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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong lịch sử, nông nghiệp là ngành kinh tế gắn liền với sự phát triển của đất 

nước hàng nghìn năm. Nông nghiệp không chỉ đảm bảo đủ cung cấp lương thực 

thực phẩm cho người dân trong nước mà còn là một mặt hàng  xuất khẩu với số 

lượng lớn trong ngành nông, lâm, thủy sản mà nó là một yếu tố căn bản tạo nên nền 

văn minh lúa nước đậm đà bản sắc Việt Nam. Đất nước Việt Nam hiện nay có 

khoảng 80% dân số sống ở nông thôn cho nên giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông 

thôn lại càng quan trọng và cấp thiết hơn.  Nông dân, nông nghiệp, nông thôn luôn 

là những vấn đề chiến lược có ý nghĩa to lớn và vị trí quan trọng trong các thời kì 

cách mạng ở nước ta. Giải quyết tốt vấn đề này Đảng và nhà nước Việt Nam sẽ tạo 

ra một trong những nhân tố quyết định cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung.  

Lịch sử kinh tế Việt Nam đã có một thời kì rơi vào tình trạng khủng hoảng 

trầm trọng về lí luận và chính sách kinh tế. Đó là khoảng thời gian mười năm sau 

ngày giải phóng miền Nam (1976 – 1985). Trong nông nghiệp, cùng với hợp tác 

hóa nông nghiệp một thứ văn hóa mới lạ (bình quân chủ nghĩa) được đưa vào nông 

thôn: “cả làng xếp hàng ra đồng theo kẻng, rồi lại thu quân theo kẻng, hậu quả là 

năng suất lao động của nông dân giảm đi một nửa giá trị một ngày công chỉ được 

tính bằng lạng thóc”[19.tr 15]. Như vậy giữa những giải pháp xã hội chủ nghĩa và 

thực tế cuộc sống không có sự thống nhất, càng đẩy tới các giải pháp xã hội thì liên 

tục vấp phải những phản ứng tiêu cực của cuộc sống. Đỉnh điểm xung đột khi cuộc 

kháng chiến chống Mĩ cứu nước cũng bước vào giai đoạn ác liệt để đi tới kết thúc, 

kinh tế đất nước lúc này kiệt quệ về cả nguyên nhiên liệu, lại mất hẳn động lực phát 

triển do những biện pháp quản lí và cải tạo xã hội chủ nghĩa được áp dụng vội vã. 

Những xung đột này gay gắt đến mức không điều hòa được cuối cùng chỉ có sức ép 

của cuộc sống mới từng bước hé mở ra những lối thoát. Trong nông nghiệp bắt đầu 

“khoán chui”, rồi “ khoán 100”, mỗi sức ép của cuộc sống là một bước lùi đối với 

chủ nghĩa xã hội. 

Kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986, nông 

nghiệp được xác định là mặt trận kinh tế hàng đầu. Đảng và Chính phủ luôn quan 

tâm đến phát triển nông nghiệp và nông thôn, coi đây là một lĩnh vực có ý nghĩa 

chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đặc biệt, chính sách đã 

cho phép nông dân tiếp cận với đất đai và các tài nguyên khác như rừng, biển, mặt 
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nước, thêm vào đó chính sách tự do hóa thương mại và đầu tư đã tạo cú hích thực 

sự cho nền nông nghiệp hàng hóa. 

Về mặt khoa học, kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong suốt quá trình phát 

triển luôn nhận được sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà chính trị, các nhà sử học 

các nhà kinh tế và những người quan tâm đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhìn nhận 

vấn đề từ góc độ sử học, đồng thời dưới góc nhìn chủ yếu với chủ thể Việt Nam đã 

đánh giá một cách khoa học và khách quan về quan hệ kinh tế Việt Nam giai đoạn 

1976 – 1985 sẽ là một đóng góp khoa học ưu tiên của đề tài nghiên cứu. 

Về mặt thực tiễn, nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp giai đoạn 1976 đến 1985 

nhằm góp phần bổ sung mảng kiến thức, tư liệu về kinh tế - xã hội nước ta giai đoạn 

trên, việc làm đó càng cấp thiết bởi nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng nhất trong cơ 

cấu kinh tế cả nước. Việc đánh giá lại nền kinh tế nông nghiệp thời kì này giúp cho 

các nhà quản lý kinh tế, các doanh nhân, nhân viên kinh tế có được cái nhìn tổng thể 

khách quan về kinh tế nông nghiệp Việt Nam mười năm đầu sau khi thống nhất đất 

nước. Từ đó, đề tài góp phần hỗ trợ các nhà quản lí kinh tế trong việc hoạch định 

chính sách kinh tế của Việt Nam thời kì sau này.  Trong điều kiện tư liệu về mảng 

này còn thiếu thốn, công tác nghiên cứu còn chưa nhiều, việc bổ sung kiến thức về 

lĩnh vực này càng thêm ý nghĩa. Riêng với tôi thực hiện đề tài tạo điều kiện cho tôi 

tìm hiểu sâu hơn về kinh tế nông nghiệp thời kì này trong cơ cấu kinh tế nước ta.  

Với tất cả những lí do trên tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Kinh tế nông 

nghiệp Việt Nam (1976-1985)” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Từ trước đến nay, nghiên cứu về kinh tế Việt Nam đặc biệt là nghiên cứu về 

kinh tế nông nghiệp đã thu hút đước sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu trong 

và ngoài nước. 

Đã có nhiều công trình nghiên cứu ở những mức độ khía cạnh khác nhau đề 

cập đến nghành nông nghiệp thời kì này. Đặc biệt một số công trình chuyên khảo về 

cơ cấu kinh tế xã hội, tình hình nông nghiệp nông thôn thời kì này được công bố 

như: Đảng Cộng sản Việt Nam với liên minh công nông trong những năm 1975 – 

1985 (Nguyễn Bá Linh, Học viện Nguyễn Ái Quốc, 1989) với đề tài này tác giả đi 

vào nghiên cứu tình hình và đặc điểm về nông nghiệp Việt Nam trong đó nông dân 

chiến đại đa số và việc hình thành khối liên minh công nông sẽ tạo nên sức mạnh to 

lớn và là yếu tố quyết định đưa đến sự thành công của Đảng. 



3 
 

Đảng bộ Hà Bắc lao động thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp thời kì 

1986 – 1996 (Nguyễn Đức Thìn, Học viện chính trị quốc gia) đề tài trên tác giả đi 

vào nghiên cứu chính sách của Đảng vào thời kì 1986 -1996 và sự vận dụng sáng 

tạo của đảng bộ tỉnh Hà Bắc (Hà Bắc - đây là tên gọi cũ để chỉ hai tỉnh Bắc Ninh và 

Bắc Giang ngày nay).  

Hay quyển Lý Luận về hợp tác hóa kinh nghiệm lịch sử và sự vận dụng ở 

nước ta ( Lưu Văn Sùng NXB Sự thật Hà Nội,1990), quyển Hợp tác hóa nông 

nghiệp Việt Nam lịch sử - vấn đề - triển vọng (Chử Văn Lâm, Nguyễn Thái Nguyên, 

Phùng Hữu Phú, Trần Quốc Toản, Đặng Thọ Xương, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1992), 

Khảo sát các tổ chức hợp tác của nông dân nước ta hiện nay ( Đào Thế Tuấn, NXB 

chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995), Một số vấn đề kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp 

Việt Nam (tạp chí thông tin lí luận số 2-1990, tập thể tác giả của trung tâm Khoa 

học xã hội và nhân văn quốc gia) các tác phẩm trên đề cập đến cấu trúc và cách thức 

vận hành của hợp tác xã để qua đó đánh giá một cách khách quan về mô hình hợp 

tác xã trong sự phát triển của kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong thời kì trước đây 

và sự khả quan trong tương lai. Đổi mới quản lí kinh tế nông nghiệp, thành tựu, vấn 

đề và triển vọng (Nguyễn Văn Bích, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994), Thực 

trạng nông nghiệp nông thôn, nông dân nước ta (Nguyễn Sinh Cúc, NXB thống kê, 

Hà Nội 1990)  

Các tác phẩm trên cung cấp thông tin cơ bản về tổng quan kinh tế nông 

nghiệp Việt Nam, có những tác phẩm nhìn nhận chính sách kinh tế của Đảng được 

vận dụng cụ thể vào một tỉnh (Hà Bắc) đồng thời cũng có rất nhiều tác phẩm nhìn 

nhận kinh tế nông nghiệp ở việc thành công trong việc xây dựng và vận hành hợp 

tác xã một cách hiệu quả. Nhưng tất cả các tác phẩm trên mới chỉ dừng lại ở việc có 

đề cập đến kinh tế nông nghiệp Việt Nam ở giai đoạn hai mươi năm sau ngày giải 

phóng miền Nam hoặc có cả những tác phẩm có cái nhìn xa hơn về hiện tại và 

tương lại về xu thế phát triển kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên các tác phẩm đó lại đi 

sâu vào nghiên cứu các mảng trong kinh tế nông nghiệp mà chưa có cái nhìn chung 

để thấy được sự tiếp nối lịch sử phát triển kinh tế nông nghiệp trong suốt từ những 

ngày đầu giải phóng miền Nam (1975) cho đến thời kì đổi mới đất nước đưa đến 

diện mạo mới cho nên kinh tế nông nghiệp Việt Nam sau này.  

  Như vậy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về tình hình nông nghiệp Việt 

Nam vào trước trong và sau thời kì Đổi mới (1986), người đọc cũng có thể tìm thấy 

các mốc lịch sử quan trọng của đường lối và chính sách kinh tế Việt Nam qua các 
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Đại hội Đảng, các Hội nghị Trung ương, qua các Nghị quyết, Quyết định của chính 

phủ, các bộ luật được Quốc hội ban hành… 

 Tóm lại, ngành nông nghiệp đã được rất nhiều người quan tâm. Có thể xem 

các thành quả nghiên cứu trên như những gợi mở giúp cho việc thực hiện đề tài 

khóa luận tốt nghiệp này. 

3. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

   3.1.  Đối tượng nghiên cứu 

  Kinh tế nông nghiệp Việt Nam đặc biệt nghiên cứu sâu về giai đoạn 1976 – 

1985, đây là giai đoạn nối liền giữa thời kì liên tục khủng hoảng, khó khăn về nông 

nghiệp và việc đánh giá sự khủng hoảng để tìm ra giải pháp giải quyết tình trạng đó. 

Mặc dù trong giai đoạn này Đảng ta đã phạm phải một số những sai lầm trong 

đường lối, đặc biệt trong nông nghiệp đã vấp phải khi đưa mô hình hợp tác xã vào 

các địa phương nhưng chính cách vận hành máy móc, cứng nhắc đã khiến các hợp 

tác xã kéo lùi sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, sau đó Đảng 

Cộng sản Việt Nam đã có những bước đột phá để giải quyết từng bước những sai 

lầm, các đại hội Trung Ương 6 khóa IV (8/1979) và đánh dấu bằng hội nghị Trung 

Ương 8 khóa V (6/1985) và sau đó Đại hội VI của Đảng (8/1986) và hội nghị Trung 

Ương  11 khóa V đã quyết định đưa nông nghiệp trở thành mật trận hàng đầu, các 

phong trào “cởi trói”, “ bung ra” đã cải thiện được bước đầu khủng hoảng về kinh tế 

nông nghiệp thời kì này. 

 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nhiệm vụ của đề tài đã làm sáng rõ những vấn đề sau: 

 Kinh tế nông nghiệp Việt Nam trước năm 1976, tìm hiểu về nông nghiệp 

trong ba giai đoạn từ thời phong kiến độc lập (trước năm 1858) cho đến thời kì Việt 

Nam bị Pháp thuộc (1858 -1954), sau đó là thời kì chống Mỹ (1954 – 1975) từ đánh 

giá hoạt động nông nghiệp giai đoạn trước để thấy được nền tảng kinh tế nông 

nghiệp nước ta trong lịch sử để từ đó đưa đến những so sánh với giai đoạn 10 sau 

năm ngày thống nhất nước nhà (1976 – 1985). 

 Từ sự đặc biệt trong hoàn cảnh cảnh kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn 

khoảng 10 năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam (1976 – 1985) trong đó tôi chủ 

yếu nghiên cứu tình hình kinh tế hợp tác xã trong kinh tế nông nghiệp giai đoạn 

1976 - 1985 để thấy được trương của Đảng và chính sách của nhà nước về nông 

nghiệp là kịp thời và cấp bách. Điều đó được thể hiện rõ trong hoạt động nông 
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nghiệp hai giai đoạn sau đó giai đoạn một là nông nghiệp Việt Nam từ năm 1976 

đến năm 1980 giai đoạn này kinh tế nông nghiệp vừa bước ra sau thời kì chống Mỹ 

kéo dài nền kinh tế kiệt quệ, tuy nhiên đây là thời kì đánh dấu đất nước được thống 

nhất hai miền là điều kiện tạo động lực cho nhân dân cả nước chung sức đưa nên 

nông nghiệp phát triển. Giai đoạn hai là nông nghiệp Việt Nam từ năm 1981 đến 

năm 1985 đây là thời kì nhìn lại thành quả của nông nghiệp giai đoạn năm năm 

trước tuy để từ đó chỉ ra những sai lầm mắc phải và thẳng thắn sửa sai để giải quyết 

triệt để tình trạng khủng hoảng đó.  

 Từ những nhận xét chung nhất về nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 – 

1986 nhìn lại những mặt làm được và tồn tại giữa chính sách và hoàn cảnh đất nước 

lúc bấy giờ, để khẳng định một lần nữa những chính sách của Đảng thời kì đó là 

đúng đắn và kịp thời và sáng suốt. 

        3.3. Phạm vi nghiên cứu 

 Về phạm vi thời gian nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp của tôi tập trung 

chủ yếu vào những năm đầu từ sau giải phóng miền Nam tính từ năm 1976 đến Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12 năm 1986). Tuy nhiên, để làm cơ sở 

phân tích cho vấn đề chính trên đây khóa luận tốt nghiệp còn đề cập một cách khái 

quát về đặc điểm nông nghiệp thời kì trước 1976. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Đề tài đã được thực hiện bằng cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam về các vấn đề lịch sử và công tác kinh tế, tài chính. Cơ sở lý luận và 

phương pháp luận của việc nghiên cứu là các tác phẩm nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 

– Lênin, văn kiện các Đại hội của Quốc tế cộng sản và các Hội nghị quốc tế, văn 

kiện các Đại hội của Đảng cộng sản Liên Xô, các Đảng cộng sản và công nhân các 

nước xã hội chủ nghĩa. Văn kiện các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nhất là 

văn kiện các Đại hội lần thứ III, thứ IV, thứ V và thứ VI (1986), các nghị quyết, 

thông tư, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung Ương  Đảng Cộng sản Việt Nam, những 

bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, những bản sơ kết, tổng kết về 

phong trào hợp tác hóa của Ban nông nghiệp Trung ương, các bản tổng kết của Bộ 

Nông nghiệp, văn kiện các đại hội Hội Nông dân Việt Nam, các bản tổng kết 10 

năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của các ngành, các địa phương, tài liệu các hội nghị 

triển khai, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung Ương 



6 
 

Đảng về khoán sản phẩm, những tài liệu, bài báo, phản ánh tình hình các địa 

phương thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về cải tiến quản lý nông nghiệp,... 

Tất cả các tài liệu ấy có ý nghĩa to lớn đối với tác giả về nội dung và phương pháp 

thể hiện đề tài. 

 Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của bài nghiên cứu là hai phương pháp lịch 

sử và logic. Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, 

so sánh, đánh giá và nhận định… 

5. Đóng góp của đề tài 

 Đề tài nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong một giai đoạn cụ thể những 

năm đầu sau ngày giải phóng miền Nam, kinh tế nông nghiệp luôn chiếm một vị trí 

quan trọng trong sự nghiệp kiến quốc thời kì 1976 – 1985 của Việt Nam.  

    5.1 Đóng góp về khoa học 

 Về mặt khoa học, trên cơ sở kế thừa, hệ thống hóa các công trình đã nghiên 

cứu về từng lĩnh vực cụ thể của quan hệ kinh tế trong từng thời kỳ nhất định (chủ 

yếu ở khía cạnh Kinh tế học), kết quả nghiên cứu của khóa luận tốt nghiệp sẽ góp 

phần tái hiện một cách có hệ thống bức tranh của kinh tế Việt Nam giai đoạn 1976 - 

1985. Vì vậy, đề tài được hoàn thành đã tạo ra điểm mới, đóng góp tích cực nhằm 

tăng tính Sử học của công trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế quốc tế. Đặc biệt, đề 

tài nghiên cứu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển nông nghiêp 

đặc biệt nghiên cứu việc các địa phương trong cả nước vận dụng và thực hiện 

đường lối chủ trương phát triển nông nghiệp của Trung ương Đảng vào thời kì 1976 

– 1985 là một yêu cầu cấp thiết nhằm đánh giá thực trạng cũng như rút ra những 

kinh nghiệm từ lãnh đạo phát triển nông nghiệp từng địa phương nói riêng cũng như 

nông nghiệp cả nước nói chung. Trong sự nghiệp đổi mới việc đó có ý nghĩa khoa 

học và thực tiễn, được đặt ra một cách cấp thiết hiện nay. Đề tài này đã góp phần 

vào tổng kết quá trình lãnh đạo, phát triển kinh tế của Đảng ta nói chung và trong 

kinh tế nông nghiệp giai đoạn 1976 – 1985 nói riêng. 

Lần đầu tiên trình bày một cách có hệ thống đường lối, chủ trương và quá 

trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về giải quyết 

vấn đề kinh tế nông nghiệp sau 21 năm chống Mỹ trường kì. 

Đánh giá được những thành công cũng như hạn chế của chính sách đổi mới 

đặc biệt trong nông nghiệp, những đóng góp trong sự phát triển sau này của đất 

nước. Đúc rút bài học kinh nghiệm trong phạm vi  nghiên cứu của đề tài. 
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  5.2 Đóng góp về thực tiễn 

Những nguyên lý lý luận và lịch sử được trình bày trong khóa luận tốt 

nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện đường lối Đại hội Đảng lần 

thứ VI, các Nghị quyết và chỉ thị của Trung Ương và Chính phủ về việc tăng 

cường giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu dõ quan điểm 

đúng đắn của Đảng về kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn đó cũng như với giai 

đoạn cách mạng hiện nay. 

Hơn nữa, đề tài sẽ góp phần giúp cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế 

Việt Nam trong việc xây dựng đường lối, chính sách kinh tế nông nghiệp trong thời 

kì hiện đại nhằm phục vụ cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của 

đất nước. Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy cho học 

sinh, sinh viên, giáo viên….Nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, 

các trung tâm nghiên cứu, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp có liên quan. 

6. Bố cục 

Khóa luận tốt nghiệp gồm 63 trang ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục 

tài liệu tham khảo, phụ lục, đề tài khóa luận tốt nghiệp được kết cấu làm 2 chương: 

Chương 1: Những yếu tố tác động đến kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai 

đoạn 1976 – 1985 

Chương 2: Hoạt động kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 - 1985 
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CHƯƠNG 1: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1976 - 1985 

1.1. Kinh tế nông nghiệp Việt Nam trước năm 1976 

1.1.1. Nông nghiệp Việt Nam thời kì phong kiến độc lập 

 Dân tộc Việt Nam thời kì này là một đoàn thể nông dân, mà nông nghiệp là 

hoạt động chính, nghề nông chỉ đứng sau nghề sĩ mà ở trên cả công nhân và thương 

nhân. Nho giáo với nguyên tắc “nông gia thiên hạ chi đại bản” ưu thế của sinh hoạt 

nông nghiệp được phản ánh trong mọi việc từ lễ nghi của triều đình và tổ chức quốc 

gia cho đến ngôn ngữ hàng ngày và các tập tục trong dân gian, thuế má được trả 

bằng thóc lúa, cho nên lúa là tài nguyên cốt yếu của quốc gia. Những điều mà pháp 

luật quy định phần nhiều thuộc về nông nghiệp với mục đích chấn hưng và khuếch 

trương nông nghiệp là nghiệp gốc của dân. Vì nông nghiệp là vấn đề sinh tồn của 

dân tộc, nên trải qua các triều vua, chính sách kinh tế chỉ chú trọng vào nông 

nghiệp, với những việc như khẩn hoang, quân điền, hộ đê... vào dịp đầu năm nhà 

vua thường đi chiếu khuyến nông, nhắc nhở các phủ, huyện, tổng, lý phải khuyên 

bảo nhân dân chăm giữ bán nghiệp. Cụ thể dưới triều Nguyễn nhà nước sẽ quy định 

những chế độ cho ruộng đất trên nguyên tắc điền thổ trong nước, kể từ thời Đinh 

Lê, ruộng đất thuộc quyền sở hữu tối thượng của nhà vua và nhân dân chỉ lĩnh canh 

ruộng đất ấy rồi nộp thuế địa cho nhà vua, song thường nhà vua sẽ chỉ định cho các 

địa phương xã thôn hay một vài đoàn thể được quyền hưởng dụng ruộng đất dưới 

hình thức các công điền thổ, khi nào nhân dân xin phép dựng làng, nhà nước cấp 

môt khoản thổ địa cho xã thôn được hưởng lợi. Tuy nhiên trên thực tế những ruộng 

đất do tư nhân cày cấy lâu ngày và nộp thuế được coi như là của riêng và có thể 

được cầm cố hay mua bán, với tư cách là tư sản. Vào năm 1836, việc đạc điền ở 

Việt Nam được hoàn tất toàn cõi lãnh thổ có 4.063.892 mẫu ruộng phải trả thuế[16, 

tr 37] riêng Lục tỉnh Nam Kì điền thổ các khoản hơn 630.075 mẫu tất cả ruộng đất 

trên đều thuộc quyền tư hữu và ruộng đất công do nhà nước để các thôn xã quản lý. 

 Trong phạm vi một làng xã đất đai được chia làm hai loại là công điền (ruộng 

làng) và công thổ (đất thổ trạch tức là đất chiếm cứ bởi nhà cửa, các loại đất dùng 

để trồng cây khác cây lúa). Ruộng đất này do nhà nước giao cho các thôn, xã sử 

dụng, là của công xã thôn không được phép bán đi, trừ khi gặp buổi cơ cận trong 

hạn 3 năm, hết hạn lại phải lấy lại. Bộ phận ruộng đất công này có một lịch sử lâu 

dài [16, tr 25] các xã thôn phải nộp thuế cho nhà nước để đổi lấy quyền sử dụng. 

Phần lớn công điền là, công thổ thuộc vào hạng khẩu phân điền, theo định kì ba 
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năm một lần chiếu sổ đinh trong làng mà phân cấp cho dân , sự phân cấp này do các 

hương chức chiếu theo sổ định của làng chiếu theo thứ tự ngôi thứ. Những theo lệ 

định của vua Gia Long năm 1804, phân chia cho mỗi người ít nhiều lại tính theo 

phẩm tước đối với quan viên và thứ bậc xã hội đối với các tầng lớp xã hội khác. 

Trên nguyên tắc sự phân cấp có mục đích chia đều các bực ruộng xấu tốt cho dân 

xã, nhưng vì sự phân chia theo thứ tự ngôi thứ, những người đứng đầu trong sổ làng 

được chọn trước trong phần đất của mình và được hưởng phần tốt nhất, những thửa 

ruộng phì nhiêu và dễ cày cấy nhất. Bên cạnh những hạng khẩu điền trên, các làng 

giàu có còn có “trợ sưu điền” để giúp tráng đinh nghèo khó một phần sưu, “học 

điền” để lấy hoa lợi nuôi thầy học, cô nhi điền, quả phụ điền để trợ giúp cho những 

mô côi, góa phụ trong làng.  

Điểm đáng chú ý trong hoạt động nông nghiệp thời kì này là việc người dân 

tích cực mở rộng diện tích đất canh tác. Việc mở rộng đất canh tác do nhiều 

nguyên nhân trong đó chủ yếu là do chủ trương để cho làng xã tổ chức việc khai 

hoang “Năm 1837, vua Minh Mạng cho dân nghèo tỉnh Biên Hòa vay trâu bò, thóc 

giống nông cụ để khai hoang những vùng không thuộc phạm vi thôn nào” [16, tr 

45] bởi đối với nông dân nghèo không thể đơn độc tổ chức lấy việc khai hoang, thì 

nhà nước sẽ có chính sách cho vay tiền hay cấp không tiền vốn nữa nhưng hình 

thức này ít được sử dụng hay cũng chỉ trong một phạm vi nhỏ hẹp. Tuy nhiên cách 

làm này không đạt được hiệu quả và diễn ra chậm chạp. Bước sang thế kỉ XIX, 

vua Tự Đức định lệ “mộ người tình nguyện làm dinh điền, cứ 50 người dân lập 

thành một đội, 500 người lập thành một cơ” [16, tr 56]. Còn thuế ruộng đất hiện 

khẩn và thuế đinh, đều cho khoán hạn, để khuyến khích người dân khai hoang mở 

rộng diện tích. Nhưng số diện tích được mở rộng thật không đáng kể, tốc độ khai 

hoang vẫn chậm chạp, diện tích ruộng đất ghi trong địa bạ toàn quốc năm 1836 là 

4.063.892 mẫu năm 1847 lên 4.278.013 mẫu nghĩa là gia tăng được 214.119 mẫu 

trong vòng 10 năm [1, tr 25]. 

Tóm lại, có thể thấy dưới các triều đại phong kiến độc lập nông nghiệp luôn 

được chú trọng, điều đó được thể hiện rõ nét ở các hoạt động thường xuyên cải tạo 

đê điều và nhà nước tích cực khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích sản suất 

bằng hoạt động khai hoang. Nét đặc sắc trong hoạt động nông nghiệp luôn được thể 

hiện trong rất nhiều nét văn hóa thuộc về bản sắc dân tộc. 

1.1.2. Nông nghiệp Việt Nam thời kì Pháp thuộc (1858 – 1945) 
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Kinh tế đồn điền của các địa chủ - tư sản Pháp ở Việt Nam là loại hình kinh 

tế mới được hình thành trong thời kì đó. Với đặc trưng chủ yếu là kinh doanh kiểu 

tư bản chủ nghĩa, phương thức sử dụng lao động theo kiểu nông nô, quản lý và sống 

tập trung gần giống với trại lính vẫn duy trì. Theo số liệu thống kê của Pháp “tính 

đến ngày 31 tháng 12 năm 1943, người Pháp đã chiếm trên 1 triệu ha đất trồng và 

tổ chức thành 3.928 đồn điền trong đó một số là đồn điền liên doanh, một số là đồn 

điền của công ty tư bản” [1, tr 22]  

Về nông nghiệp thời kì này Pháp rất chú trọng vào khai thác các đồn điền 

cao su. Kinh tế cục Đông Dương được thiết lập (1917) tại Pari, bên cạnh đó nhờ sắc 

luật 4 -11 -1928 “bãi bỏ mọi hạn chế đối với lô đất công mà chính phủ muốn đặc 

nhượng cho tư nhân”[27] theo đó đến năm 1930 nhiều đồn điền được thiết lập, các 

đồn điền này sản suất những loại nông phẩm như cây café, cao su… sẽ phục vụ xuất 

cảng. Đặc biệt một số sản phẩm dành cho thị trường nội địa như lúa, gạo, ngô, 

khoai, sắn ở Nam kì năng suất đã tăng rõ rệt, nhưng xét trên bình diện cả nước, 

nông nghiệp truyền thống có khuynh hướng đình trệ. Tại Nam Kì, trên một “tổng 

diện tích canh tác là 2.200.000 ha, các ruộng lúa thuộc công ty hay tư nhân pháp 

rộng 100.000 ha. Nhưng năm 1930 mới chỉ có 35.500 ha sinh lời và sản suất 10.000 

tấn cao su”[27]. Cơ cấu điền thổ là một trong những nguyên nhân ngăn chặn sự 

phát triển kinh tế của các vùng nông thôn, người nông dân không thể nâng cao năng 

suất bởi vì diện tích quá chật hẹp của các đơn vị canh tác manh mún. Áp lực nhân 

khẩu cũng như tình trạng mắc nợ của nông dân “nông dân phải vay nặng lãi để 

sống những năm mất mùa, để trả thuế để giải quyết những bó buộc xã hội như cưới 

gả, tế lễ…” khiến cho ruộng đất ngày càng bị chia vụn, “đến năm 1930 hai phần ba 

ruộng đất ở Bắc Kì có một diện tích không quá 0,30 ha” [2,tr 182].  

Việc đất đai tập trung trong tay một số người có tiền cho vay không phải một 

điều lợi về mặt kinh tế, bởi vì những người này chỉ là những lý tài – những người có 

tiền, họ mua lại ruộng đất để tích lũy làm tài sản, tuy nhiên họ không tham gia vào 

vấn đề sản xuất nông nghiệp. Từ đó số hộ nông dân vô sản – những người không có 

ruộng đất làm tư liệu sản xuất tăng lên gấp bội và phải sinh sống bằng nghề cày 

thuê. Ở Nam Kì, diễn ra thực trạng đất cày rộng lớn nhưng lại  tập trung trong tay 

một thiểu số địa chủ còn đại đa số nông dân là những người phân canh hay tá điền. 

Các đại địa chủ được chính quyền thuộc địa chia cho những diện tích đất rộng lớn, 

tuy nhiên thay vì canh tác những đơn vị này với những phương pháp khoa học tiến 

tiến, họ lại phân chia chúng thành những phần nhỏ giao cho tá điền. Chế độ kinh tế 
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này không cho phép cải thiện các kỹ thuật canh tác và nâng cao số lượng sản suất. 

Tình trạng khốn khổ của nông dân thành vòng luẩn quẩn bơi họ có sức lao động có 

nhu cầu sản xuất nhưng lại không đủ khả năng và tài nguyên để cố gắng tăng gia 

sản suất, cải thiện chính đời sống của họ. 

Như vậy dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, nền kinh tế nông nghiệp Việt 

Nam rơi vào tình trạng về cơ sở vật chất hết sức nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật và 

hoàn toàn dựa vào lao động thủ công và phụ thuộc vào thiên nhiên. Năng suất các 

loại cây trồng đều rất thấp. “Năng suất lúa bình quân 1 ha thời kỳ 1930 - 1944 là 12 

tạ, trong khi đó Thái Lan là 18 tạ, Nhật Bản là 34 tạ”.[13, tr 34] 

1.1.3. Nông nghiệp Việt Nam thời kì chống Pháp (1945 – 1954) 

 Bước sang thời kì khánh chiến chống Pháp (1945 – 1954) hoạt động 

nông nghiệp gắn liền với những chuyển biến của cuộc kháng chiến toàn dân. Giai 

cấp địa chủ phong kiến và thực dân Pháp thời kì này tập trung phần lớn trong tay 

ruộng đất. “Nhân dân lao động chiếm 97% số hộ nhưng chỉ sử dụng 36% ruộng đất, 

trong nông thôn có tới 59,2% số hộ không có ruộng đất phải sống bằng cày thuê, 

cuốc mướn” [1, 34]. Dưới thời thực dân Pháp chiếm đóng, một thực trạng nghịch lý 

diễn ra trong khi hàng năm Việt Nam xuất khẩu trên 1 triệu tấn gạo trắng, nhưng 

nông dân Việt Nam, người làm ra lúa gạo, lại luôn luôn phải chịu cảnh đói nghèo. 

Đỉnh điểm của tình trạng nghịch lý này là đến năm 1945 ở miền Bắc có trên 2 triệu 

người chết đói. Với thắng lợi của cách mạng  tháng 8 năm 1945 đưa đến một cục 

diện mới cho đất nước. 

 Thực dân Pháp với âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa, quân Pháp 

tiến hành xâm phạm chủ quyền và gây chiến tranh tại các thành phố, thị trấn của ta, 

buộc nhân dân ta tiếp tục tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhân dân cả 

nước cùng lúc  phải thực hiện hai nhiệm vụ vừa tiến hành kháng chiến chống chiến 

tranh xâm lược của thực dân Pháp, chúng ta vừa thực hiện chuyển nền kinh tế còn 

tồn tại nhiều tàn tính thực dân, phong kiến và thấp kém thành một nền kinh tế dân 

chủ, độc lập phục vụ nhu cầu kháng chiến kiến quốc của nước Việt Nam mới. 

 Kinh tế Việt Nam trong thời kì kháng chiến (1946 – 1954) chủ yếu vẫn 

là kinh tế nông thôn, nông nghiệp. “Chỉ tính riêng từ năm 1945 đến tháng 4 năm 

1953 ở vùng tự do và đến tháng 7 năm 1954 ở vùng mới giải phóng, nông dân miền 

Bắc đã được chia 475,9 nghìn ha ruộng đất và ở Nam Bộ, chính quyền cách mạng 

đã chia cho nông dân 410 nghìn ha” [3, tr11]. Do lực lượng sản xuất được giải 



12 
 

phóng, sản xuất nông nghiệp vùng giải phóng đạt mức tăng trưởng khá. “Sản lượng 

lương thực quy thóc đạt 2,95 triệu tấn, tăng 13,7% so với năm 1946, trong đó 2,3 

triệu tấn thóc tăng 15,9%”[3, tr 23].  

 Trong tăng gia sản xuất và nỗ lực làm tốt công tác thủy lợi cũng góp 

phần quan trọng giải quyết lâu dài và triệt để vấn đề đảm bảo an toàn lương thực 

.Chính phủ đã chi cho công tác đê điều tổng cộng 8 triệu đồng Đông Dương bao 

gồm cả tiền và gạo. Với thời giá những năm 1945, 1946 một kilôgam gạo có giá 3 

đồng Đông Dương thì nguồn lực dành cho công tác hộ đê chữa đê và đắp đê mới 

tương đương 2.667 tấn gạo. Từ đó có thể thấy Nhà nước rất coi trọng phát triển 

nông nghiệp, Đảng đã đặc biệt nhấn mạnh việc phát triển sản xuất nông nghiệp với 

khẩu hiệu “ không một tấc đất bỏ hoang”. “ chỉ riêng Bắc Bộ sản lượng lương thực 

cả năm 1946 đạt 1.925.000 tấn sấp xỉ bằng vụ mùa của cả nước năm 1940”[26, tr 

11]. Thắng lợi đó có ý nghĩa về kinh tế, ý nghĩa chính trị sâu sắc 

 Riêng ở miền Nam, đầu năm 1946 thực dân Pháp ngày càng mở rộng 

chiến tranh ra các tỉnh Nam Bộ. Hoạt động sản xuất chính vì vậy bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng tình trạng dối loạn, khó khăn về lương thực diễn ra và nông nghiệp 

không có điều kiện phát triển. Để giải quyết một phần khó khăn về lương thực, các 

đơn vị bộ đội và nhân dân chỉ còn cách đẩy mạnh công tác sản xuất tự túc, các ban 

sản suất của các địa phương được thành lập. 

 Cuối năm 1949, quân dân chiến khu ở miền Nam được mùa lớn, “số lúa 

thu hoạch trong chiến khu tăng gấp 20 lần so với vụ mùa cuối năm 1947”[4, 67], 

nhân dân phấn khởi đóng góp lương thực cho nhà nước như lập “bồ lúa kháng 

chiến” hoặc chuyển qua hình thức bán chịu chờ ngày độc lập lấy tiền sau. Đặc biệt 

gắn với thời kì này các hoạt động nông nghiệp có điều kiện phát triển trong các 

vùng tự do, trong chiến khu. Trong đó nổi bật nhất là hoạt động nông nghiệp của 

chiến khu Đ với những thành tựu nhất định trong phát triển sản xuất.  “Cuối năm 

1953, bộ đội và nhân dân chiến khu Đ đã cùng thu hoạch được 25.000 giạ thóc, nhờ 

vậy các cơ quan đơn vị trực thuộc phân liên khu tại chiến khu Đ tự túc được 6 

tháng, tiêu chuẩn của bộ đội cao dần lên, mỗi người được cấp 25 lít gạo (1lít gạo 

khoảng 3 lon gạo) và 9 đồng tiền ăn/một tháng 3” [ 4, tr 47]. Năm 1954, chiến tranh 

ngày càng trở nên quyết liệt, vấn đề kinh tế hậu cần trong các chiến khu được đặt ra 

bức thiết. Từ đây công tác tăng gia sản xuất trên địa bàn chiến khu Đ đã có sự 

chuyển biến tích cực, quân và dân quyết tâm thực hiện khẩu hiệu: “Không đánh 

giặc thì giặc cướp phá ta, không tăng gia lấy gì nuôi quân đánh giặc”. Vấn đề sản 
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xuất tại chỗ phần nào đáp ứng được nhu cầu về hậu cần của bộ đội và nhân dân 

trong cả nước. 

 Tóm lại, trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, tình hình kinh tế 

lâm vào hoàn cảnh khó khăn, năm 1949, giá cả có nhiều biến động “Từ tháng giêng 

đến tháng 12, giá cả ở hầu hết các địa phương, nhất là giá gạo, đều tăng từ 3 đến 

hơn 5 lần. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn”[1, tr 78]. 

 Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ đã kịp thời đề ra chính sách “đẩy 

mạnh sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và công nghiệp quốc 

phòng, vận tải, thương mại và nhiều chính sách kinh tế, tài chính khác, thực hiện 

phương châm tự lực cánh sinh, tự cấp, tự túc, tiết kiệm” [1, tr 78]. Nền kinh tế đất 

nước chuyển sang nền kinh tế vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. 

1.1.4. Nông nghiệp Việt Nam thời kì chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) 

Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân Việt Nam tiếp tục phải tiến hành cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975), các hình thức kinh tế trong nông 

nghiệp thời kì này có sự chuyển dịch về cơ cấu. “Kinh tế địa chủ bị suy yếu, kinh tế 

phú nông chững lại, kinh tế trung nông lớn lên cả về số hộ và tiềm lực kinh tế của 

mỗi hộ, đời sống của bần nông và cố nông được cải thiện”[4, tr 45].  

Năm 1975, miền Nam mới hoàn toàn được giải phóng. Cả nước mới được 

thống nhất. Trong lịch sử suốt 21 năm chống Mỹ cứu nước Việt Nam bị chia làm 

hai miền đồng nghĩa với việc hai miền kinh tế phát triển theo hai hướng khác nhau.  

Qua các cuộc vận động cải tiến kỹ thuật thi đua phát triển sản xuất, đưa hợp 

tác xã lên bậc cao, trong những năm 1961 - 1965, kinh tế hợp tác xã lớn mạnh cả về 

số lượng và quy mô. “Đến năm 1975 đã có 97% số hộ vào hợp tác xã, và cơ bản 

đưa các hợp tác xã lên bậc cao với quy mô thôn, trong đó có 88% hợp tác xã bậc 

cao và khoảng 18% hợp tác xã liên thôn và hợp tác xã toàn xã” [28]. Loại hình kinh 

tế quốc doanh được phát triển nhanh tróng. “Tính đến năm 1975 miền Bắc đã có 

365 nông, lân , trường, trạm trại nghiêm túc thực nghiệm được phân bố chủ yếu ở 

trung du, miền núi và ven biển” [28].  

Như vậy, trong giai đoạn 1961 - 1975 trong nông thôn miền Bắc đã tồn tại 

hai loại hình kinh tế chủ yếu: "kinh tế hợp tác xã với mô hình tập thể hoá triệt để và 

toàn diện" và "kinh tế quốc doanh với các nông, lâm, ngư trường và các trạm trại 

kỹ thuật, quy mô lớn và được quản lý tập trung bao cấp", còn kinh tế nông hộ lúc 

này đã được chuyển vào hết kinh tế các hợp tác xã và kinh tế các xí nghiệp quốc 
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doanh. Đồng thời cũng trong thời gian đó, nhằm phát triển các loại hình kinh tế 

hàng hoá lớn trong nông nghiệp, chính quyền Sài Gòn cho phép các nhà tư sản Việt 

Nam và tư bản nước ngoài lập các đồn điền và đinh điền ở Đông Nam bộ. Ngay từ 

cuối năm 1962 theo số liệu của Bộ Lao động “chính quyền Sài Gòn miền Nam đã có 

755 đồn điền trong đó: 335 đồn điền cao su, 198 đồn điền cà phê, 45 đồn điền chè, 

177 đồn điền hỗn hợp. Các đồn điền nói trên có diện tích 93.000 ha trồng trọt và 

62.000 công nhân. Đến cuối năm 1963 thành lập thêm được 198 đinh điền với 

50931 hộ gia đình và 118.000 ha đất nông nghiệp (chưa kể 8 nông trường của tư 

bản Mỹ)”[11, tr 44]. 

Như vậy, nông nghiệp Việt Nam dưới thời kì chống Mỹ cứu nước bên cạnh 

việc chiến tranh tàn phá hoạt động nông nghiệp bị gián đoạn, bên cạnh đó kinh tế 

nông nghiệp đã có những điểm mới trong đó đã xuất hiện các loại hình kinh tế nông 

nghiệp theo hướng tư bản chủ nghĩa được hình thành và phát triển ở miền Nam.  

“Với các hình thức chủ yếu kinh tế đồn điền và đinh điền của các nhà tư bản người 

Việt Nam và người nước ngoài, chủ yếu là kinh tế trang trại hàng hóa gắn với thị 

trường tư bản chủ nghĩa”[11, tr 56]. 

1.2. Bối cảnh kinh tế- xã hội Việt Nam giai đoạn 1976 - 1985 

     1.2.1.Bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 1976 – 1985 

 Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, Việt Nam kết thúc 21 năm chống 

Mỹ (1954 -1975) từ đây đất nước được thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng ở mỗi 

miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Trong khi đó, ý nguyện 

của dân là thống nhất toàn vẹn trên tất cả các mặt cả lãnh thổ và tổ chức nhà nước. 

Mặt khác, đất nước thống nhất về mặt Nhà nước thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội trên phạm vi cả nước mới có thể tiến hành có hiệu quả. 

 Từ tháng 2 năm 1976, nhân dân các địa phương tiến tới cuộc Tổng tuyển. 

Đến khi Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (6/1976), họp kỳ đầu tiên tại Hà 

Nội với ý nghĩa kế tục sự nghiệp của 5 khóa Quốc hội trước. Như vậy, công việc 

thống nhất đất nước về mặt Nhà nước đã hoàn thành.   

 Những thành quả bước đầu trong sự nghiệp thống nhất đất nước là cơ sở 

cho phép hai miền cùng bước vào thực hiện hai kế hoạch 5 năm trên phạm vi cả 

nước.  
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 Trong nông nghiệp, mô hình hợp tác hóa được đẩy tới mức cao nhất. 

Ngược lại ở miền Nam, do chính sách thực dân mới của Mỹ, nền kinh tế ở các vùng 

tạm chiến bước đầu phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, sau năm 1975 

cả nước phải tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm thống nhất nền kinh tế theo 

mô hình chung trong cả nước. Trong công nghiệp, Nhà nước đã quốc doanh tất cả 

các xí nghiệp công quản. Trong thương nghiệp, đầu năm 1978, hàng nghìn cơ sở 

kinh doanh của tư sản thương nghiệp được chuyển giao cho thương nghiệp quốc 

doanh quản lý và sử dụng. “Cuối năm 1978, có khoảng 9 vạn người buôn bán nhỏ 

được chuyển sang sản xuất và 15.000 người được sử dụng trong ngành thương 

nghiệp xã hội chủ nghĩa” [19, tr 45]. Cùng với quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 

với thương nghiệp, hợp tác xã mua bán và hệ thống mậu dịch quốc doanh được hình 

thành và dần dần chiễm lĩnh thị trường. 

 Kết quả bước đầu đạt được trong hoạt động kinh tế thời điểm kế hoạch 5 

năm đầu 1976 – 1980. Trong nông nghiệp, từ cuối năm 1978 đến cuối năm 1980, 

phong trào hợp tác hóa nông nghiệp được đẩy mạnh ở các tỉnh phía nam “Tính đến 

tháng 7 – 1980, toàn miền đã xây dựng được 1.518 hợp tác xã, 9.350 tập đoàn sản 

xuất, thu hút 35,6 % tổng số hộ nông dân vào con đường làm ăn tập thể”[26, tr 34].  

 Cùng với củng cố quan hệ sản xuất ở miền Bắc, cải tạo xã hội chủ nghĩa 

ở miền Nam, nhà nước đã tăng cường đầu tư và phát triển tích cực lực lượng sản 

xuất. Trong kế hoạch 5 năm (1976-1980), “Nhà nước đã dùng 1/3 ngân sách để đầu 

tư xây dựng cơ bản (theo giá so sánh năm 1982), xấp xỉ tổng 1 mức đầu tư xây 

dựng cơ bản của miền Bắc 21 năm trước đây. Do đó, cơ sở vật  chất kỹ thuật của 

nền kình tế quốc dân tăng lên đáng kể. Riêng ngành công nghiệp đã có thêm 714 xí 

nghiệp quốc doanh, trong đó 415 xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp nặng” 

[26, tr 55]. Nhờ vậy, công suất của nhiều ngành công nghiệp tăng lên rõ rệt. 

  Ngành nông nghiệp tích cực phục hóa và khai hoang mở rộng diện tích. 

Tính đến năm 1978  phục hoá được “50 vạn héc ta ruộng đất bị bỏ hoang  trong 

thời kỳ chiến tranh, khai hoang 70 vạn ha, diện tích  tiêu tăng 86 vạn ha, diện tích 

trồng cây hàng năm tăng 2 triệu ha, diện tích trồng rừng tăng 58 vạn ha. Ngoài ra, 

nông nghiệp còn được trang bị thêm 18 nghìn chiếc máy kéo,đưa diện tích cày bừa 

bằng máy đạt 25% tổng diện tích gieo trồng” [26, tr 57]. 

 Ngành giao thông vận tải đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong đó các 

tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông giữa các địa phương được khôi phục và 
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xây dựng “đã xây dựng lại những cầu đường bộ bị chiến tranh tàn phá và xây dựng 

mới một số cầu  đường bộ khác với chiều dài tổng cộng 30.000 mét. Bên cạnh đó 

cũng khôi phục và xây dựng mới tuyến đường sắt Bắc- Nam với chiều dài hơn 1.700 

km, làm thêm 3.800 km đường ô tô” [26, tr 58]. 

 Những thành tựu kinh tế mà kế hoạch năm năm 1976 – 1980 mà nước ta 

đạt được còn thấp so với yêu cầu đề ra trong kế hoạch, thậm chí còn có những điểm 

không phù hợp tạo cản trở đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Nếu nhìn 

nhận ở khía cạnh khác kinh tế nông nghiệp trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980 

chúng ta nỗ lực cải tạo quan hệ sản xuất, kết quả đạt được chế độ công hữu về tư 

liệu sản xuất và hình thành hai thành phần kinh tế chủ yếu là quốc doanh và tập thể, 

hai thành phần kinh tế này được đẩy mạnh đặc biệt ở các tỉnh thuộc phía Bắc, ở các 

tỉnh thuộc phía Nam dần được xác lập. Xét về những mặt đạt được của kế hoạch 

năm năm lần đầu, nhìn về hình thức công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất đã thành 

công bởi nó hoàn thành được đúng mục tiêu đặt ra. Ở miền Bắc quy mô của hợp tác 

xã nông nghiệp càng lớn thì hiệu quả càng thấp. Ở miền Nam, các hợp tác xã, tập 

đoàn sản xuất được thành lâp một cách ồ ạt nhưng cũng vì hoạt động không có hiệu 

quả nên nông dân không hưởng ứng. “Cuối năm 1980, ngay sau khi được đánh giá 

là hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp thì hàng loạt hợp tác xã và tập đoàn sản 

xuất tan rã, toàn miền chỉ còn lại 3.732 tập đoàn sản xuất và 173 hợp tác xã quy mô 

vừa”[26, tr 50]. 

 Với kế hoạch 1976 - 1980, cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc 

dân được tăng cường hơn so với trước, nhưng tốc độ tăng trưởng lại không tương 

xứng với mức đầu tư xây dựng cơ bản “Trong 5 năm 1976 - 1980, giá trị tài sản cố 

định tăng chỉ bằng 46,8 % tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản”[26, tr50]. Tính chung 

lại, “Trong kế hoạch 1976 - 1980, bình quân một năm tổng sản phẩm xã hội chỉ 

tăng 1,4 %, thu nhập quốc dân tăng 0,4 %. Trong khi đó dân số tăng với tốc độ bình 

quân 2,24 %. Năm 1980, kết thúc kế hoạch 5 năm nhưng tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu 

đều không đạt kế hoạch, thậm chí một số sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp 

quan trọng bình quân đầu người không giữ được mức của năm 1976”[22, tr 34].. 

Đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đời sống của nhân dân 

gặp rất nhiều khó khăn. 

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần 2 từ năm 1981 đến năm 1985 
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 Kế hoạch 5 năm 1981-1985 đã tiến hành đổi mới cục bộ trong quản lý ở 

các ngành ngành kinh tế trọng điểm của đất nước . Trong nông nghiệp, “Năm 1980, 

sản lượng lương thực là 14,4 triệu tấn, năm 1985 với kết quả đó, khoán 100 được 

coi là bước đột phá đầu tiên trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông 

nghiệp”[22, tr 36].  

 Về cải tạo quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, trong công nghiệp công 

cuộc cải tạo sản xuất xã hội chủ nghĩa tiếp tục được tiến hành mềm dẻo hơn, không 

nóng vội như những năm 1976-1980. Ở miền Bắc, một số hợp tác xã nông nghiệp 

được tổ chức lại theo hướng trở lại quy mô nhỏ trước đó. Ở miền Nam, tư tưởng 

nóng vội dẫn đến ồ ạt, dùng mệnh lệnh ép buộc nông dân vào hợp tác xã như trước 

đây đã bị phê phán. Những nơi chưa tiến hành tổ chức hợp tác xã đã cố gắng tìm ra 

những hình thức, bước đi thích hợp như vận động nông dân vào các tổ đoàn kết, tập 

đoàn sản xuất rồi sau đó mới thành lập hợp tác xã.  

 Tóm lại, tình hình bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn 1976 – 1985 

được thể hiện dõ nét qua từng kế hoạch năm năm của cả nước. Kế hoạch năm năm 

lần đầu tiên do chủ quan nóng vội mà chúng ta đã đề ra những mục tiêu quá lớn và 

bỏ qua  những bước đi cần thiết, tình hình sản xuất trì chệ cộng với sai lầm trong 

lưu thông phân phối thị trường tiền tệ không ổn định dẫn đến tình trạng lạm phát. 

Tuy nhiên sang kế hoạch 5 năm lần hai (1980 – 1985) mọi sai lầm của kế hoạch 

trước đã được cải thiện, hoạt động kinh tế dần đi vào ổn định, đã có rất nhiều những 

chính sách kích thích sản xuất trong cả công, nông nghiệp đều đạt được hiệu quả 

cao, nhân dân thêm tin tưởng vào sự chỉ đạo của Đảng.   

1.2.2. Bối cảnh xã hội 

 Trong kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) nhận thấy những vai trò quan trọng 

của giáo dục và y tế đem lại việc nâng cao đời sống của người dân được Đảng và 

nhà nước đặc biệt quan tâm do đó Nhà nước đã tích cực quan tâm và rót vốn đầu tư 

cho lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục . Sau 5 năm các lĩnh vực đó đã có những thành 

tựu rất quan trọng, đặc biệt là các tỉnh thuộc miền Nam, trước đây miền Nam mặc 

dù bị quân đôi Mỹ chiếm đóng thời gian dài nhưng không thể phủ nhận bên cạnh 

những chính sách kìm hãm của thực dân đế quốc, miền Nam cũng được kế thừa rất 

nhiều tinh hoa học thuật từ nước ngoài đặc biệt trong lối sống tây phương. Ở các 

tỉnh miền Nam, do điều kiện trước đây vướng chiến tranh và chính sách bảo hộ của 

Mỹ nên giáo dục chưa thống nhất với cả nước, giáo dục thời kì trước chỉ nhằm mục 

đích cai trị của Mỹ nên đến giai đoạn này Đảng tích cực củng cố đầu tư giáo dục ở 
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miền Nam bằng việc việc tiếp tục bổ sung đội ngũ giáo viên,  thống nhất chương 

trình đào tạo là việc xây dựng hệ thống trường học từ cấp cơ sở, nhất là ở các vùng 

nông thôn được đặc biệt quan tâm.  

 Nhằm xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất 

trong cả nước, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết 14 (1-1979) về cải cách giáo dục. Nội 

dung cải cách giáo dục được thực hiện chủ yếu trong các kế hoạch sau. “Năm học 

1979 - 1980, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, cả nước có gần 1,5 triệu học sinh 

mẫu giáo, 11,7 triệu học sinh phổ thông các cấp, trên 13 vạn học sinh trung học 

chuyên nghiệp, 15 vạn sinh viên đại học. Như vậy, số người đi học trong cả nước 

vào năm học 1979 - 1980 xấp xỉ bằng 1/3 số dân, tăng hơn năm học 1976 - 1977 là 

2 triệu người”[26, tr 55]. Ở những vùng mới giải phóng của miền Nam Phong trào 

bình dân học vụ tiếp tục phát triển, thu hút được nhiều người tham gia. Tỷ lệ người 

mù chữ giảm dần.”  

 Tình hình y tế được cải thiện rõ rệt ở những vùng mới giải phóng. Mạng 

lưới các bệnh viện ở các tuyến huyện, xã, thôn, trạm y tế, phòng khám bệnh, nhà hộ 

sinh, cơ sở điều dưỡng được mở rộng…Bên cạnh đó các hoạt động văn hóa, văn 

nghê tập thể trở thành phong trào quần chúng ở khắp mọi miền đất nước từ các xí 

nghiệp đến trường học đến các tổ sản xuất. 

 Bước sang kế hoạch 5 năm 1981 - 1985, mặc dù kinh tế còn nhiều khóa 

khắn tuy nhiên việc cải thiện đời sống người dân là việc cấp bách cần tiến hành. 

Mục tiêu xã hội được đặt ra thế hiện mong muốn của Nhà nước muốn chăm lo đến 

đời sống của nhân dân về cả vật chất và tinh thần. Mặt khác từ mục tiêu đó kích 

thích cả nước đoàn kết cùng cố gắng tìm ra một giải pháp một hướng đi để cải thiện 

tình hình kinh tế, nhằm đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất, tiến tới cải thiện đời 

sống của nhân dân...   

 Tóm lại, nếu tính chung “từ năm 1976 đến năm 1985 tổng sản phẩm xã 

hội tăng 50,5%, bình quân hàng năm chỉ tăng ở mức 4,6%, thu nhập quốc dân tăng 

38,8% bình quân hàng năm chỉ tăng 3,7%, trong khi tỉ lệ dân số tăng trung bình 

hằng năm là 2,3% không có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế vì làm không đủ ăn, thu 

nhập quốc dân sản xuất chỉ bằng 80 – 90% thu nhập quốc dân sử dụng”[29] siêu 

lạm phát hoành hành. Suốt trong thời kì 1976 – 1985 chỉ số giá bán lẻ hàng hóa năm 

sau so với năm trước luôn tăng ở mức hai con số và giao động ở mức 19 – 92%. 

“Năm 1986 lạm phát đạt đỉnh điểm với tốc độ tăng giá 774,7%”[29] đời sống nhân 

dân hết sức khó khăn, thiếu thốn. 

1.3. Chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước về nông nghiệp 

1.3.1. Chủ trương của Đảng tại hội nghị Trung Ương 6 khóa IV (8/1979) 
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 Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước được hưởng nền độc lập thống 

nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. Đảng nhận thấy dõ những khó khăn của nền kinh tế đất nước như cơ sở vật chất 

kĩ thuật còn yếu kém, năng suất lao động thấp, sản xuất chưa đảm bảo nhu cầu đời 

sống và tích lũy. Nhưng những điểm bất hợp lý trong quan hệ sở hữu Đảng lại chưa 

chỉ ra. “Ở miền Bắc Đảng chủ trương củng cố và hoàn thiện chế độ công hữu về tư 

liệu sản xuất dưới hai hình thức toàn dân và tập thể. Ở miền Nam, Đảng chủ trương 

cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế. Chính sách cải tạo xã hội 

chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế ở đây là sử dụng, hạn chế và cải tạo tư 

bản tư doanh chủ yếu bằng hình thức công tư hợp doanh, chủ trương hợp tác hóa 

nông  nghiệp, cải tạo thủ công nghiệp bằng con đường hợp tác hóa là chủ yếu, cải 

tạo thương nghiệp nhỏ chủ yếu bằng cách chuyển dần sang sản xuất…”[4,tr 108]. 

 Như vậy, thực chất của quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 

phần kinh tế ở miền Nam cũng như trong cả nước là nhằm thiết lập chế độ công hữu 

xoá bỏ chế độ tư hữu và. Việc hợp tác hóa nông nghiệp là hệ quả tất yếu của của 

việc đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Sau khi thống nhất đất nước đã từng có 

những ý kiến do dự, cân nhắc về việc có nên tiến hành ngay hợp tác hóa nông 

nghiệp ở miền Nam hay không. Nhưng không bao lâu sau đó ngay từ Đại hội Đảng 

lần thứ IV vào tháng 9 năm 1976, chủ trương thống nhất đất nước về tất cả mọi mặt, 

trong đó có mô hình kinh tế đã được đa số tán thành và trở thành chủ trương chung  

của cả nước. 

 Tuy nhiên, việc xóa bỏ chế độ tư hữu nhằm mục đích chuyển mọi tư liệu sản 

xuất vào trong toàn xã hội là mục tiêu rất lâu dài và  khó khăn phụ thuộc vào trình 

độ phát triển của lực lượng sản xuất "ở nước ta trước đây (thời kỳ trước đổi mới), 

lợi ích kinh tế, đặc biệt là lợi ích cá nhân người lao động, một động lực trực tiếp 

của hoạt động xã hội chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế, sự vận động của nền 

kinh tế nhìn chung là chậm chạp, kém năng động"[28, tr55;56;57.] 

 Trong kế hoạch phát triển kinh tế được đề ra tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 

IV (8/1979). “Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là động viên cao độ và tổ chức 

toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm trước hết bảo đảm vững 

chắc lương thực và thực phẩm, đồng thời cung ứng nhiều nguyên liệu cho công 

nghiệp thực phẩm, và tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu”.[34] 

Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố khác và các khu công 

nghiệp phải xây dựng nhanh các vành đai thực phẩm (chăn nuôi, trồng rau) để bảo 
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đảm giải quyết một phần quan trọng nhu cầu về thực phẩm. Mỗi tỉnh, huyện phải cố 

gắng đến mức cao nhất để cân đối lương thực trong địa phương mình, đồng thời làm 

tốt nghĩa vụ đóng góp với cả nước. Phải khẩn trương khai hoang mở rộng diện tích, 

nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, nhưng phải chuẩn bị chu đáo, 

làm đến đâu chắc đến đó và đạt hiệu quả thiết thực. Kịp thời kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm việc khai hoang xây dựng các vùng kinh tế mới để xúc tiến công tác này 

được tốt hơn. 

Bên cạnh đó chính phủ đã ban hành các chính sách khuyến khích mạnh mẽ 

sản xuất nông nghiệp. Cụ thể như: 

Ổn định mức nghĩa vụ bán lương thực trong 5 năm. Mức ổn định phải định 

cho sát, đúng để động viên nông dân phấn khởi sản xuất, đồng thời chú ý đến nhu 

cầu của cả nước. Đối với các loại nông sản khác cũng ổn định mức nghĩa vụ bán 

cho Nhà nước thích hợp với từng loại. 

Khuyến khích các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất và cả gia đình xã viên, nông 

dân cá thể tận dụng diện tích ruộng đất, hồ, ao còn bỏ hoang hoặc bỏ hoá, đẩy mạnh 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sửa lại biểu thuế nông nghiệp nhằm khuyến khích thâm 

canh, tăng vụ, mở rộng diện tích. Ngoài biểu thuế của Nhà nước, nghiêm cấm các 

địa phương tự tiện đặt ra các thứ thuế. 

Sửa lại giá lương thực và giá các nông sản khác cho hợp lý để khuyến khích 

sản xuất và mở rộng nguồn thu mua của Nhà nước. Khuyến khích xuất khẩu nông 

sản của các địa phương và cơ sở sản xuất. 

Sửa đổi cách phân phối, ăn chia trong nội bộ hợp tác xã nông nghiệp, bảo 

đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, bỏ lối phân phối theo định suất, định 

lượng không khuyến khích tính tích cực của quần chúng. Nghiêm cấm các quỹ và 

mọi sự quyên góp trái phép. Định quỹ không chia của các hợp tác xã sản xuất nông 

nghiệp cho hợp lý. 

Phải có kế hoạch củng cố các hợp tác xã nông nghiệp ở miền Bắc, gắn việc 

củng cố hợp tác xã với xây dựng huyện, tăng cường cán bộ quản lý và cán bộ kỹ 

thuật, nghiệp vụ. Quy mô của hợp tác xã cần giữ ổn định trong một số năm và 

không nên quá lớn, vượt quá khả năng quản lý của cán bộ và trình độ về cơ sở vật 

chất - kỹ thuật. Đối với những hợp tác xã quá lớn, quản lý không tốt thì tỉnh uỷ xem 

xét kỹ, có thể tổ chức lại cho hợp lý. 
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Từ đó gấp rút chấn chỉnh công tác quản lý của hợp tác xã, phổ biến kinh 

nghiệm của các hợp tác xã tiên tiến, phát huy hiệu quả kinh tế của lao động, đất đai 

và phương tiện sản xuất, làm cho người nông dân xã viên thật gắn bó với kinh tế tập 

thể, lao động đạt năng suất cao, thu nhập của kinh tế tập thể cũng như kinh tế gia 

đình ngày càng tăng. 

Đặc biệt do đặc điểm tình hình nông nghiệp hai miền khác nhau nên trong 

việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở miền Nam, phải nắm vững 

phương châm tích cực và vững chắc, hiện nay phải nhấn mạnh vững chắc. Ở những 

nơi đã có hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất, phải kịp thời củng cố. Tổ chức nông 

dân vào hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất, phải theo đúng ba nguyên tắc: tự 

nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ. Những nơi chưa tổ chức nông dân sản xuất 

tập thể, phải chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ 

sở, đưa nông dân từ những hình thức vần công, đổi công, tổ đoàn kết sản xuất lên 

hình thức tập đoàn sản xuất và hợp tác xã, chống tư tưởng chủ quan, nóng vội, 

cưỡng ép mệnh lệnh, làm ồ ạt, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

Tuy nhiên, trong những quyết định của Hội nghị vẫn còn tồn tại nhiều khuyết 

điểm cả về chủ trương, phương án cụ thể và tổ chức thực hiện, nên sau những đợt 

điều chỉnh ấy, tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp và rối ren đòi hỏi cần có những 

chính sách triệt để và cấp bách hơn. 

1.3.2. Chỉ thị 100/CT (1/1981) 

Ngày 13/1/1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị 100/CT, cho phép áp dụng chế độ 

khoán trong nội bộ nền nông nghiệp của Việt Nam.  

Nội dung cơ bản của Chỉ thị 100/CT là xóa bỏ chế độ cộng điểm và ăn chia 

trong các hợp tác xã, giao ruộng đất cho những cá nhân người lao động, áp dụng 

định mức giao nộp sản phẩm cho hợp tác xã rồi hợp tác xã căn cứ trên các diện tích 

nhận khoán mà phân bỏ nghĩa vụ đó cho từng hộ xã viên. Định mức này căn cứ trên 

năng suất thực tế của ruộng đất trong những năm trước đó. Người nông dân có 

nghĩa vụ nộp thuế nông nghiệp, nộp thóc nghĩa vụ, nộp phần thóc điều hòa trong 

nội bộ hợp tác xã (nhằm giúp đỡ những hộ khó khăn và những dịch vụ cần thiết cho 

công tác quản lý, kỹ thuật, cung ứng vật tư..) phần còn lại mình được hưởng. Như 

vậy người nông dân thấy được rằng, bản thân cần tự chịu trách nhiệm về công việc 

của mình. Tuy phải làm một số những nghĩa vụ nhưng người nông dân có thể biết 
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trước những nghĩa vụ đó là bao nhiêu, họ sẽ có thu nhập là bao nhiêu sau mỗi mùa 

vụ. Đó chính tác dụng kích thích nông nghiệp của chỉ thị 100 đem lại. 

Chỉ thị 100/CT được triển khai đến tận các chi bộ nông thôn. Trong vụ chiêm 

xuân 1981 hầu hết các hợp tác xã trên cả nước đã thực hiện khoán sản phẩm đến các 

hộ gia đình. Từ những thay đổi về cơ chế quản lý, năng suất lao động tăng lên vượt 

bậc. Cơ chế khoán mới đã đóng góp phần chặn đứng xu hướng giảm sút lương thực 

những năm 1975 – 1980. Từ năm 1981 – 1985, tổng sản lượng lương thực quy thóc 

hàng năm đều tăng: 1981 là 15 triệu tấn, 1982 là 16,8 triệu tấn, 1983 là 17 triệu tấn , 

1984 là 17,8 triệu tấn, 1985 18,2 triệu tấn[31]. Như vậy khoán 100/CT là mốc mở 

đầu của quá trình đổi mới trong quản lý nông nghiệp, đổi mới từng phần dẫn đến 

đổi mới toàn diện sau này 

Qua lộ trình của chỉ thị 100/CT, càng thấy được rằng mô hình kinh tế cũ 

cùng với cơ chế và những nếp nghĩ của nó đã thành những thói quen từ nhiều năm 

trước. Đó là trở ngại của những ý tưởng lớn, đó là nguyên nhân chính làm cho 

những sai lầm chậm được phát hiện và do đó, gây ảnh hưởng kéo dài. Để vượt qua 

trở ngại đó, nhiều khi không thể chỉ bằng quyền lực, mà có lúc đã buộc phải dùng 

đến những biện pháp “phá rào”. Xét về khía cạnh nào đó Chỉ thị 100/CT cũng là 

một phương thức lách cơ chế cũ để tạo ra cơ chế mới. 

Tuy nhiên sau một thời gian phát huy tác dụng, cơ chế khoán sản phẩm theo 

chỉ thị 100/CT đã bộc lộ những hạn chế kìm hãm lực lượng sản xuất. Phương thức 

giao khoán, mức khoán và phương thức phân phối sản phẩm không thống nhất dẫn 

đến việc vận dụng tùy tiện. Hộ gia đình không được làm chủ lâu dài về ruộng đất 

làm tăng sản phẩm đến đâu, vụ sau hợp tác xã lại điều chỉnh mức khoán tăng và 

điều chỉnh ruộng đất nên không yên tâm đầu tư thâm canh. Nhiều nơi nông dân chỉ 

được hưởng khoán 10% đến 20% sản lượng trên diện tích nhận khoán. Động lực 

của khoán 100 là tăng cường lao động để vượt khoán ít hoặc thu lỗ thì động lực 

cũng bị triệt tiêu. Người nông dân chưa được làm chủ hoàn toàn quá trình sản suất 

mà chỉ đảm nhận 3 khâu còn 5 khâu còn lại vẫn do hợp tác xã điều hành. Chính 5 

khâu này sẽ là kẽ hở để tiếp tục phát triển tình trạng “róng công phóng điểm”, lãng 

phí diến ra phổ biến, làm giảm mức thu thực tế của người nông dân. Nhiều nơi áp 

dụng biện pháp mệnh lệnh hành chính trong giao nộp sản phẩm, một tệ nạn mới 

được hình thành ở nông thôn năm 1986 điển hình là nông dân thôn Cộng Hòa xã 

Thọ Ngọc, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nông dân đã rào làng trong nhiều 

ngày, phản đối chính sách giao nộp sản phẩm quá cao. Những hạn chế trên của cơ 



23 
 

chế khoán 100 đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. 

Sản lượng lương thực năm 1986 đạt 18,3 đến 1987 chỉ còn 17,5 triệu tấn trong khi 

đó dân số tăng 1,5 triệu người. Đầu năm 1988, xảy ra nạn đói giáp hạt ở 21 tỉnh 

miền Bắc làm 9.3 triệu người thiếu ăn[31]. Nhiều nơi nông dân trả lại ruộng khoán, 

rời bỏ nông dân đi nơi khác làm việc khác kiếm sống. Đây cũng là lúc đất nước ta 

lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, cùng với những biến đổi chính trị 

xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Điều đó cho thấy khoán sản phẩm theo chỉ 

thị 100 không phải giải pháp tối ưu nhất để giải quyết mọi quan hệ ruộng đất trong 

nông nghiệp là người nông dân chưa được làm chủ lâu dài về ruộng đất, làm chủ 

quá trình sản xuất vẫn chưa được thực hiện. Cơ chế khoán theo chỉ thị 100 không 

còn thích hợp nữa. Từ vụ Đông – Xuân 1987 – 1988, nhiêu nơi như ở Thổ Tang 

(Vĩnh Phúc) đã cải tiến cơ chế khoán 100 thành khoán gọn đến hộ xã viên được 

nông dân đồng tình. Các hộ chỉ phải đóng thuế 10% sản lượng dịch vụ cho nhà 

nước 20% sản lượng cho dịch vụ của hợp tác xã ngoài ra không phải đóng bất kì 

một khoản nào khác. Trên cơ sở bám sát và tổng kết toàn diện tình hình nông 

nghiệp, nông thôn, ngày 5/4/1988 Bộ chính trị Trung Ương Đảng (khóa VI) ra nghị 

quyết số 10/NQ-TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp (gọi tắt là nghị quyết 

số 10). Khoán 10 đã đáp ứng được đòi hỏi bức xúc của nhân dân về nhiều mặt, nhờ 

có cơ chế quản lý mới, sản xuất nông nghiệp nước ta đã có những tiến bộ vượt bậc 

năm 1989 Việt Nam không chỉ giải quyết được vấn đề lương thực mà còn xuất khẩu 

được 1,4 triệu tấn gạo trở thành nước xuất khẩu gạo thứ 3 thế giới. 

 Nông nghiệp và nông thôn Miền Nam bước vào một quá trình xã hội chủ 

nghĩa hoá tương tự với Miền Bắc trong các năm 1954- 1975 đến năm 1977, việc 

hợp tác hóa ở miền Nam mềm dẻo hơn ở miền Bắc, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã 

được thành lập trong một vài thí điểm rồi bắt đầu phổ biến khắp Miền Nam vào 

năm 1978. Hình thức hợp tác xã chỉ được thí điểm ở một số tỉnh còn phần lớn các 

hộ nông dân thì vào các tập đoàn sản xuất, có quy mô và hệ thống, hệ thống tổ chức 

đơn giản hơn, đảm bảo cho những hộ nông dân có một phần kinh tế phụ lớn hơn ở 

miền Bắc . Tuy nhiên về bản chất thì vẫn là tập hợp ruộng đất để tổ chức canh tác 

tập thể, sản phẩm được phân chia căn cứ theo mức đóng góp, việc điều hành do một 

ban quản lý của tập đoàn đảm nhận. Cũng khác ở Miền Bắc, từ thời trước giải 

phóng, ở miền Nam, số tư nhân sử dụng máy móc trong nông nghiệp là khá nhiều. 

Trong đó có cả máy cày, máy gặt máy bơm, phương tiện vận chuyển..(ở miền Bắc 

thì nông dân không ai có được những loại máy móc đó nên nhà nước phải đầu tư 

dưới hình thức thành lập các trạm máy kéo để phục vụ các hợp tác xã). Những chủ 
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có máy được trưng mua và đưa máy vào trong tập đoàn, gọi là các tập đoàn máy 

kéo để phục vụ các hợp tác xã nông nghiệp. 

 Đội đoàn kết sản xuất là tổ chức do nông dân tự nguyện lập ra, nhằm đoàn 

kết tương trợ nhau giữa nông dân trong xóm ấp, cùng có kế hoạch quản lí và sử 

dụng hợp lý ruộng đất, trâu bò, nông cụ,vật tư.. Quy mô của đội vào khoảng 30 - 40 

ha và 40 – 50 lao động, tương ứng với một đội sản xuất sau này khi lên hợp tác xã. 

Ban Chỉ huy đội gồm 3 người: đội trưởng phụ trách chung, hai là đội phó phụ trách 

trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề.. Nhiệm vụ của đội là đoàn kết sản xuất và hướng 

dẫn nông dân trong đội cách xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng gia đình và tổng 

hợp thành kế hoạch chung của đội. Căn cứ kế hoạch của Nhà nước, đội xây dựng 

các định mức lao động như: Nhóm cấy, nhóm cày, nhóm nhổ mạ…và khoán cho 

các nhóm hoặc từng lao động theo kế hoạch và định mức lao động về công giá cả. 

Đội đoàn kết sản xuất tổ chức mua và phân phối vật tư theo kế hoạch cho các hộ có 

ruộng, đôn đốc nông dân thanh toán tiền công, tiền thuê máy theo đúng quy định, 

động viên nông dân bán sản phẩm cho nhà nước theo chính sách, chăm lo tổ chức 

cải thiện đời sống sinh hoạt tinh thần cho các hộ nông dân trong đội. Các đội viên 

góp vốn và lao động đào kênh mương nhỏ, dẫn nước, mua sắm máy móc nhỏ như 

máy bơm nước, bình xịt… 

Đội đoàn kết có chức năng giúp nông dân làm quen với lối làm ăn có tổ 

chức, có kế hoạch, theo phương thức sản xuất tập thể, quản lý tập thể. Thông qua 

việc tính toán làm ăn, trao đổi lao động với nhau, người nông dân quen dần với định 

mức lao động, định mức chi phí hạch toán lỗ lãi… đó là những điều kiện cần thiết 

để tiến lên tập đoàn sản xuất và hợp tác xã. Theo mô hình kế hoạch hóa tập trung 

các hợp tác xã và các tập đoàn sản xuất được coi như những đơn vị kinh tế xã hội 

chủ nghĩa, nằm trong khuôn khổ của kế hoạch hóa cả nước. Theo nguyên tắc kế 

hoạch hóa, các hợp tác xã có nghĩa vụ phải bán những sản phẩm của mình cho nhà 

nước theo những định lượng quy định trong kế hoạch và theo giá kế hoạch. Đó là 

nghĩa vụ, giá nghĩa vụ thường thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. Để đảm bảo 

cho các hợp tác xã có thể thực hiện những nghĩa vụ theo kế hoạch, nhà nước cũng 

có chỉ tiêu cung ứng các vật tư và vật phẩm tiêu dùng cần thiết cho nông dân như 

xăng dầu, phân bón, thuốc sâu, nông cụ, phụ tùng thay thế, dầu thắp, vài, một số 

thực phẩm…  

Từ năm 1979, đã có một số mũi đột phá táo bạo trong kinh tế, mà thời đó 

thường được gọi là phong trào “ phá rào”. Những cuộc “ phá rào” này xuất hiện rải 
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rác từ trước Hội nghị Trung ương lần thứ 6, dưới hình thức “làm lén”, rồi từ khi có 

nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 thì bùng lên thành phong trào. Phong trào này 

cũng có tính đột phá mạnh mẽ, vì nó không chỉ là sự chấp hành những ý tưởng cởi 

trói của Hội nghị Trung ương 6, mà trong thực tế,còn chủ động vượt qua nhiều giới 

hạn. Những cuộc phá rào đó ở Việt Nam không hề nhằm chống lại chủ nghĩa xã hội, 

mà chỉ nhằm giải quyết những ách tắc do cơ chế cũ gây ra. Nó lại đạt được những 

kết quả không thể chối cãi được. Đó là cơ sở để hình thành những quyết định có 

tính chất đột phá về quan điểm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (1979) và sau đó 

là bước ngoặt về kinh tế tại Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986 và hàng loạt biện 

pháp đổi mới sau đó. 

1.3.3. Chủ trương của Đảng tại hội nghị Trung Ương 8 khóa V (6/ 1985) 

 Đến Đại hội V này, điều mới và quan trọng là Đảng đã xác định cụ thể 

nội dung và hình thức công nghiệp hóa trong chặng đường đầu tiên. Đó là "tập 

trung phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, đưa 

nông nghiệp một bước lên xã hội chủ nghĩa..."[25, tr.62] 

Tại Đại hội V, Đảng chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp 

ở Nam bộ, với điều kiện tự nhiên và tình hình ruộng đất với diện tích lớn Đảng và 

Nhà nước chủ trương từng bước phát huy tác dụng của hợp tác xã đối với việc đưa 

nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa và xây dựng nông thôn mới. "áp 

dụng rộng rãi khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động" 

[25, tr 66].   

 Trong suốt thời kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 1981-1985, nông nghiệp tăng 

bình quân hàng năm 4,9% so với 1,9% hàng năm của thời kỳ 1976-1980. “Sản xuất 

lương thực có bước phát triển quan trọng, mức bình quân hàng năm từ 13,4 triệu 

tấn trong thời kỳ 1976-1980 đã tăng lên 17 triệu tấn trong thời kỳ 1981-1985” [2, 

tr15] (tuy nhiên cũng cần nhấn mạnh rằng, trong thời gian này, Đảng chủ trương tập 

trung phát triển mạnh nông nghiệp, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu). Văn bản 

của Nghị quyết Trung ương về cải tạo Nông nghiệp viết: “Trong việc đưa nông 

nghiệp tiến nhanh lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng nông trường 

quốc doanh với quy mô lớn, với tỉ trọng lớn ( có khoảng 1/3 diện tích canh tác), với 

tính chất tổ hợp nông công nghiệp, trên nhiều vùng nông nghiệp quan trọng đảm 

nhận sản xuất và chế biến một khối lượng lớn nông sản, là một yếu tố vô cùng quan 

trọng . Nông trường quốc doanh là đầu tàu, là nòng cốt của nền nông nghiệp mới. 

Lấy đơn vị huyện làm đơn vị địa bàn kết hợp trên cơ sở quy hoạch chung của cả 
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tỉnh và từng vùng, tích cực xây dựng những điển hình tốt chứng minh tính hơn hẳn 

của sản xuất tập thể so với sản xuất riêng lẻ và do đó có sức thuyết phục cao, mặt 

khác khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để mở rộng. Hợp tác hóa nên 

bắt đầu ở những vùng diên tích có bình quân lớn… 

 Nhà nước đưa kinh tế nông dân cá thể vào quy hoạch theo từng vùng lớn. 

Nhà nước phải nắm cho được phần lớn nông sản quan trọng”.[25, tr 335 – 337] 

 Như vậy nhưng những chủ trương được đề ra tại Đại hội V về việc cải tạo 

các thành phần kinh tế về cơ bản vẫn giống như Đại hội IV. Tuy công cuộc cải tạo 

đã được tiến hành trong nhiều năm, những quan điểm, chủ trương và chính sách chỉ 

đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa không nhất quán. Hơn nữa, trong việc tổ 

chức thực hiện còn mắc quá nhiều sai lầm "cách làm thường theo kiểu chiến dịch, 

gò ép, chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng và hiệu quả, sau những đợt làm nóng 

vội, lại buông lỏng. Do đó, không ít tổ chức kinh tế được gọi là công tư hợp doanh, 

hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chỉ có hình thức, không có thực chất của quan hệ 

sản xuất mới"[25, tr.24]. 

 Sau hơn một thập kỷ nhận thấy rõ những hạn chế của cơ chế quản lý, nhưng 

phải tới Đại hội V Đảng mới có một chủ trương mang tính bước ngoặt để xác lập 

một cơ chế quản lý mới về kinh tế thay cho cơ chế cũ. Đảng chủ trương "đổi mới 

chế độ quản lý và kế hoạch hoá hiện hành, xoá bỏ cơ chế quản lý hành chính quan 

liêu, bao cấp, khắc phục bằng được tình trạng bảo thủ, trì trệ, vô trách nhiệm, vô kỷ 

luật, phát huy động lực làm chủ tập thể, nâng cao tính năng động sáng tạo, tinh 

thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật" [23, tr.67]. Điều đó có nghĩa là trong cơ chế 

quản lý mới này thì mọi hoạt động kinh tế phải gắn với chi phí với hiệu quả.  

 Cho đến lúc này tư duy kinh tế lại chưa theo kịp với những chuyển biến đó, 

những năm này độ trễ của tư duy vẫn là chủ yếu. Phần lớn những văn bản chính 

thức,những ý kiến chủ yếu của các nhà lãnh đạo cũng như các cơ quan cấp cao của 

Đảng và Nhà nước chưa đặt vấn đề về bản thân mô hình kinh tế. 
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Tiểu kết chương 1 

 Tóm lại kinh tế nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 – 1985 chịu tác động 

bởi nhiều yếu tố, một trong số đó là do yếu tố bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam thời 

kì đó. Từ trong lịch sử nền kinh tế nông nghiệp đã luôn chiếm vị trí quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam. 

 Đặc biệt trong giai đoạn sau này những năm 1954 – 1975, công cuộc xây 

dựng CNXH ở Việt Nam liên tục bị gián đoạn bởi chiến tranh phá hoại ác liệt của 

đế quốc. Đảng luôn phải đề ra các chủ trương chuyển hướng xây dựng, phát triển 

kinh tế, xã hội từ thời bình sang thời chiến, rồi lại từ chiến tranh sang hòa bình. 

Điều kiện đặc biệt khó khăn đó tác động rất lớn đến đường lối xây dựng và chỉ đạo 

của Đảng ở giai đoạn sau này đối với kinh tế nông nghiệp. Sau khi miền Nam được 

giải phòng nước ta nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế Chủ 

trương của Đảng và chính sách của nhà nước về nông nghiệp giai đoạn 1976 -1985 

được thể hiện qua hai kì đại hội Đảng (Đại hội IV năm 1976 và Đại hội V năm 

1985) thể hiện chủ trương xây dựng cả nước theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung 

Đảng nhận thấy rõ những khó khăn của nền kinh tế đất nước như cơ sở vật 

chất kỹ thuật còn yếu kém, năng suất lao động thấp, sản xuất chưa đảm bảo nhu cầu 

đời sống và tích luỹ chính vì vậy tại Hội nghị trung Ương 6 khóa IV( 8/1979) rồi 

đến chỉ thị 100/ CT (1/1981) và cuối cùng đến Chủ trương của Đảng tại hội nghị 

Trung Ương 8 khóa V (6/ 1985) Đảng đã có sự chuyển hướng tương đối phù hợp 

với điều kiện nước ta. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là động viên cao độ và tổ 

chức toàn dân, toàn quân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nhằm trước hết bảo đảm 

vững chắc lương thực và thực phẩm.  

 Gần mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vị cả nước theo mô 

hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà hai kì Đại hội Đảng (Đại hội IV năm 1976 

và Đại hội V năm 1985) Đảng đã đề ra đường lối xây dựng và đổi mới đất nước phù 

hợp và thực hiện đường lối đó một cách có hiệu quả.  
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CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

GIAI ĐOẠN 1976-1985 

2.1. Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1980 

    2.1.1. Hoạt động phát triển nông nghiệp Việt Nam từ năm 1976 đến năm 

1980 

 Đến năm 1975, nhìn chung trên phạm vi cả nước, nền kinh tế Việt Nam 

về cơ bản là nền kinh tế sản xuất nhỏ, thể hiện dõ trên các mặt như cơ sở vật chất – 

kỹ thuật rất nhỏ yếu, đại bộ phận là lao động thủ công, phân công lao động kém 

phát triển, năng suất lao động xã hội rất thấp, nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng. 

Trên trường quốc tế, nước ta bị Mỹ và các nước phương Tây bao vây, cấm vận. 

Trong khi đó Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu bộc lộ nhiều khó khăn, 

sự giúp đỡ, viện trợ về kinh tế đối với Việt Nam bị giảm dần. 

 Bước sang giai đoạn 1976 – 1986, cả nước bắt tay vào xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển đó là về chính sách 

đất đai với quyết định này quy định cụ thể xoay quanh việc quốc hữu hóa các đồn 

điền và ruộng đất của tư sản nước ngoài. Việc thu hồi đất này nhằm mục đích chính 

giành quyền sử dụng đất về cho nông dân tiến hành ổn định về tình hình nông 

nghiệp trên cả nước nói chung và ở Miền Nam nói riêng. Chính sách đó được thể 

hiện thông qua Quyết định số 188-CP ngày 25/09/1976 của Chính phủ: 

 “ Nhà nước tiến hành quốc hữu hóa các đồn điền và ruộng đất của tư 

sản nước ngoài. Đối với từng trường hợp cụ thể, Nhà nước sẽ xem xét có bồi 

thường hay không bồi thường. Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng tất cả các loại 

ruộng đất cho đến ngày công bố các chính sách này mà còn bỏ hoang ruộng đất 

không có lý do chính đáng. Thu hồi toàn bộ ruộng đất thuộc sở hữu quốc gia, ruộng 

đất của tư sản mại bản, của địa chủ phản quốc”. [9, 57]  

 Nhà nước cũng khuyến khích việc hiến ruộng trong các bộ phận những 

người trong xã hôi, với từng bộ phận giai cấp trong xã hội Nhà nước sẽ có những 

chính sách riêng. Các địa chủ kháng chiến và địa chủ thường cho phép hiến ruộng.  

“Riêng đối với giáo hội, đền chùa, những người hoạt động tôn giáo hiến ruộng thì 

cho phép họ giữ lại một phần ruộng đất dùng vào cúng lễ, nuôi người tu hành, 

người làm trong nhà thờ, chùa, thánh thất”[9, 57]. Tóm lại, với chính sách đất đai 

trên, nền kinh tế nông nghiệp được tạo điều kiện hơn trong phát triển, với việc tịch 

thu ruộng đất chia cho các hộ nông dân ở nông thôn để lấy tư liệu sản suất đã phần 



29 
 

nào kích thích hoạt động sản suất, bên cạnh đó hoạt động sản xuất vẫn phải theo 

đúng chính sách và kế hoạch của nhà nước. Có thể nói chúng ta đang bước đầu đổi 

mới cơ chế quản lý kinh tế đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Từ chính sách đất 

đai trên đã tạo cơ sở cho đại hội IV (20/12/1976) đề ra đường lối chung cho cách 

mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới 

 Từ ngày 14 - 20/12/1976, Đại hội IV được diễn ra nội dung chủ yếu thể 

hiện về nhận thức và tư duy phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong điều kiện mới 

như xây dựng kinh tế theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Đây được coi là 

nguyên lý phổ biến của mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa được áp dụng ở Liên Xô 

từ cuối những năm 1920. Theo đó tư tưởng chi phối là toàn bộ hoạt động của nên 

kinh tế được chỉ huy bởi chính quyền trung ương tập trung, thống nhất nhằm làm 

cho nên kinh tế sản xuất lớn có thể hoạt động một cách tối ưu, tránh được tình trạng 

vô chính phủ, tránh được khủng hoảng – vốn là bản chất của chủ nghĩa tư bản. Mô 

hình quản lý này được áp dụng vào Việt Nam tư những năm 1960 và tiếp tục được 

triển khai cho đến trước đổi mới với phương châm cụ thể: “Đảng lãng đạo, nhà 

nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trên cơ cở tư tưởng đó Đại hội IV và đại hội V 

của Đảng đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm lần thứ hai (1976 – 1980) và kế 

hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 – 1985).  

  Một vấn đề đặt ra từ cuối năm 1975 tổ quốc thống nhất về mặt nhà nước 

song về mặt kinh tế, xã hội và kết cấu giai cấp hai miền do lịch sử để lại chưa thể 

sớm đồng nhất. Tình hình đó đòi hỏi Đảng phải tiếp tục giải phóng giai cấp công 

nhận và nông dân về mặt kinh tế, tạo ra sự thống nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của 

hai giai cấp lao động, bảo đảm cho liện minh công nông thực sự trở thành nền tảng 

của chuyên chính vô sản. Trên cơ sở nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 24 

(khóa III, tháng 9 năm 1975) và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV (tháng 12 năm 

1976) đã đưa đến những kết quả nhất định trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 – 

1980) nhằm góp phần củng cố liên minh công nông tập trung phát triển kinh tế nông 

nghiệp. Đến 1980, cả nước đã khai hoang phục hóa được 120 vạn ha. Diện tích thủy 

lợi hóa tăng thêm 85,5 vạn ha. Diện tích gieo trồng hằng năm tăng từ 5,9 triệu ha 

năm 1975 lên 7,7 triệu ha năm 1980 [7,tr12]. Việc đấu tranh xóa bỏ tàn dư của chế 

độ thực dân, phong kiến ruộng đất ở các tỉnh phía Nam được thực hiện. Đảng đã 

quốc hữu hóa các cơ sở sản xuất của đế quốc và tư sản mại bản, trao cho công nhân 

làm chủ hơn 12.680 xí nghiệp lớn nhỏ, những thành quả ấy đã tạo tiền đề cho sự 

đồng nhất một bước về mặt giai cấp của giai cấp công nhân cũng như giai cấp nông 
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dân cả nước. Từ đó, giai cấp công nhân có thêm cơ sở để thiết lập liên minh kinh tế 

với nông dân. 

 Để củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền Bắc đến 

năm 1980 Đảng đã hợp nhất 17,800 hợp tác xã nông nghiệp thành 13,315 hợp tác 

xã bậc cao, bao gồm 98,8% hộ nông dân với 90% diện tích canh tác, phong trào vận 

động nhân dân vào hợp tác xã được mở rộng ra các tỉnh phía Nam, các tỉnh duyên 

hải miền Trung và Tây Nguyên đã căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp vào 

cuối năm 1980. “Đến năm 1980 các tỉnh Nam Bộ đã tập hợp được 11% số hộ nông 

dân với 7% diện tích cây lúa vào các tập đoàn và hợp tác xã”[13, tr 25]. Hình thức 

hợp tác xã bậc cao được xây dựng và mở rộng ở cả miền Bắc và miền Nam.  

 Đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất nhỏ còn phổ biến thì tăng trưởng 

số lượng cũng như chất lượng của giai cấp công nhân là một việc làm có ý nghĩa 

đặc biệt quan trọng. Do đó Đảng cộng sản Việt Nam lấy công nghiệp hóa xã hội chủ 

nghĩa làm nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ là một đường lối kinh tế đúng đắn, 

phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thông qua công nghiệp hóa và xã hội chủ nghĩa 

và cách mạng khoa học kĩ thuật nhà nước, công nhân Việt Nam đã giúp đỡ nông 

dân phát triển sản xuất theo đường lối kinh tế  “ ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 

một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp” [32].Trong năm 

năm nhà nước đầu tư nông nghiệp gần 4 tỉ đồng bằng 19,8% tổng mức đầu tư nông 

nghiệp 20 năm trước. Đầu tư cho xây dựng cơ bản 18,3 tỷ đồng xấp xỉ bằng mức 

đầu tư xây dựng cơ bản ở miền Bắc 20 năm trước làm cho tài sản cố định của nhà 

nước năm 1980 là 26,2 tỷ so với 1976 tăng 65%. Từ đó công nghiệp đã phục vụ 

nông nghiệp cũng như nông dân về mọi mặt. “Riêng về điện cung cấp cho nông 

nghiệp và nông thôn từ 33,4 triệu Kwh năm 1976 lên 160 triệu Kwh năm 1980, 

nâng tỉ lệ điện thương phẩm phục vụ nông thôn từ 2,7% năm 1976 lên 11,3% năm 

1989”[24]. Trong cùng những thắng lợi đạt được còn chứa đựng nhiều sai lầm và 

khuyết điểm cả trong sự nghiệp hợp tác hóa nông nghiệp, thu nhập xã viên thấp 

hơn thu nhập của nông dân tự do. Nếu ở năm 1976 giá trình ngày công bình quân 

của người nông dân xã viên là 0,58 kg thóc thì đến năm 1989 là 0,86 kg trong khi 

cùng thời gian ấy người nông dân tự do thu nhập bình quân là 0,97 và 1,75. Đời 

sống giai cấp công nhân không kém phần khó khăn, họ sản xuất ra 34,2% thu nhập 

quốc dân nhưng chỉ nhận sự phân phối được 9%. So với năm 1970 lương thực tế 

của công nhân viên chức chỉ còn dưới 31% những hiện tượng tiêu cực trong xã hội 

chẳng những không giảm mà còn tăng. Công nhân và nông dân hợp tác sống và 
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làm ăn theo lối “chân ngoài dài hơn chân trong” nhất là trong những năm 1979 – 

1989 khi giới cầm quyền ở Trung Quốc cắt giảm viện trợ đột ngột và gây ra chiến 

tranh biên giới thì tình hình đất nước lại càng khó khăn hơn.  

 Khối liên minh công nông chưa được củng cố trước hết là do những chủ 

trương và hoạt động của Đảng về mặt cộng tác này trong những năm 1975 – 1980, 

về cơ bản là vận dụng cách nghĩ và cách làm ở miền Bắc trước năm 1975 vì vậy mà 

Đảng đã có chủ trương và việc làm không đúng với nội dung liên minh công nông ở 

chặng đường đầu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ví dụ muốn nhanh tróng 

hoàn thiện việc đưa nông dân các tỉnh phía Nam đi vào con đường làm ăn tập thể 

nhất việc đưa hợp tác xã  miền Bắc lên bậc cao, quy mô lớn, không thực hiện tự do 

buôn bán mà là thu mua (thực chất là trưng thu) tất cả sản phầm thừa của nông dân, 

bao cấp tràn lan trong phân phối lưu thông theo kiểu cộng sản thời chiến… Những 

chủ trương và việc làm nóng vội đã làm cho nông dân bị nghèo hóa, công nhân viên 

chức gặp nhiều khó khăn trong đời sống.  

 Từ những năm 1977 – 1978, Trung Quốc cắt đứt mọi viện trợ cho Việt 

Nam, bắt đầu xảy ra xung đột biên giới Tây Nam, nguồn viện trợ của Liên Xô và 

các nước xã hội chủ nghĩa bị giảm sút nghiêm trọng nền kinh tế lầm vào tình trạng 

thiếu hụt, sản xuất sa xút, lưu thông bị ách tắc, đời sống nhân dân gặp nhiều khó 

khăn. Trong giai đoạn 1976 – 1980, sản xuất nông nghiệp bị ngưng trệ, sản lượng 

lúa năm 1980 chỉ đạt 11,647 triệu tấn (chỉ tiêu là 21 triệu tấn) thấp hơn năm 1976 và 

phải nhập 1,57 triệu tấn lương thực. 

 Những khó khăn yếu kém về kinh tế nông nghiệp thời kì này được giải 

thích bằng nhiều nguyên nhân khác nhau: 

 Nguyên nhân khách quan là tình hình quốc tế phức tạp, sự phá hoại của 

những thế lực thù địch ngoài nước cấu kết với những lực lượng chống đối trong 

nước do chủ nghĩa thực dân mới để lại. Nguyên nhân chủ quan được cho là tinh 

thần giác ngộ của người lao động chưa tương xứng với mô hình kinh tế mới, ý thức 

tự do, tản mãn đầu óc tư hữu nông dân. Từ viêc chỉ ra những nguyên nhân các nhà 

kinh tế và cơ quan lãnh đạo thời kì đó đã có một cuộc đấu tranh nảy lửa để đi đến 

giải pháp tốt nhất, đặc biệt về nông nghiệp với tư suy sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 

Trần Phương – Bộ trưởng bộ Nội Thương thời kì đó đã có một bài nghiên cứu dài 

được đăng trên tạp chí Nghiên cứu kinh tế (số 73 năm 1973), ông đã viết: 
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 “ Nếu cây lúa mì thích hợp nhất với phương thức sản xuất lớn thì cây lúa nước lại 

là thứ cây lương thực ít thích hợp nhất với phương thức đó. Chỉ tính riêng mấy tỉnh 

ở đồng bằng Bắc Bộ, với 68 vạn ha đất canh tác chúng ta có tới 16 triệu ha thửa 

ruộng. Trừ bờ đi bình quân mỗi thửa ruộng rộng 400m2 đặc tính sinh trưởng của 

thứ cây này có khuynh hướng trói buộc con người vào những thửa ruộng nhỏ.” [12, 

tr 25] 

 Về chủ trương muốn đưa chăn nuôi lợn của hợp tác xã lên quy mô lên tới 

hàng nghìn con, ông viết: “ Khi mỗi nhà nuôi một con lợn, nếu vì sự vụng về hay dốt 

nát của người nuôi mà lợn còi, lợn ốm thì chỉ riêng người đó chịu thiệt. Nhưng khi 

đã tập trung 1.000 con vào môt trang trại lợn thì sự vụng về hay dốt nát sẽ dẫn đến 

mốt sự trừng phạt 1.000 lần nặng hơn. Nói cho đúng thì người ta tập trung 1.000 

con lợn vào 1 trại không phải để nuôi theo sự vụng về và dốt nát như cũ, mà chính 

là để nuôi heo theo một kỹ thuật thông minh hơn. Nếu không như vậy thì việc tạo ra 

quy mô lớn trở thành vô nghĩa”  

 Trong khi một số người ngày càng đông bắt đầu nhận ra về những nhược 

điểm của mô hình quản lý cũ và muốn sửa đổi nó, dù chưa có bài bản đầy đủ thì vẫn 

còn tỷ lệ khá đông những nhà quản lý tỏ ra nghi ngờ, cảnh giác với những tìm tòi 

đột phá. Có không ít những nhà quản lý ở Trung ương vẫn một mực trung thành với 

những nguyên tắc của mô hình kinh tế cũ. Những ách tắc trong nông nghiệp vẫn 

được nhiều người quy về sự lỏng lẻo của quản lý chứ không phải do mô hình quản 

lý, do đó đối tượng cần khắc phục là kinh tế cá thể, là chạy theo lợi ích cá nhân, là 

trình độ giác ngộ cách mạng. Điển hình của xu hướng này trong  nông nghiệp 

Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương Ngô Duy Đông, ông từng là ngôi sao sáng 

của quê hương năm tấn, tức tỉnh Thái Bình, khi làm bí thư tỉnh ủy những năm 

kháng chiến chống Mỹ. Sau khi giải phóng miền Nam, ông vẫn kiên trì mô hình 

hợp tác xã cũ, thậm chí tích cực đưa nó lên cấp cao. Ông nhìn nhận mô hình khoán 

như một nguy cơ đối với chủ nghĩa xã hội. 

 Theo Hoàng Tùng: “ Thời kì kháng chiến chống Pháp, tôi phụ trách Thái 

Bình có hai cán bộ trẻ dưới sự lãnh đạo của tôi là anh Ngô Duy Đông và anh 

Nguyễn Ngọc Trìu. Sau này anh Trìu trở thành bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Còn anh 

đông là Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương. Là đồng chí cũ của nhau,nhưng 

cách nhìn nhận vấn đề lại khác nhau. Anh Trìu thì ủng hộ khoán. Anh Ngô Duy 

Đông thì ngược lại. Anh Đông vốn xuất thân từ nông dân, chất phác, rất hăng hái 

hoạt động cách mạng. Nhưng trước những tình hình mới, tư duy của anh không 
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chuyển biến kịp. Khi tôi tổ chức Hội nghị ở Công Sơn đầu năm 1981, anh Ngô Duy 

Đông báo cáo về đường lối chủ trương xây dựng hợp tác xã. Tôi liền cho anh em 

báo cáo về kinh nghiệm của các địa phương áp dụng mô hình khoán trong nông 

nghiệp . Trong đó có mô hình khoán rất thành công của Đoàn Xá. Đến lúc đó anh 

Đông vẫn rất gay gắt với mô hình này. Anh còn nhận xét rất nặng nề rằng: “Nếu đề 

cao tấm gương Đoàn Xá tức là noi gương bọn ăn mày, như thế còn gì là chủ nghĩa 

xã hội”.”[19, tr 201] 

 Trường hợp như ông Ngô Duy Đông không phải là cá biệt. Vào những 

năm cuối thập kỷ 70, đầu kỷ 80, cả những người mà sau này được coi là cấp tiến 

vẫn còn rất băn khoẳn, do dự trước cái mới. Ngay trong từng con người tính mâu 

thuẫn còn thể hiện ở sự giằng co, không nhất quán trong những giải pháp, họ đồng 

tình với những giải phát đột phá ở mặt này, nhưng siết lại ở mặt khác. Vì thế sự vận 

động của tư duy trong thời kỳ này vẫn ở trong trạng thái “ tranh tối tranh sáng”, 

giằng co, không đông bộ do đó thời kỳ này vẫn chưa thống nhất được một chủ 

trương thống nhất. 

 Văn kiện chính thức đầu tiên đặt lại vấn đề về cách nhìn thực trạng nền 

kinh tế Việt Nam chính là bản thông báo về cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 

4/5/1979. Tại cuộc họp này , Bộ Chính trị đã công khai nhìn nhận những khó khăn 

mà Đại hội Đảng lần thứ IV cuối năm 1976 chưa lường trước được, đó chính là 

nguyên nhân làm cho kế hoạch 5 năm và những dự kiến về việc tiến nhanh, tiến 

mạnh lên chủ nghĩa xã hội không thực hiện được. Từ việc thừa nhận những khó 

khăn kể trê, Bộ chính trị nêu lên yêu cầu nhận thức lại toàn bộ tình hình kinh tế và 

có những định hướng mới cho sự phát triển. Qua những khó khăn của năm 1978, 

Uỷ ban kế hoạch Nhà nước đã thấy rất rõ rằng những chỉ tiêu của kế hoạch năm 

năm không thể nào thực hiện được đã buộc phải cắt giảm rất nhiều khoản đầu tư 

xây dựng cơ bản. Uỷ ban kế hoạch của nhà nước đã có tờ trình lên Bộ Chính trị lần 

này đề nghị đó đã được thông qua, tuy nhiên cho tới Hội nghị Bộ chính trị lần này 

bước chuyển biến của tư duy kinh tế mới chỉ là thừa nhận những khó khăn thực tế, 

thừa nhận rằng cách nhìn tình hình kinh tế và hướng đi của Đại hội Đảng lần thứ IV 

có nhiều điều chưa sát thực tế. Còn hướng khắc phục và giải pháp cho tương lai thì 

cho đến lúc này chưa rõ ràng. Các giải pháp vẫn nặng về giáo dục tư tưởng, quản lý 

hành chính. Thí dụ, những khó khăn về lương thực vẫn chưa được giải quyết bằng 

việc tổ chức lại sản xuất và phân phối mà vẫn theo phương pháp trước đây: “ Cán 

bộ đảng viên phải gương mẫu, gia đình các cán bộ, đảng viên nhất là gia đình cán 
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bộ lãnh đạo, phải đi đầu trong việc làm nghĩa vụ lương thực, bán nông sản cho nhà 

nước’’ [11, tr 154 – 155 – 157 – 159 – 160] 

 Trong tranh luận giá thu mua kể trên khi tình hình lương thực đất nước 

khó khăn thu mua không đạt kế hoạch, thì vấn đề tính hợp lý của hệ thống giá thu 

mua nông sản lại được đặt ra. Tháng 4 năm 1977 trên diễn đàn Trường Đảng 

Nguyễn Ái Quốc, giáo sư Trần Phương lúc đó là ủy viên dự khuyết Trung ương 

Đảng khóa IV đã nhận xét cơ chế thu mua nông sản cũ là cơ chế “mua như cướp, 

bán như cho”. Ông cho rằng cách tính toán của Uỷ ban vật giá Nhà nước là hoàn 

toàn sai thực tế, không tính đến những điều kiện của thị trường, không tính đến 

những bất cập trong cơ chế cung ứng vật tư của nhà nước, không tính đến những 

nhu câu ngày càng tăng lên của nông dân trong hợp tác xã. Theo đó giá nông sản 

phải tăng lên thì mới đảm báo tái sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát triển nông 

nghiệp. Ông cũng phân tích lý thuyết của Marx về địa tô chênh lệch, nghĩa là để 

khuyến khích người nông dân thâm canh tăng vụ, nâng cao năng suất, phải đảm bảo 

một mức giá để những người làm ăn giỏi, sản xuất tốt có lãi nhiều không thể cào 

bằng theo cơ chế cũ. 

 Tuy nhiên, chủ trương đổi mới cơ chế quản lý do Đảng đề ra với phương 

hướng quản lý mới có tính khả thi. Chủ trương của Đảng về chế độ phân phối tại 

Đại hội V đã và đang loại trừ dần hình thức phân phối bình quân bằng việc "áp 

dụng nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn chặt tiền lương với năng suất lao 

động, mở rộng đúng đắn lương khoán, lương sản phẩm và tiền thưởng, đi đôi với 

cung ứng theo định lượng những mặt hàng thiết yếu mà Nhà nước quy định"[25, 

tr.78]. 

Trong bối cảnh đó, tư duy về phát triển kinh tế - xã hội theo mô hình kinh tế 

kế hoạch hóa tập trung đứng trước những thử thách gay gắt của thực tiễn, không 

phù hợp với thực tiễn. Ở miền Bắc, đã thực hiện tiến hành cuộc vận động tổ chức lại 

sản xuất trong nông nghiệp “theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa theo 

tinh thần Chỉ thị 208 CT/TW ngày 16/9/1974 của Ban Bí thư và Nghị quyết 61/CP 

ngày 5/4/1976 của Hội đồng Bộ trưởng. Đến tháng 5/1978 ở miền Bắc đã có đến 

3927 hợp tác xã chiếm 30% tổng số hợp tác xã tiến hành cuộc vận động. Số hợp tác 

xã toàn xã đã lên tới 59,8%, mỗi hợp tác xã theo bình quân ở đồng bằng chiếm từ 

300 đến 400 héc-ta đất canh tác.Đối với miền Nam, chiếm từ 1000 đến 2000 héc-ta 

đất nông nghiệp và lâm nghiệp”[25, tr 67].  
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Kết quả của cuộc vận động xét về phía người lao động không đem lại mong 

muốn, đặc biệt nông dân, công nhân nông nghiệp bị mất quyền làm chủ trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp. Hợp tác xã và nông trường có quy mô ngày càng lớn thì bộ 

máy càng cồng kềnh, quản lý càng tập trung quan liêu kết quả sẽ dẫn đến lãng phí 

lớn xảy ra nạn tham ô phổ biến, tài sản thấm thoát và ruộng đồng bỏ hoang. “Năng 

suất và sản lượng nông nghiệp giảm sút nghiêm trọng, kể cả thu nhập của xã viên 

từ kinh tế hợp tác xã giảm xuống từ 30 đến 40% tổng thu nhập của hộ xã viên. Ở 

nông trường tình trạng nợ lương của công nhân diễn ra phổ biến và kéo dài. Vẫn 

loay hoay trong sản xuất lương thực tự cấp tự túc mà hàng năm mức sản lượng 

lương thực bình quân đầu người liên tục giảm xuống, lượng gạo nhập khẩu mỗi 

nam tăng dần lên và tới trên 1 triệu tấn” [25, tr 56]. 

Mong muốn nhanh chóng đưa kinh tế miền Nam đồng nhất với kinh tế xã hội 

chủ nghĩa ở miền Bắc nên công cuộc hợp tác hóa trong nông nghiệp ở miền Nam 

được xúc tiến sớm và đẩy nhanh theo mô hình hợp tác hóa ở miền Bắc song không 

phù hợp với điều kiện kinh tế hàng hóa “Vào năm 1979 tỉ số hộ nông dân tham gia 

hợp tác xã nông nghiệp tại đồng bằng Sông Cửu Long chưa đạt đến 10%” (xem 

Bảng 1-3) đã xuất hiện triệu chứng đi ngược với phong trào tập thể hóa trong một 

vài làng xã. Nông dân từ bỏ ruộng đất, trong tình trạng khó khăn này sinh ra hình 

thức “khoán hộ”.  

 Như vậy, sự đòi hỏi cấp bách của thực tiễn và những bước đột phá cục bộ về 

tư duy đã dần dần hình thành nên nhận thức mới về quy luật phát triển trong thời kì 

quá độ từ năm 1979 mặc dù trải qua những bước thăng trầm nhưng đã tạo nền tảng 

cho sự đổi mới toàn diện ở nước ta, khởi đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI, đánh dấu 

một bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, tạo ra bước 

đột phá lớn về toàn diện đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới.   

2.1.2. Mô hình hóa kinh tế tập trung 

 Trong bối cảnh đất nước vừa đi ra từ một cuộc chiến tranh kéo dài 21 

năm chống Mỹ với mong muốn đưa đất nước tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

trên cơ sở kế thừa về tư duy về chủ nghĩa xã hội trong hơn 20 năm xây dựng chủ 

nghĩa xã hội ở miền Bắc và học thuyết Mác – Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Trong đại hội Đảng lần thứ IV (1976) đã đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội 

trong thời kì mới, khẳng định tiếp tục thực hiện mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung trên phạm vi cả nước. Đại hội IV đề ra đường lối chung của cách mạng xã hội 

chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta là: “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát 
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huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 

cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật là then 

chốt, đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”[2, tr 163]. 

 Đổi mới cơ chế quản lý là việc rất khó và phức tạp, nhất là trong điều 

kiện xây dựng cơ chế mới chưa có hình mẫu sẵn chưa được thể chế hóa nên thường 

có mặt chưa hoàn thiện. Cơ chế cũ cản trở phát triển sản xuất, song nó tồn tại đã 

lâu, đã được thể chế hóa thành thói quen trong nề nếp làm việc nên đã xảy ra đấu 

tranh quan điểm gay gắt ủng hộ cái mới và chống cái cũ. Để tạo ra thống nhất giữa 

nhận thức và trong hành động cần phải căn cứ vào một số đặc trưng của cơ chế cũ 

để xem xét đánh giá. Việc áp đặt phương thức sản xuất, mục tiêu sản xuất, biện 

pháp sản xuất, giá cả sản xuất cho cơ sở. Dùng biện phát hành chính trong giao nộp, 

cấp phát, phân phối sản phẩm theo chủ nghĩa bình quân, không gắn lợi ích, trách 

nhiện, nắng suất, chất lượng, hiệu quả. Cấp dưới thụ động, ỷ lại đối phó, nặng hình 

thức, cứng nhắc trong chỉ đạo, muốn đi nhanh quy mô to nhưng hiệu quả kém. Điều 

đặc biệt trong năm 1958 – 1960, nông nghiệp miền Bắc đạt được một số kết quả khả 

quan. Sản lượng lương thực tính theo đầu người tăng, các hoa màu phát triển, các 

ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũ phục hồi và phát triển. Nhưng thật ra những kết 

quả đó không hoàn toàn do hợp tác xã đem lại, nhưng lúc đó thường ngộ nhận 

những khơi sắc của nông nghiệp là kết quả của hợp tác hóa. Tuy nhiên thời kỳ 

“hoàng kim” của hợp tác xã tồn tại không lâu. Từ năm 1960 trở đi các hợp tác xã đã 

bắt đầu bộc lộ những nhược điểm của nó và sự tan dã hợp tác xã chỉ là vấn đề thời 

gian bởi “Những khoản chi phí ngoài phần thu nhập để chia cho xã viên như tiếp 

khách, các quỹ có xu hướng tăng lên “vô tội vạ”, trong phần thu nhập để ăn chia 

thì số cộng điểm của những người không trực tiếp sản xuất như họp hành,quản lý 

có xu hướng tăng lên tới mức chiếm gần hết phần của những người trực tiếp sản 

xuất, gây bênh “ dong công phóng điểm”. Do tổ chức lao động tập thể nên lối tính 

công như vậy làm cho mỗi người lao động không có lợi ích gì trong việc hăng hái 

lao động, tình trạng gian dối khai man ngày càng phổ biến. Chủ nhiệm hay cán bộ 

hợp tác xã chỉ lên xã, lên huyện chỉ lên có mặt cũng được tính một công đi họp” [2, 

tr. 167, 168] 

 Từ đó các nghị quyết của Trung ương Đảng nhất là chỉ thị số 67 của Ban 

bí thư về đổi mới cơ chế quản lý đã yêu cầu phải chuyển hẳn sang kinh doanh xã 

hội chủ nghĩa theo hướng. Đổi mới kế hoạch hóa xây dựng từ kế hoạch cơ sở, từ 
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dưới lên, cân đối kế hoạch từ bốn nguồn khả năng mà chủ yếu cân đối từ cơ sở. Có 

hình thức quản lý thích hợp kích thích được người lao động hăng say sản xuất, có 

hiệu quả và chất lượng ngày một cao. Chỉ thị 67 cũng chỉ rõ phát huy đủ quyền tự 

chủ của hợp tác xã trong xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thực hiện 

hoạch toán kinh doanh theo chính sách của nhà nước. 

 Một ví dụ điển hình về hợp tác xã Châu Giang ở vùng chiêm trùng Hà 

Nam Ninh chỉ có trên 900 héc-ta canh tác và thừa 2000 lao động. Quán triệt tinh 

thần các chỉ thị của Trung ương về khoán sản phẩm hợp tác xã xây dựng hệ thống 

chính sách đòn bẩy, lợi ích kinh tế đối với người lao động, đã liên tục khoán sản 

phẩm đối với khoai tây, đay, lúa mùa đến với từng gia đình. Hợp tác xã chỉ thu đủ 

chi phí sản xuất đối với khoai tây, khoán lúa chỉ thu ở mức trung bình, nên xã viên 

đâu tư công sức cải tạo nền đất chiêm trũng trở thành vùng đay ổn định trên 100 ha, 

với sản lượng 300 tấn đay tơ phục vụ cho hàng trăm khung dệt thảm dệt bao tải xuất 

khẩu cho hợp tác xã, tạo ra sự phân công lao động mới. Hợp tác xã Châu Giang đã 

vận dụng sáng tạo các chỉ thị của Trung ương tìm tòi hình thức và cách làm mới, 

chuyển nông nghiệp độc canh sang nông nghiệp toàn diện, từ thuần nông sang kết 

hợp nông  - công nghiệp từ cơ sở. 

 Cần xây dựng cơ chế các cấp đều làm chủ phân cấp nhằm tạo nên tổng 

lực. Huyện là địa bàn hội tụ sức mạnh từ dưới lên và từ trên xuống là nơi thực hiện 

ba cấp cùng làm chủ. Chỉ thị 19 nhấn mạnh tập trung xây dựng trên địa bàn huyện 

một hệ thống tổ chức kinh tế kỹ thuật và phân phối lưu thông để hỗ trợ cho phong 

trào hợp tác hóa cho phát triển sản xuất. Chỉ thị 29 xá định các cơ sở kinh tế quốc 

doanh, tập thể, gia đình kinh doanh lâm, nông nghiệp trên địa bàn huyện, mức độ 

trên nguyên tắc hợp tác bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi. Chỉ thị số 35 

khẳng định ở huyện, quận… dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân 

dân là người tổ chức chỉ đạo thực hiện và phối hợp hoạt động giữa các cơ sở quốc 

doanh, tập thể và kinh tế gia đình nhằm mục tiêu kinh tế xã hội thiết thực. Chỉ thị số 

50 nêu lên việc tiến hành phân công, phân cấp một cách cụ thể, phụ hợp với đặc 

điểm từng ngành, trước hết kiện toàn nâng cao chất lượng của cơ sở quốc doanh, 

dịch vụ, kĩ thuật trên địa bàn huyện. Đến chỉ thị thứ 56 đặc biệt coi trọng kiện toàn 

và tăng cường cấp huyện nhanh tróng hoàn thành việc phân công cho huyện và làm 

cho mỗi huyện đủ sức tổ chức và phát triển kinh tế nông – lâm – công nghiệp và cải 

tiến quản lý trên địa bàn huyện để chỉ đạo, giúp đỡ các xã, đơn vị sản xuất tổ chức 

và phát triển sản xuất. Chỉ thị số 65, chỉ thị số 67 đều đặt mạnh dạn nhiệm vụ xây 
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dựng huyện, đặc biệt chỉ thị số 67 nhấn mạnh ba nội dung sau: một là, hoàn thành 

việc phân cấp cho huyện chuyển toàn bộ các cơ quan kinh tế kỹ thuật của huyện 

sang hoạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, lấy hợp đồng kinh tế làm 

phương thức hoạt động. Hai là, kiện toàn và nâng cấp chất lượng các cơ sở quốc 

doanh sản xuất dịch vụ huyện để tác động kịp thời có hiệu quả vào quá trình sản 

xuất phân phối lưu thông của các đơn vị cơ sở. Ba là, Huyện cần tổ chức tốt sự hợp 

tác, liên kết kinh tế giữa các đơn vị huyện để kết hợp nông – công nghiệp ngay từ 

đầu và từng bước tạo nền nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa[17,tr 45] 

 Như vậy, việc phân cấp cho huyện khiến cho nền kinh tế năng động hơn 

nhưng vẫn tạo sự liên kết giữa các cấp các ngành, các đơn vị kinh tế, các thành phần 

kinh tế thì có thêm sức mạnh. Phân cấp phải theo nguyên tắc lấy hiệu quả làm mục 

đích, nhằm xây dựng cơ chế ba cấp cùng làm chủ, gắn ba mặt trách nhiệm, quyền 

hạn,lợi ích thì nông nghiệp sẽ có bước phát triển mới. Sau chỉ thị 100 nghiên cứu về 

huyện Bố Trạch (Quảng Bình), các huyện ở đây đã xác định mục tiêu chính ở đây là 

lương thực và xuất khẩu. Huyện đã tiến hành chỉ đạo sản xuất theo nguyên tắc liên 

kết chặt chễ giữa kinh tế quốc doanh, tập thể, gia đinh, giữa Trung Ương với địa 

phương , giữa ngành nông nghiệp với các ngành khác, gắn sản xuất với lưu thông 

phá thế độc canh, thực hiện thâm canh, giảm lúa đông xuân, giảm khoán sắn, tăng 

vụ lúa hè thu, tăng diện tích chồng cây xuất khẩu. Huy động sức dân để có đầy đủ 

cơ sở vật chất kĩ thuật, có vốn để thâm canh theo cách Nhà nước và nhân dân cùng 

làm, giải quyết khâu then chốt là thủy lợi. Đồng thời tiến quân theo vùng đồi trồng 

cây gây dừng, giao đất, gia rừng đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp, tạo nguồn thu, 

nguồn vốn trong từng gia đình. 

 Đi tới thực hiện đúng chức năng Đảng lãnh đạo,chính quyền quản lý 

nhân dân làm chủ. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đổi mới tư duy kinh tế, 

nâng cao trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ, đổi mới tư duy kinh tế . Yêu cầu đặt 

ra cần quán triệt đường lối của Đảng, phải đổi mới tư duy kinh tế phù hợp với bước 

chuyển từ xóa bao cấp sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Cần nâng cao trình độ 

lãnh đạo kinh tế, quản lý kinh tế và chống lối mòn, chống phương thức quản lý 

hành chính, bao cấp và yêu cầu cán bộ quản lý địa phương, đơn vị phải tạo ra năng 

suất, chất lương và hiệu quả. Có như vậy mới thực hiện được việc xóa bỏ cơ chế tập 

trung quan liêu bao cấp chuyển hẳn sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo 

của các cấp ủy Đảng phải được tăng cường. Nhà nước phải được cụ thể hóa, thể chế 

hóa đường lối của Đảng và hoạt động thực tiễn sản xuất. Cụ thể hóa đường lối thành 
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những thể chế quản lý tạo ra cơ chế để phát huy quyền làm chủ của hàng triệu 

người lao động. Hệ thông các chỉ thị của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông 

nghiệp đã góp phần thúc đẩy và hoàn thiện quản lý nông nghiệp phát triển đồng thời 

cũng tạo tiền đề và tạo đà cho năm 1987 Bộ Chính trị ra nghị quyết số 10. Hoàn 

thiện triển khai cải tiến quản lý trong nông nghiệp khẳng đinh khoán sản phẩm 

trong nông nghiệp, cho phét người nông dân được nhận ruộng khoán ổn định lâu 

dài, hợp tác xã bán trâu cho nông dân và người nông dân được dân chủ bầu ban 

quản trị hợp tác xã. Cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động là khâu 

đột phá đầu tiên trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý đổi mới kế hoạch hóa và 

hạch toán kinh tế. Trong bối cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ, cơ 

chế khoán sản phẩm trong nông nghiệp đã tạo tiền đề cho sự ra đời và thắng lợi của 

tư duy đổi mới và phát triển kinh tế, phát triển đất nước. Nó thực sự trở thành động 

lực quan trọng để phát triển nông nghiệp đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ đi lên sản 

xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Thành tựu của nó mang lại trong thực tiễn vô cùng rực 

rỡ. Từ một nước phải nhập lương thực, phân phối cho từng người theo tem phiếu 

Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ 2 thế giới (4 triệu tấn). Nền 

sản suất đất nước từ chỗ đình đốn trở nên sôi động, đời sống vật chất, tinh thân của 

người nông dân tăng tiến rõ rệt. Cơ chế khoán mới đã tạo đà cho nhiều hình thức 

quản lý kinh tế mới ra đời. Đó là phát triển xây dựng và đổi mới đường lối, xây 

dựng chế độ mới và trực tiếp đổi mới nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội nông thôn cải thiện đời sống nông dân nói riêng và nhân dân nói 

chung. Sự phát triển đó đã mở đường thắng lợi bền vững cho công cuộc đổi mới, ổn 

định và phát triển đất nước bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ, xây dựng đất nước giàu 

mạnh, xây dựng xã hội công bằng dân chủ,văn minh. 

 Tóm lại, từ Chỉ thị số 100-CT/TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng đến 

nghị quyết số 10-NQ/TW (5/4/1988) của Bộ Chính trị là một quá trình đấu tranh 

quyết liệt giữa tư tưởng bảo thụ trì trệ với tư duy đổi mới sáng tạo trên chặng đường 

đi đến thành công  gặp không biết bao nhiêu lực cản, nhưng ý chí và sức mạnh của 

tư tưởng đối mới đã thắng lợi.    

2.2. Nông nghiệp Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1985 

2.2.1 Hoạt động nông nghiệp Việt Nam từ năm 1981 - 1985 

 Từ đầu những năm 1980, tình hình kinh tế - chính trị ở Việt Nam có 

những biến đổi lớn, sâu sắc nhiều nước xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng về 

các mặt kinh tế - xã hội, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã tiến 
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hành cải tổ, cải cách để vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân 

chủ quan và khách quan hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu 

bị tan dã. Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sau nhiều năm hình 

thành và phát triển, mặc dù đã qua nhiều lần cải cách nhưng bộc lộ dõ khuyết tật, 

không còn phát huy tác dụng và được thay thế băng mô hình kinh tế thị trường. Các 

nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sử dụng biện pháp làm biến đổi 

căn bản và toàn diện hệ thống kinh tế, chính trị. Kinh tế Trung Quốc sau 30 năm 

xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết cũng lâm vào tình trạng khủng 

hoảng sâu sắc. 

 Những đột phá trong đời sống kinh tế và những biện pháp cởi trói cho 

sản xuất trong những năm 1979 – 1980, nên từ năm 1981 trở đi đời sống kinh tế có 

nhiều khởi sắc: Những bước chuyển biến về tư duy kinh tế mới từ sau năm 1979 thể 

hiện đầy đủ trong các chủ trương đường lối của Đảng. Trong lĩnh vực cải tạo xã hội 

chủ nghĩa, sử dụng các thành phần kinh tế đã có hiệu quả về kinh tế và vận dụng 

linh hoạt các hình thức tổ chức sản xuất thích hợp chính sách đối với kinh tế cá thể 

được điều chỉnh đúng thực tế hơn. Hội nghị đã xác định nguyên nhân sai lầm là do 

“chưa quán triệt quan điểm về sự tồn tại khách quan của năm thành phần kinh tế ở 

miền Nam nên đã có phần nóng vội trong việc đề ra chủ trương hoàn thành về cơ 

bản nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp. Về hình thức 

công tư hợp doanh, áp dụng kinh nghiệm của miền Bắc một cách máy móc… 

khuyết điểm lớn nhất là chưa năm vững phương châm kết hợp chặt chẽ cải tạo với 

xậy dựng, chưa quán triệt mục đích cuối cùng của cải tạo là phát triển sản xuất, 

quản lý thị trường, bảo đảm đời sống…dẫn tới tình trạng nóng vội, chủ trương cải 

tạo vượt qua điều kiện và khả năng quản lý [27, tr. 139-140]. Trong điều kiện khi đó 

có thể thấy đây là bước đột phá quan trọng về tư duy nhận thức mô hình và con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

 Chỉ thị số 100- CT/TW ngày 13/1/1981 cho phép áp dụng chế độ khoán 

trong nông nghiệp. Nông dân được hưởng phần mình sản xuất ra sau khi đã nộp 

thuế nông nghiệp, nộp thóc nghĩa vụ, nộp thóc điều hòa trong nội bộ hợp tác xã. Chỉ 

thị số 100- CT/TW đã mở ra một phong trào khoán mới, khắc phục sự trì trệ trong 

sản xuất nông nghiệp, bước đầu nhằm tạo ra một động lực mới trong sản xuất nông 

nghiệp, đã bước đầu giải phóng lao động nông dân, gắn nông dân với trách nhiệm, 

lợi ích của họ đến sản phẩm cuối cùng trên ruộng khoán. Từ đó, khuyến khích nhân 

dân đầu tư thêm lao động, phân bón,... để thu thêm nhiều sản phẩm vượt khoán. Kết 
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quả đem lại “6 – 7 vụ được mùa liên tiếp, sản phẩm lương thực tăng gấp 1 triệu tấn/ 

năm. Động lực khoán sản phẩm đến nhóm và người dân lao động vào cuối năm 

1983 và đầu năm 1984 bắt đầu trững lại và giảm xuống. Vì vậy, khoán sản phẩm là 

nhằm điều chỉnh cơ chế phân phối và quản lý lao động, giữa người lao động và hợp 

tác xã, giữa công nhân lao động và nông trường, chưa thiết lập đầy đủ quyền làm 

chủ của các hộ nông dân. Mặt khác việc kéo dài cơ chế kế hoạch hóa tập trung làm 

cho nền kinh tế nói chung và nông nghiệp nói riêng chưa thoát ra khỏi tình trạng trì 

trệ. Tình hình đòi hỏi cần có những giải pháp đổi mới mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn 

và sâu sắc hơn”[27, tr 150]. 

 Mặc dù vậy, trong những năm 1982 – 1984, chủ trương “bung ra” và 

“cởi trói” tuy bước đầu tháo gỡ được một số khó khăn những đã bắt đầu xuất hiện 

tình trạng vi phạm kỷ cương, trong nền kinh tế lại xuất hiện yếu tố tiêu cực mới  

tình trạng vô tổ chức trong các quan hệ kinh tế vì vậy trong những năm 1983 – 1984 

một số chính sách mới được ban hành để lập lại trật tự (xem xét lại Quyết định số 

25 – CP, phê phán phá rào, buông ra làm lơi lỏng quản lý, siết chặt và tiếp tục “cải 

tạo”, phê phán buông lỏng chuyên chính vô sản) nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây 

là bước lùi về tư duy kinh tế trên con đường đi tới cơ chế thị trường [6, tr. 238 – 

258]. Đánh giá bước lùi trong chính sách này đồng chí Nguyễn Phú Trọng tổng kết: 

“Tình hình đó cho thấy sự đổi mới tư duy kinh tế là không đơn giản. Quan niệm cũ 

còn ăn sâu bám rễ trong nhiều người, thậm chí còn có người cho rằng không cần 

phải thay đổi. Cái mới chưa được khẳng định đã quay về với cái cũ. Khủng hoảng 

kinh tế - xã hội ngày càng nghiêm trọng hơn” 

 Hội nghị Trung ương 6 (tháng 7- 1984) và hội nghị Trung ương 8 (tháng 

6 năm 1985) tiếp tục có những bước đột phá mới về hàng loạt các vấn đề kinh tế 

đang đặt ra cho đất nước có tầm quan trọng lịch sử chuẩn bị cho việc hình thành 

một hệ thống tư duy mới. Sau hơn mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm 

vị cả nước theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà hai kì đại hội Đảng (Đại 

hội IV năm 1976 và Đại hội V năm 1982) đã đề ra nền kinh tế nước ta đã lâm vào 

tình trạng khủng hoảng toàn diện, rất nghiêm trọng buộc phải có những thay đổi căn 

bản cơ chế quản lý kinh tế theo mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, 

về cải tạo xã hội chủ nghĩa , về mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và 

quan hệ sản xuất. 

 Những quan điểm mới được thể hiện nghị quyết Trung ương 8 là những 

bước đi đầu tiên, có tính đột phá, tạo nền tảng cho công cuộc đổi mới toàn diện 
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những năm tiếp theo. “ Hội nghị Trung ương 8 khóa V (tháng 6 -1985) đánh dấu 

bước đột phá thứ hai bằng chủ trương dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, 

bao cấp, điểm quan trọng của Hội nghị này là thừa nhận sản xuất hàng hóa và 

những quy luật của sản xuất hàng hóa”[7, tr.46,48]. Dự thảo báo cáo chính trị trình 

Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 8-1986) và Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (tháng 

11 năm 1986) đã bắt đầu hình thành những quan điểm kinh tế mới, rất cơ bản Bộ 

Chính trị đã nhất trí kết luận ba kinh tế cơ bản trong đó bố trí cơ cấu kinh tế phải lấy 

nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu được đặt lên hàng đầu. 

 Sản lượng của nhiều nghành kinh tế tăng lên với nhịp độ hơn hẳn các 

giai đoạn trước. Trong nông nghiệp như nhận xét của ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ 

tướng Võ Chí Công, tình hình sản xuất và đời sống trong các hợp tác xã đã được cải 

thiện một bước đáng kể: “Chỉ riêng vụ đông xuân ở miền Bắc năm 1981, sản lượng 

lương thực tăng bình quân 15%, có nơi tăng 25-30%, một số hợp tác xã tăng 40%, 

phát huy được tiềm năng đất đai, lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, sức lao động 

tăng lên dõ dệt, số người tham gia lao động sản xuất tăng lên trên 10%, ngày công, 

giờ lao động tăng lên 25 – 30%, thời gian lao động chung tăng lên 50%, người lao 

động làm việc có tinh thần trách nhiệm, tự giác, có kỹ thuật.”[8, tr 295-299]. Nhìn 

vào các số liệu thống kê về sản xuất nông nghiệp, có thể thấy rõ tác động của những 

chủ trương chính sách, của việc cởi trói cho sản xuất, sản lượng lúa có những thay 

đổi rất rõ rệt sản lượng lúa năm 1978 9.789,9 nghìn tần đến 1985 đạt 15.874,8 nghìn 

tấn. Nhờ có cơ chế khoán 100, sản lượng lúa năm 1981 tăng gần 1 triệu tấn so với 

1980, sang năm 1982 tăng thêm 2 triệu tấn và tiếp tục tăng trong các năm sau, đạt 

tới gần 16 triệu tấn vào năm 1985. 

 Năng xuất lúa từ mức 20 tấn/ha lên 22 tấn/ha năm 1981 rồi 25 tấn/ha 

năm 1982, 26 tấn/ha năm 1983 và 27 tấn/ha năm 1984, xấp xỉ 28 tấn/ha năm 1985. 

Mức huy động lương thực cho Nhà nước đã có những chuyển biến hơn ngay từ năm 

1980 đã vượt hơn nửa triệu tấn so với năm 1989, đạt trên 2 triệu tấn rồi tiếp tục tăng 

trong các năm sau. Đến năm 1981, nhờ thay đổi giá thu mua ở mức 2,5 đồng/kg, 

gấp 5 lần giá thu mua nghĩa vụ vào năm 1979, thì mức huy động đã tăng gấp đôi 

năm 1979 và tiếp tục tăng cao trong những năm sau, đạt mức gần 4 triệu tấn vào 

năm 1985. Mức tăng rất cao này không chỉ do sản lượng tăng ( vì sản lượng chỉ 

tăng gấp rưỡi), mà chủ yếu là do giá thu mua hợp lý nên nông dân sẵn sàng bán thóc 

cho nhà nước, tỉ lệ huy động từ mức 10% sản lượng đã lên đến xấp xỉ 20% sản 

lượng vào các năm sau đó. 
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Kết quả đạt được trong những năm 1981 – 1985 nông nghiệp Việt Nam tiến 

bộ dõ dệt, sản lượng lương thực có bước phát triển quan trọng, “mức bình quân 

hàng năm từ 13,4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980 đã tăng lên 17 triệu tấn 

trong thời kì 1981 – 1985” [26, tr13,tr 14]. Giá trị ngày công của công dân tập thể 

tăng từ 0,5kg/ngày lên 1kg/ngày. Nhà nước huy động lương thực thực phầm cũng 

được nhiều hơn trước. Giai đoạn sau này sản lượng của toàn bộ nghàng nông 

nghiệp gia tăng “năng suất trung bình hàng năm 5,1% trong khoảng thời gian 

1986-99” ( xem bảng 1.5 phụ lục).  

 Năng vsuất vvà vsản vlượng vlúa vmà vmiền vNam vđạt vđược vtrong vthời vkỳ 

vsau v1986 vtăng v3,0%  “Trong vthời vkỳ vtrước vnăm v1986 vnăng vsuất vđất vgia vtăng vvới 

vtốc vđộ v2,3% vhàng vnăm v(từ v2,23 vtấn/mẩu vtrong vnăm v1978 vđến v2,81 vtấn/mẩu 

vtrong vnăm v1986) vso vvới v2,9 v% vtrong vthời vkỳ vsau vnăm v1986 v(từ v2,81 vtấn/mẩu 

vtrong vnăm v1986 vđến v3,96 vtấn/mẩu vtrong vnăm v1998)” v( Xem vbảng v1.7 vở vphụ 

vlục). vDiện vtích  vtrồng vlúa giai đoạn này vtăng vrất vnhanh vtrong vthời vkỳ vsau vnăm 

v1986, vmột vphần vnhờ vvào vcác vcông vtrình vkhai vthác vđất vtrồng vlúa vmới vvà vmột 

vphần vnhờ vvào vkhuynh vhướng vthâm vcanh. vTrong vkhi vtrước vnăm v1986 vkhuynh 

vhướng vbỏ vruộng vhoang vlan vtràn vtrong vnhiều vhợp vtác vxã vvì vnông vdân vkhông vthụ 

vhưởng vđược vquyền vlợi vthích vhợp vcho vlao vđộng, vsau vnăm v1986 vnông vdân vtích 

vcực vtrong vviệc vtrồng vlúa vhai vmùa vhoặc vba vmùa vnhờ vvào vcác vcải vcách vtrên vchế 

vđộ vthuế vmá. vSản vlượng vlúa, vkhoai vmì vvà vheo vvà vdiện vtích vtrồng vcây vlâu vnăm 

vtrong vcác vvùng vcùng vvới vtỷ vlệ vcủa vcác vsố vlượng vnày vtrong vtổng vlượng vtoàn 

vquốc. vKhoai vmì vđược vchọn vđể vlàm vđại vbiểu vcho vcác vloại vcây vhàng vnăm vtrồng 

vtrên vđất vcao vvà vheo vđại vbiểu vcho vcác vsản vphẩm vngành vchăn vnuôi. vVề vsản vxuất 

vlúa, vđồng vbằng vsông vCửu vLong vvà vđồng vbằng vSông vHồng vlà vhai vvùng vsản vxuất 

vchủ vyếu, vmặc vdù vtính vtheo vphần vtrăm vtrên vtổng vlượng vlúa vtoàn vquốc, vvùng 

vđồng vbằng vCửu vLong vchiếm v52% vtrong vkhi vvùng vđồng vbằng vsông vHồng vchỉ 

vchiếm v18%, vvì vkhác vbiệt vlớn vtrên vdiện vtích vđất vtrồng vlúa vgiữa vhai vvùng. vHai 

vvùng vtrồng vlúa vchủ vyếu vnày vcũng vkhác vnhiều vtrên vlượng vsản vxuất vngành vchăn 

vnuôi. vĐồng vbằng vsông vHồng vcó vdiện vtích vhẹp vnhưng vsố vlượng vheo vnuôi vtrong 

vvùng vnày vgần vgấp vđôi vlượng vheo vnuôi vtrong vđồng vbằng vCửu vLong. vVùng vĐông 

vBắc vvà vTây vBắc vcó vđặc vđiểm vtrong vviệc vsản vxuất vcây vlương vthực vtrồng vtrên 

vđất vcao vvà vngành vchăn vnuôi, vvới vkhoai vmì vchiếm v35%  trong vtổng vlượng vsản 

vxuất vtoàn vquốc v(xem vbảng v1.9 vphần vphụ vlục). vHai vvùng vĐông vNam vBộ vvà vTây 

vNguyên vchiếm vtrên v75% vdiện vtích vđất vtrồng vcây vlâu vnăm vtrong vtoàn vquốc. 

vĐồng vbằng vCửu vLong vcũng vchiếm vmột vvị vtrí vđáng vkể vtrên vdiện vtích vđất vtrồng 
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vcây vlâu vnăm. vNhưng vtrong vkhi vphần vnhiều vcây vlâu vnăm vtrồng vtrong vvùng vĐông 

vNam vBộ vvà vvùng vTây vNguyên vlà vloại vcây vtrồng vtrên vđất vcao vvới vqui vmô vlớn 

vvà vkỹ vthuật vtân vtiến  như vcao vsu vvà vcà vphê, vphần vnhiều vcây vlâu vnăm vtrồng vtrong 

vvùng vđồng vbằng sông  Cửu vLong vlà vdừa, vmột vloại vcây vthích vhợp vvới vđất vthấp. 

 Tóm lại, nét nổi bật trong hoạt động nông nghiệp giai đoạn từ 1981 đến năm 

1985 bị chi phối bởi các quyết định của hội nghị  Trung Ương 8 (6/1985) đánh dấu 

bước đột phá thứ hai bằng chủ trương dứt khoát xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, 

bao cấp, điểm quan trọng của Hội nghị này là thừa nhận sản xuất hàng hóa và 

những quy luật của sản xuất hàng hóa. Từ những quyết sách đó đã đem lại nhưng 

kết quả bước đầu trong ngành nông nghiệp năng suất lúa tăng nhanh, giá thu mua 

hợp lý đưa đến những khởi sắc trong sản xuất ngành trồng cây lương thực, ngành 

chăn nuôi và ngành trồng cây lâu năm.Từ đó nhân dân thêm tin tưởng vào sự chỉ 

đạo của Đảng, hăng say bắt tay vào sản xuất, đưa đất nước tiếp tục quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội.  

2.3. Nhận xét về nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 - 1986 

 Trong vlĩnh vvực vkinh vtế vnông vnghiêp vtừ vtrong vlịch vsử, vphần vlớn vlàng vViệt 

vở vmiền vBắc vđược vđặc vtrưng vbởi vhai vloại vhình vsinh vkế vquan vtrọng vlà vsản vxuất 

vnông vnghiệp (nhất vlà vtrồng vlúa vnước) vhoặc vsản vxuất vtiểu vthủ vcông vnghiệp. 

vTrong vkinh vtế vgia vđình vchúng vta vthấy vđủ vcác vthành vphần vcủa vnền vkinh vtế vtoàn 

vquốc vcó vcây vcông vnghiệp vnhư vthầu vdầu, vvừng, vlạc, vđậu… và vcây vlương vthực, vcó 

vchăn vnuôi vgia vsúc vvà vgia vcầm. vTuy vnhiên, vtính vtự vcấp, vtự vtúc vcủa vđời vsống 

vkinh vtế vhộ vgia vđình vnông vthôn vphần vnào vbị vphá vvỡ vtrong vthời vkỳ vhợp vtác vhoá 

vnông vnghiệp, vkhi vhoạt vđộng vkinh vtế vcủa vhộ vgia vđình vbị vhạ vthấp, vvà vhộ vgia vđình 

vkhông vphải vlà vđơn vvị vsản vxuất. vỞ vnông vthôn, vđơn vvị vsản vxuất vcơ vsở vlà vđội vsản 

vxuất. vCác vthành vviên vcủa vgia vđình vcó vthể vtham vgia vvào vnhững vđội vsản vxuất 

vkhác vnhau. vVì vgia vđình vvẫn vlà vđơn vvị vtự vhạch vtoán vthu vchi, vdo vđó, vgia vđình vlà 

vđơn vvị vtiêu vthụ vchứ vkhông vphải vlà vđơn vvị vsản vxuất. 

Hoạt động nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 – 1985 chỉ xoay quanh 

hoạt động về hoạt động của tổ chức hợp tác xã bởi thời kì này hợp tác xã là tổ chức 

có mục đích liên kết nhân dân cùng sản xuất theo một đường lối chung đồng thời 

hợp tác hóa trong nông nghiệp còn giải quyết khó khăn, thiếu thốn về lương thực, 

phục vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, hỗ trợ công nghiệp hóa, và chuẩn bị hiện đại 

hóa nông nghiệp. 
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Bàn về kinh tế hợp tác xã ở trường hợp Việt Nam, Kerkvliet cho rằng kinh tế 

hợp tác xã đã trải qua ba giai đoạn. “Giai đoạn thứ nhất, từ năm 1955 đến năm 

1961, là giai đoạn hợp tác xã nông nghiệp xây dựng trên cơ sở các nhóm đổi công, 

và các nhà lãnh đạo tin rằng những người nông dân sẽ nhìn thấy lợi ích của hoạt 

động tập thể để tạo nên sản xuất nông nghiệp tập thể. Giai đoạn thứ hai, từ 1961 

đến 1974, là giai đoạn bên cạnh những thành tựu đạt được, các khiếm khuyết của 

hợp tác xã cũng bộc lộ và lan tỏa. Giai đoạn thứ ba, từ năm 1974 đến năm 1981, là 

giai đoạn vận động tổ chức”[11, tr 112]. Hợp tác hóa trong nông nghiệp luôn mang 

một mục đích nhất định là nhằm giải quyết khó khăn, thiếu thốn mà lúc này Việt 

Nam đang gặp phải như về lương thực, cơ sở vật chất nhằm phục vụ xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, và chuẩn bị hiện đại hóa nông nghiệp. Tuy nhiên khi đưa vào thực tế 

hợp tác xã tồn tại nhiều bất cập cần điều chỉnh để phù hợp với hoàn cảnh của Việt 

Nam nhưng những điều kiện cho sự tồn tại bền vững của hợp tác xã ngày càng yếu 

dần, dẫn đến những thay đổi về quyết sách của Đảng và Nhà nước trong chính sách 

nông nghiệp. 

 Kinh tế nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1976 -1985 đã đạt được một 

bước tiến quan trọng khác của việc chuyển từ kiểu sản xuất hợp tác xã sang kiểu sản 

xuất dựa trên đơn vị sản xuất hộ gia đình là “Nghị quyết của Bộ Chính trị, số 10 

ngày 5 tháng 4 năm 1988, về đổi mới quản lý kinh tế trong nông nghiệp”. Nghị 

quyết này xác định rõ việc “tiếp tục hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm cuối cùng 

đến nhóm hộ và hộ xã viên, đến người lao động và tổ, đội sản xuất… Trong ngành 

trồng trọt, phải điều chỉnh diện tích giao khoán, khắc phục tình trạng phân chia 

ruộng đất manh mún hiện nay, bảo đảm cho người nhận khoán canh tác trên diện 

tích có quy mô thích hợp và ổn định trong khoảng 15 năm”[11, tr. 115 – 116]. Đến 

năm 1993 Luật đất đai ra đời đã quy định (điều 3, khoản 2): “Hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, 

thế chấp quyền sử dụng đất”[31]. Luật Đất đai năm 2003 cũng quy định (điều 9, 

khoản 2): “Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá 

nhân) được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, 

nhận chuyển quyền sử dụng đất”[30]. Nhìn tlại tdiễn ttiến tquá ttrình txác tlập tvai ttrò ttự 

tchủ tcủa thộ tgia tđình ttrong tsản txuất tnông tnghiệp tchúng tta tthấy tquá ttrình tnày tđi ttừ 

tcơ tchế tgiao tkhoán tcho tcác thộ tnông tdân tđến thình tthức tcác thộ tgia tđình tđược ttự tchủ 

ttrong tsản txuất tnông tnghiệp ttrên tnhững tphần truộng tđất tđã tđược tgiao tổn tđịnh, tlâu 

tdài. “Tính tđến tcuối tnăm t1999, tcả tnước tđã tcơ tbản thoàn tthành tviệc tgiao tđất tvà tcấp 

tgiấy tchứng tnhận tquyền tsử tdụng tđất tnông tnghiệp ttheo tnghị tđịnh t64/CP tcủa tChính 
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tphủ, tđã tcó t10.417.437 thộ tnông tdân tđược tcấp tgiấy tchứng tnhận tquyền tsử tdụng tđất 

tvới tdiện ttích tlà t5.852.750 tha tchiếm t88,55% tvề tsố thộ tvà t81,79% tvề tdiện ttích tđất 

tnông tnghiệp tđược tgiao”[30]. tHộ tnông tdân tđã ttrở tthành tnhững tđơn tvị tquản tlý tvà 

tsử tdụng tphần tlớn tđất tđai tnông tnghiệp. tNhư tvậy, tkinh ttế tcủa thộ tgia tđình tđã tđược 

tkhôi tphục. tTrên tthực ttế, tviệc tphát ttriển tkinh ttế thộ tgia tđình tđã ttạo tra tnhững tthay 

tđổi ttrên tnhiều tphương tdiện tkhác tnhau tcủa tlàng txã. tNguyễn tĐức tTruyến tqua 

tnghiên tcứu t“Kinh ttế thộ tgia tđình tvà tcác tquan thệ txã thội tở tnông tthôn tđồng tbằng 

tsông tHồng ttrong tthời tkỳ tđổi tmới” tnhấn tmạnh tsự tphát ttriển tkinh ttế thộ tgia tđình tđi 

tliền tvới tsự ttái tcấu ttrúc tquan thệ tgia tđình, tquan thệ thọ thàng, tvà tquan thệ tlàng txã. 

tFleur tThomése tvà tNguyễn tTuấn tAnh tchỉ tra tsự ttăng tcường tquan thệ thọ thàng ttrong 

tquá ttrình tphát ttriển tkinh ttế thộ tgia tđình. tMai tVăn tHai, tNguyễn tTuấn tAnh tnhấn 

tmạnh tsự tphát ttriển tcủa tkinh ttế thộ tgia tđình tphản tánh tquá ttrình thội tnhập tcủa tlàng 

txã ttrên tphương tdiện tkinh ttế. tQua tnghiên tcứu tmột tlàng tở tBắc tTrung tBộ tvà tmột 

tlàng tở tBắc tBộ, tcác ttác tgiả tnày tchỉ tra trằng ttrong thoạt tđộng tkinh ttế ttính ttự tcấp, ttự 

ttúc tngày tcàng tgiảm, ttrong tkhi tkinh ttế t“hàng thóa” tlại tngày tmỗi ttăng tlên. tĐiều tnày 

tđược tthể thiện ttrong tcả tchu ttrình tsản txuất ttiểu tthủ tcông tnghiệp tở tcác tlàng ttừ tthu 

tmua tnguyên tliệu, ttổ tchức tsản txuất tđến ttiêu tthụ tsản tphẩm. tNói tcách tkhác, tsự tluân 

tchuyển thàng thóa ttrong ttiến ttrình tđổi tmới tvà ttoàn tcầu thóa tđã ttạo tthuận tlợi tcho tcác 

tngành tnghề ttiểu tthủ tcông tnghiệp tvề tmặt tnguyên tliệu, tmáy tmóc t– tcông tcụ tsản 

txuất, tnhân tcông, ttiêu tthụ tsản tphẩm. tBên tcạnh tnông tnghiệp tvà ttiểu tthủ tcông 

tnghiệp, ttrong tquá ttrình tđổi tmới tvà ttoàn tcầu thóa thiện tnay, tbuôn tbán, tdịch tvụ tở tcác 

tlàng txã tcó tnhững tbước tphát ttriển. tKhông tchỉ tđa tdạng tvề tchủng tloại tvà tnguồn tgốc 

thàng thóa, tnguyên tliệu tđược tnhập tvề tbán tở tcác tlàng, tphạm tvi ttiêu tthụ thàng thóa 

tđược tsản txuất tở tcác tlàng tcũng tvượt tranh tgiới tlàng tđến tnhiều tđịa tphương ttrong tcả 

tnước, tthậm tchí tra tcả tnước tngoài. tCó tthể tnói trằng, tviệc tchuyển ttừ tkinh ttế thợp ttác 

txã tsang tkinh ttế thộ tgia tđình, tvà tsự thòa tnhập tcủa tlàng txã ttrên tphương tdiện tkinh ttế 

tlà tnhững tbiến tđổi tquan ttrọng tcủa tlàng txã ttrong tquá ttrình tđổi tmới. t 

Tóm lại, sự giải thể của kinh tế hợp tác xã và sự phục hưng của kinh tế gia 

đình là sự đa dạng hóa các hoạt động kinh tế nhằm hội nhập kinh tế làng xã vào bối 

cảnh kinh tế thị trường rộng lớn ngoài làng xã.  

Nhìn nhận lại thời kì khủng hoảng và khó khăn này vẫn có những ý kiến 

khác nhau. Một số ý kiến cho rằng không nên nhìn nhận đó là thời kì đen tối, khủng 

hoảng nặng nề, bỏ lỡ thời cơ. Nhưng phần lớn ý kiến thì cho rằng, những khó khăn 

và khủng hoảng đó là cực kì nghiêm trọng mà nguyên nhân chính là do sai lầm chủ 
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quan duy ý chí, trước hết Trường Chinh nhận định thời kì này chọn dùng những từ 

như sai lầm nghiêm trọng, bỏ lỡ cơ hội quý báu.“ Nguyên nhân chủ quan bao giờ 

cũng là chính . Rõ ràng chúng ta bỏ lỡ cơ hội quý báu, Liên Xô viện trợ trong 10 

năm qua hàng chục tỉ rúp, nhưng với cơ chế tập chung quan liêu, bao cấp, ăn 

không nên, làm không ra,chúng ta cứ rút dần mòn vài trăm triệu rúp để chi tiêu 

dùng xã hội, cho bao cấp và bù lỗ… các tiềm năng của đất nước cũng như giúp đỡ 

lớ  của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa an hem khác chẳng những không 

được phát huy, mà còn bị lãng pí nghiêm trọng và có nguy cơ bị mai một dần. Đất 

đai lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật , vốn liếng, kinh nghiệm, tay nghề,của mỗi 

vùng, mỗi nghành kinh tế và khả năng tiềm tang của người lao động không được 

khai thác tận dụng. Trong khi đó tính trạng không có việc làm lại tăng lên, giá cả 

đột biến, đời sống bấp bênh, tiêu cực phát triển, các giá trị truyền thống, tinh thần 

và đạo đức bị xói mòn, hoạt động kinh tế - xã hội lâm vào tình trạng rối loạn kéo 

dài, gây nên tâm trạng phổ biến hoài nghi ở tương lai, thiếu tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng” [6]. 

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì nhận xét: 

“Trước hết cần nhận rõ rằng, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta có nhiều 

khó khăn nghiêm trọng đến mức như hiện nay là do tích lũy từ nhiều năm trước 

cộng lại. Không thể ảo tưởng gỡ nhanh được tình hình này. …Với khí thế bừng 

bừng của người vừa chiến thắng, chúng ta tưởng rằng có thế nhanh chóng xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đơn giản cho rằng đã chiến thắng trong 

cuộc chiến tranh cực kì ác liệt thì cũng có thể dễ dàng thắng lợi trong xây dựng 

kinh tế. Từ đó đề ra những chủ trương chiến lược sai lầm trên các mặt cơ cấu kinh 

tế, cơ chế quản lý kinh tế và cải tạo xã hội chủ nghĩa. Những sai lầm và khuyết điểm 

đó bắt nguồn chủ yếu từ chủ nghĩa chủ quan duy ý chí, bất chấp quy luật khách 

quan: sai lầm lớn trong tư duy lý luận là lẫn lộn bước đi về thời kì quá độ, không 

hình dung cho thật dõ chúng ta đang quá độ từ đâu đi đến đâu? Chủ trương quá độ 

thẳng, trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua các nấc thang trung gian cần thiết, 

những lệch lạc trong Đảng, trước hết và chủ yếu bắt nguồn từ những sai lầm về các 

chủ trương chiến lược nói trên”[ 27, tr 246 – 247] 

Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội, thời kỳ đó là Bí thư tỉnh ủy Hà 

Nam Ninh thì nhận xét:  

“Cơ chế hợp tác xã đánh kẻng, chấm công trở thành một gánh nặng đè lên 

vai người nông dân. Năng suất lúa suy giảm, ruộng bị bỏ hoang. Sở hữu hàng ngàn 
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kilomet bờ biển nhưng cả nước thiếu từ hạt muối thiếu đi… đời sống nhân dân đói 

khổ, mấp mé cảnh lầm than”. [20, tr 161]  

Giáo sư Đào Xuân Sâm viết:  

“Những sai lầm, thất bại về cải tạo, hợp tác tập thể hóa cũng như về cơ chế 

quản lý trong những năm trước đổi mới có nguyên nhân cơ bản từ mặt sai của 

đường lối chính sách, không thể quy trách nhiệm cho đông đảo người thừa hành… 

Hợp tác xã ngày càng rệu rã. Mặt trận giá – lương – tiền phân phối lưu thông cực 

kì rối loạn, nóng bỏng. nhà nước bị tổn thất lớn về của cải ngày càng rơi vào thế 

gần như mất khả năng điều khiển.” [13,tr31]. Như vậy ngay trong từng kết luận của 

mỗi người lãnh đạo thời kì đó đã có những cách nhìn nhận ở các mặt khác nhau về 

tình hình kinh tế nước ta thời kì đó nhưng tựu chung lại để chỉ ra những nguyên 

nhân tiềm tàng khiến tình hình kinh tế xã hội nước ta thời đó khủng hoảng để đi tìm 

giải pháp giải quyết tình trạng khủng hoảng đó. 

 Đến Đại hội Đảng lần thứ IX khi tổng kết 20 năm đổi mới kinh tế, quan điểm 

này được khẳng định rõ ràng hơn “ Tư tưởng chủ quan, say xưa với thắng lợi, nôn 

nóng muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn, bố trí sai cơ cấu 

kinh tế, cộng với những khuyết điểm của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, 

quan liêu, bao cấp bộc lộ ngày càng rõ, làm cho tình hình kinh tế - xã hội rơi vào 

trì trệ, khủng hoảng..’’ [7]  

Chính vì vậy đến năm 1981 đến năm 1990 là giai đoạn hợp tác xã nông 

nghiệp giải thể và kinh tế hộ gia đình phát triển. Về thay đổi chính sách trong nông 

nghiệp tạo nên sự chuyển đổi từ kinh tế hợp tác xã sang kinh tế hộ gia đình, Ban Bí 

thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị của Ban Bí thư số 100-

CT/TW, ngày 13 tháng 1 năm 1981, cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản 

phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp. Chỉ thị 

này là sự cụ thể hóa chủ trương Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (tháng 12 năm 1980) về “mở rộng việc thực hiện và hoàn thiện các hình 

thức khoán sản phẩm trong nông nghiệp”[10, tr. 25]. Đây là cơ chế: “Đội sản xuất 

khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động (gọi tắt là khoán sản phẩm) 

là một hình thức quản lý sản xuất và trả công lao động có gắn trách nhiệm và 

quyền lợi của người lao động đối với sản phẩm cuối cùng một cách trực tiếp”[10, 

tr. 38]. Tuy vậy, thực chất của cơ chế khoán này vẫn dựa trên sở hữu tập thể về tư 

liệu sản xuất và quản lý, chỉ đạo sản xuất theo nguyên tắc: “Hợp tác xã nông nghiệp 

phải quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất, trước hết là ruộng 
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đất, sức kéo, phân bón, các công cụ và các cơ sở vật chất – kỹ thuật của tập thể” và 

“Hợp tác xã phải tổ chức tốt việc quản lý và điều hành lao động”[10,tr 26].  

Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế vẫn thấp. Như vậy, cách quản lý theo 

phương thức của mô hình quan liêu bao cấp thực chất tạo ra những phản ứng phá vỡ 

cách quản lý đó, mà không có một hệ thống quy chế nào, một mạng lưới kiểm soát 

nào hoặc một sự giáo dục tinh thần làm chủ tập thể nào có thể ngăn chặn được.  

Nếu đánh giá một cách tổng thế về đường lối và thực trạng tình hình kinh tế 

của Đảng ta kể từ khi gần mười năm sau ngày giải phóng có thể thấy có sự khác 

nhau giữa hai giai đoạn trước và sau đại hội VI năm 1986. Ở thập kỉ đầu tiên cả 

nước đi lên chủ nghĩa xã hội, một thực trạng không thể chối cãi là đường lối kinh tế 

của Đảng đã có nhiều điểm không hợp lý, chính từ đó dẫn đến lạm phát tăng cao 

kinh tế thời điểm đó gần như tụt lùi, nhận thấy những điểm không còn phù hợp với 

điều kiện, tình hình của nước ta. Bước vào thời kì đổi mới (1986), Đảng đã đưa ra 

một đường lối kinh tế mới. Kết quả đạt được đất nước nhanh tróng thoát khỏi tình 

trạng khủng hoảng kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao Những thành 

tựu đó chính là cơ sở để khẳng định đường lối kinh tế đúng đắn của Đảng trong giai 

đoạn hiện nay. 
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Tiểu kết chương 2 

 Sau hơn mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vị cả nước theo 

mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung mà hai kì đại hội Đảng (Đại hội IV năm 

1976 và Đại hội V năm 1982) đề ra đã đưa nước ta trước một hoàn cảnh mới. Hoạt 

động kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn 1976 -1980 với việc thông qua về chính 

sách đât đai với Quyết định số 188-CP ngày 25/09/1976 của Chính phủ. Từ chính 

sách đất đai trên đã tạo cơ sở cho đại hội IV (20/12/1976) đề ra đường lối chung cho 

cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. Đại hội IV được diễn ra nội dung 

chủ yếu thể hiện về nhận thức và tư duy phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong 

điều kiện mới như xây dựng kinh tế theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 

Nền kinh tế kế hoạch tập trung là nền kinh tế trong đó chính phủ đóng vai trò quyết 

định trong việc phân phối, sản xuất, tiêu thụ của toàn bộ nền kinh tế. Chính phủ sẽ 

quyết định mặt hàng nào cần sản xuất, sản lượng và giá cả. Kinh tế tư nhân về hình 

thức là không tồn tại. Tuy nhiên  với tư duy về phá triển kinh tế theo mô hình kinh 

tế kế hoạch hóa tập trung  đứng trước thử thách gay gắt của thực tiễn, kết quả đem 

lại sau kế hoạch năm năm 1976 – 198o là phát sinh những sai lầm, người nông dần 

mất quyền tự chủ trực tiếp sản xuất, quy mô hợp tác xã ngày càng cồng kềnh,quản 

lý tập trung dẫn đến lãng phí, tham ô, năng suất và sản lượng nông nghiệp giảm sút 

nghiêm trọng. 

 Bước sang giai đoạn sau từ 1981 – 1985, những đột phá trong đời sống 

kinh tế và những biện pháp cởi trói cho sản xuất được tiến hành đem lại những hiệu 

ứng tích cực trong hoạt động kinh tế nông nghiệp thời kì này. Đánh dấu sự chuyển 

mình trong tư duy khoán 10 đến khoán 100 và từ nghị quyết của hội nghị Trung 

Ương 8 (6/1985) thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng 

hóa cho phép áp dụng chế độ khoán trong nông nghiệp, tình hình sản xuất và đời 

sống trong các hợp tác xã đã được cải thiện một bước đáng kể chỉ riêng vụ đông 

xuân ở miền Bắc năm 1981, sản lượng lương thực tăng bình quân 15%, có nơi tăng 

25-30%, một số hợp tác xã tăng 40%, phát huy được tiềm năng đất đai, lao động, 

tiết kiệm chi phí sản xuất, sức lao động tăng lên dõ dệt, số người tham gia lao động 

sản xuất tăng lên trên 10%, ngày công, giờ lao động tăng lên 25 – 30%, thời gian 

lao động chung tăng lên 50%, người lao động làm việc có tinh thần trách nhiệm,tự 

giác, có kỹ thuật.[8, tr 295-299]. Từ đó nhân dân thêm tin tưởng vào sự chỉ đạo của 

Đảng, hăng say bắt tay vào sản xuất, đưa đất nước tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội. 
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 Tóm lại, hoạt động nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976 – 1985 chỉ 

xoay quanh những hoạt động của tổ chức hợp tác xã bởi vì thời kì này hợp tác xã là 

tổ chức liên kết nhân dân cùng sản xuất theo một đường lối chung đồng thời hợp tác 

hóa trong nông nghiệp còn giải quyết khó khăn, thiếu thốn về lương thực, phục vụ 

xây dựng chủ nghĩa xã hội, hỗ trợ công nghiệp hóa, và chuẩn bị hiện đại hóa nông 

nghiệp. Đồng thời cũng chính hoạt động của hợp tác xã đã đặt ra cho nước ta trước 

nhiều sai lầm và khó khăn mới nhưng với sự quyết tâm Đảng và nhân dân ta đã 

vượt qua được thời kì khủng hoảng, từ đó nhân dân thêm tin tưởng vào sự chỉ đạo 

của Đảng, hăng say bắt tay vào sản xuất, đưa đất nước tiếp tục quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội.  
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KẾT LUẬN 

Giai đoạn 1976 – 1985 là giai đoạn diễn ra nhiều biến động, mọi hoạt động 

trong nông nghiệp thời kì này đều được đưa vào tập thể hoạt động trong các hợp 

tác xã. Qúa trình xây dựng hợp tác xã diễn ra từ rất lâu (1958) đi từ việc xây dựng 

hợp tác xã bậc thấp lên hợp tác xã bậc cao. Tại sao thời kì này mô hình hợp tác xã 

lại được lựa chọn mô hình hoạt động chính? Không chỉ ở trên lĩnh vực nông 

nghiệp trong công nghiệp cũng có những hợp tác xã. Nguyên nhân bởi vì do chính 

những mặt tích cực mà tổ chức này đem lại đã giải quyết được tình trạng đất nước 

lúc bấy giờ. Trong suốt những năm tháng chiến đấu chống đế quốc Mỹ mô hình 

hợp tác xã đã đem lại những bước đầu thành công khi lúc này lực lượng sản xuất 

chính là các nam giới đều ra chiến trường, người già và trẻ nhỏ ở lại làm hậu 

phượng tích cực trong sản xuất, để tạo hiệu suất kinh tế cao buộc họ phải đoàn kết 

với nhau từ đó các tổ chức hợp tác xã ra đời.   

Năm 1976, Việt Nam chính thức được thống nhất hai miền. Lúc này có điều 

kiện hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế việc áp dụng mô hình hợp tác xã này 

tiếp tục thành mô hình phương thức sản xuất trong thời bình nhanh chóng gặp nhiều 

bất cập. Trong quá trình tồn tại của hợp tác xã trong giai đoạn 1976 – 1986 đã trở 

thành bước lùi tạm thời trong nông nghiệp năng suất lúa bị suy giảm, ruộng bị bỏ 

hoang. Tuy nhiên Đảng và Nhà nước đã kịp thời nhanh tróng đưa ra các biện pháp 

sửa sai hội nghị Trung Ương 6 (7/1984) rồi đến hội nghị Trung Ương 8 (6/1985), 

sau hơn mười năm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa 

tập trung đã khiến nền kinh tế khủng hoảng buộc Đảng ta phải có những thay đổi 

căn bản cơ chế quản lý kinh tế theo mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao 

cấp, mối quan hệ về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

 Để đánh giá một cách đúng nhất về hoạt động nông nghiệp thời kì này cần 

đặt trong hoàn cảnh đất nước thời kì đó. Không thể phủ nhận nền kinh tế hợp tác xã 

đã không còn phù hợp sau một thời gian áp dụng nhưng cũng không thể nhìn hợp 

tác xã nông nghiệp ở những trì trệ trong những ngày cuối cùng của nó. Quá trình 

này chỉ là bước khảo nghiệm để giai đoạn sau nông nghiệp đạt được nhiều thành tựu 

khởi sắc hơn nữa.  
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Phụ Lục 

Bảng 1.1. Tiến triển của chương trình tập thể hóa nông nghiệp 

           ( tỉ lệ hộ nông dân của từng phân loại trong tổng hộ nông, %) 

 1958 1960 1965 

Không thuộc hợp tác xã 95,3 14,2 9,9 

Hợp tác xã cấp thấp 4,7 73,4 25,1 

Hợp tác xã cấp cao 0,0 12,4 65,0 

Tài liệu: Vo Van Tri, Vietnam’s Economic Polycy since 1975 (Singapore: Intitute of 

Asian Studies, 1960) 

Bảng 1.2  Chênh lệch mức độ tập thể hóa nông nghiệp giữa các vùng (1987) 

 Số hộ tham gia 

(100 hộ) 

Tỉ lệ (%) 

Đông Bắc, Tây Bắc 1254 92,5 

Đồng bằng Sông Hồng 2280 99,5 

Bắc Trung Phần 1312 98,1 

Nam Trung Phần 804 91,2 

Tây Nguyên 134 47,2 

Đông Nam Bộ 108 22,2 

Đồng Bằng Sông Cửu Long 142 7,1 

Toàn quốc 6036 69,7 

 

Tài liệu: Niên giám thống kê, 1988 
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Bảng 1.3 Tình hình sản xuất lúa miền Bắc, miền Nam ( 1954 – 1967) 

 

 

 

 

Miền 

Bắc 

 1954 1963 1967 

Sản lượng 1000 tấn 

 

3420 4450 4706 

Chỉ số 100 130 138 

Suất tăng hàng năm 2,9% 1,3% 

Diện tích(1000 ha) 2123 2270 2558 

Tổng dân số (1000 người) 14132 17871 19857 

Năng suất đất (kg/ha) 1610 1960 1840 

 

Sản lượng trên đầu người 

(kg/người) 

 

242 

 

349 

 

237 

 

 

 

Miền 

Nam 

Sản lượng 1000 tấn 2937 5239 4463 

 

Chỉ số 100 178 152 

Suất tăng hàng năm 6,7% -3,8% 

Diện tích(1000 ha) 2284 2519 2324 

Tổng dân số (1000 người) 12445 15319 16842 

Năng suất đất (kg/ha) 1280 2080 1920 

Sản lượng trên đầu người 

(kg/người) 

236 342 265 

Số lượng về sản lượng diện tích và dân số chỉ trị số trung bình ba năm. Tài liệu tính 

dựa theo số liệu thống kê FAO, Production Yearbook (1968 – 16) 
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1.4. Sản lượng nông nghiệp( giá so sánh 1994, tỷ VNĐ) 

      Năm  

Nội dung 

Nông nghiệp Lương thực Chăn nuôi Cây lâu năm 

1986 5417 2839 906 601 

1988 5660 3030 939 650 

1990 6182 3329 1028 669 

1992 6882 3736 1163 792 

1994 7700 4065 1300 1030 

               

1996 8649 4465 1435 1281 

1998 9610 4906 1620 1504 

1999 10283 5274 1734 1698 

Suất tăng hàng 

năm 

5.1% 4,8% 5,2% 8,1% 

Tài liệu: Số liệu thống kê Nông Lâm Nghiệp,Thủy sản 1975 – 2000 

 

1.5. Biểu so sánh mức GDP và tăng thu nhập quốc dân (1977 – 1980) 

Năm Mức tăng GDP Mức tắc TNQD 

1977 4, 4 2,8 

1978 4,0 2,3 

1979 -1,7 -2,0 

1980 -1,0 -1,4 

Chung 5 năm 5,8 1.2 

Bình quân 1 năm 1,4 0,4 

Nguồn:  Niêm giám Thống kê 1981, tr 10 


