xa hQi. Hi~n nay, co
nhung t1nh rat giàu và cüng co nhü'ng t1nh rat nghèo. Do VÇlY,
vi~c II/a chQn cac chién lti9'c phat trién cua Nhà nti6'c Trung tiang

can quan tâm t6'i kha nang cua cac tlnh dé dtia cac tlnh thl/c hi~n
theo nhü'ng dinh hti6'ng mà Nhà ntiélc không nhat thiét phlli làm
chu hoàn toàn.
Nhung cach bi~t giua cac tlnh là do tinh giàu nghèo ttiang
doi, do muc dQ thuÇln 19'i vé dia ly, do nguon vi~c làm nhiéu hay
it và do chat lti9'ng vi~c làm da t90 ra nhü'ng tac dQng khac nhau
vé muc dQ thu hut dau tti tu' nhân, trong nti6'c và ntiélc ngoài. LI/c
lti9'ng slm xuat cua dat nti6'c co di:ic trting là rat không dong nhat
vé tu6i dà'i, nguon goc và trinh dÇ> công ngh~. Vi~c bat kip trinh
dÇ> công ngh~ ngay Û' trong ntiélc và tién kip trinh dQ công ngh~
cua cac nti6'c lang giéng là mQt trong nhung tiU tiên cua chién
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ILiÇJ'c phat triên cua Vi~t Nam. T 6'i âây, van âé â~t ra là st! It!a
ch9n giû'a phat triên dLia trên cac công ngh~ sV dt,mg nhiéu lao
âông, vé ngim h~n, cac công ngh~ này sé co thê cho phép giam
suc ép vé vi~c làm b~mg cach sV dl,mg lao âQng it âLiÇJ'c âào t~o
và tra ILiang thap, và phat triên dt!a trên cac công ngh~ tinh vi
han, nhat là trong Iinh vt!c tin h9C, chi kha thi ve m~t trung h~n
do âoi hai phai âau tLi,

ca vé thiêt bj và âào t~o, và co thê sé làm

tang muc tien công.
Vi~c thoat khai nghèo nàn van con rat m6'i me, bap bênh và

chLia toàn di~n. Ph~m vi lt!a ch9n chiên ILiÇJ'c bj thu hl?P do tich
lüy thap. y êu to ng;1m h~n v~m con là yêu to không thê cLiètng
n6i. Tu 20 nam nay, nhèi công tac kê ho~ch hoa gia âinh, ty I~
tang dân so âa giam âi âeu â~n nhLing van con cao do quy mô
dân so và phân bo dân sô vé m~t âja ly trên ph~m vi toàn quoc.
Suc ép vi~c làm van là mQt yêu tô h~n chê rat l6'n trong khi lao
âQng, âLiÇJ'c giao dl,lc tôt nhLing I~i it âLiÇJ'c âào t~o, ngày nay phl,l
thuQc chu yêu vào thu nhÇlp tU lao âQng cua minh. Cuoi cùng, y
â,nh giành Liu tiên cho âau tLi vào nhû'ng ngành sV dl,lng nhiéu
lao âQng càng m~nh mé han vi trinh â(l h9C van cao và chi phi
lao âQng thap so v6'i nhû'ng nLi6'c cùng trinh âQ phat triên là mQt
trong nhû'ng hap dan chu yêu cua Vi~t Nam âoi v6'i cac nhà âau
tu nLi6'c ngoài.

Vi~t

Nam cüng âat nhieu hy v9n9 to Iéin vào LiU

thê tLiang âôi này nhàm hLidng thl,l nhû'ng vi~c làm t~o ra d nLi6'c
ngoài và thu ve nhieu ngo~lÎ tê. NhLi VÇlY, vé m~t tinh c~nh tranh
quoc tê, giành LiU tiên cho nhû'ng ngành sV dl,lng nhieu lao âQng,
cô thê cüng

ta ra là hÇJ'p IY.

MÇit khac, do không quan tâm mQt cach âLing muc t6'i cac
công ngh~ m6'i, Vi~t Nam co thê tlj tLi6'c ba m9i khâ nang tiên
kip. Dây là mQt thv thach mà Vi~t Nam SEm sàng vLiÇl't qua. Doi
v6'i Vi~t Nam, âau tLi cho kiên thuc là mQt truyen thông lâu âèii.
Và tri thuc ââ là mQt thach thuc l6'n cua thê ky XXI. Cac nhà
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lanh dço Viçt Nam nhi)m thûc dtiÇlc van dé này mÇ>t cach dây du
và da dtia van dé phM trién ciic công nghç hiçn dçi trÔ' thành
mÇ>t trong nhùng tiu tiên trong vàng 10 nam tâi. Tuy nhiên, cac
diéu kiçn dây du can co dé thVc hiçn nÇ>i dung thû haî này cua
chién ltiÇlC phM trién không co si1m ngay tUc thi. T rtiâc mM, do
không thé thu hut cac ngu6n veSn dau tti can thiét mÇ>t cach dang
tin cÇiy, công tac dào tço dtiÇlc quan tâm chu

y noi theo gtiang

IVa ch9n cua Xingapo cach dây 20 nam.
Trong khi Viçt Nam kiên tri sV nghiçp giành dÇ>c IÇip thi qua
trinh mÔ' cU'a, hÇ>i nhÇip khu vVc và queSc té lçi dÇ'lt ra meSi quan
h~ lç thuÇ>c J~m nhau ngày càng lân. LVa ch<:m chién JU'ÇlC phM

trién và kha nang thVc hi~n cac chién ltiÇlC do cua dat ntiâc së
quyét dinh vj tri cua Vi~t Nam trên trtièlng queSc té. Mtièli lam
nam thVc hi~n d6i mâi mÔ' ra mÇ>t trang mâi trong )ich sU' cua
Vi~t Nam. Trong qua khû, Vi~t Nam da dtiang dâu vâi nhùng

van dé dÇ'lc trting, cac van dé này ngày càng diu di thi nhùng van
dé gtm lién vâi phM trién ngày càng trÔ' nên quan tr9ng han, dÇ'lt
dat ntiâc trtiâc nhùng van dé mà da seS cac ntiâc nghèo phai giai
quyét, và vào mÇ>t vi thé binh thtièlng han. D6ng thèli, do cach
IVa ch9n cua minh, Vi~t Nam dang phai dtiang dau vâi nhùng
van dé dÇ'lt ra deSi vâi cac ntiâc tién hành công nghi~p hoa, vi vÇiy,
Vi~t

Nam dn quan ni~m nhùng van dé này mÇ>t cach binh thtièlng

han. Ttiang lai cua kinh té thj trtièlng xà hQi chu nghïa phl,l thuQc
vào kha nang thVc hi~n chién ltiÇlC mà dat ntiâc dà IVa ch9n
trong khuôn kh6 dà xac djnh [Lê Dang Doanh, 2001].
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