
TÁC ĐỘNG CỦA XU HUỨNG CÕNG NHÂN HÓA
■

ở  NÔNG THÔN NƯỚC TA HIỆN NAY
■

■ ThS. NGUYỄN THỊ THU (*)

X u hướng công nhân hóa - biểu 
hiện về mặt xã hội của quá trình 
công nghiệp hóa đang diễn ra rất 
rõ nét. Công nhân hóa là sự thu 

hút một bộ phận các tầng lớp, giai cấp khác 
trong xã hội gia nhập vào giai cấp công nhân 
(GCCN), đáp ứng nhu cầu nhân lực cho công 
nghiệp hóa. Trong quá trình công nghiệp 
hóa, một lực lượng lao động không nhỏ từ 
các lĩnh vực khác, chủ yếu từ lĩnh vực nông 
nghiệp đã chuyển sang lao động trong lĩnh 
vực công nghiệp và dịch vụ để đáp ứng nhu 
cầu về nhân lực cho lĩnh vực này. Công 
nghiệp hóa càng diễn ra nhanh chóng và 
mạnh mẽ thì sự thu hút các giai tầng trong xã 
hội gia nhập vào GCCN ngày càng lớn, làm 
cho GCCN phát triển ngày càng nhanh. Tác 
động của xu hướng công nhân hóa ở nông 
thôn thể hiện ở một số khía cạnh sau:

Một là, xu hướng công nhân hóa làm 
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Xu 
hướng công nhân hóa dẫn tới cơ cấu lao 
động trong các lĩnh vực, ngành nghề có sự 
thay đổi rõ rệt. Một số lượng lao động nông 
nghiệp nhất định chuyển sang làm việc ở 
các ngành công nghiệp góp phần thúc đẩy 
sự chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn 
theo hướng tích cực‘". Người tham gia di 
chuyển thường là những người trong độ tuổi 
lao động, trẻ, khỏe ở nông thôn, lên thành 
phố gia nhập vào lực lượng sản xuất công 
nghiệp và trỏ' thành công nhân. Mặt khác, 
xu hướng công nhân hóa làm cho lực lượng 
sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương 
giảm nhanh, chủ yếu là người có tuổi không 
còn đủ điều kiện gia nhập GCCN, bên cạnh 
mặt tích cực đang tạo ra sự mất cân đối về 
lực lượng lao động, cùng với việc thiếu lao
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động có sức khỏe, giá nông phẩm thấp, đầu 
tư tăng,... gây ra tình trạng nông dân bỏ 
ruộng, trở thành mối lo ngại cho nhiều địa 
phương.

Hai là, xu hướng công nhân hóa làm gia 
tàng vấn đề giải quyết việc làm ò nông thôn. 
Chính sách phát triển kinh tế của nhiều địa 
phương hướng tới gia tăng đóng góp của các 
ngành kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp, 
cùng với đó là sự ra đời của các khu, cụm 
công nghiệp'^’ đã thu hút và tạo điều kiện giải 
quyết việc làm cho nhiều lao động nông 
thôn; đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao thu nhập và mức sống của cư dân 
nông thôn, làm nảy sinh các nhu cầu ngày 
càng cao về vật chất và tinh thần. Để đáp 
ứng nhu cầu đó, đòi hỏi sản xuất và dịch vụ 
phải được mở rộng, kéo theo sự phát triển đa 
dạng các ngành nghề, tạo nhiều việc làm 
mới; nhung đồng thời làm gia tăng thất 
nghiệp ở một sô' đối tượng lao động. Để đảm 
bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình, 
người lao động luôn cần việc làm để đáp ứng 
nhu cầu cuộc sống. Tuy nhiên, công nghiệp 
hóa đòi hỏi trình độ cao của người lao động, 
để tìm được việc làm có thu nhập buộc người 
lao động phải học tập, nâng cao trình độ 
năng lực của mình, nhất là đối với lao động 
trong lĩnh vực nông nghiệp bị mất việc làm. 
Trước thực tế đó, trong những năm tới chính 
quyền các địa phương cần tập trung "giải 
quyết tốt chính sách lao động, việc làm và 
thu nhập"*®’, trong đó có việc hỗ trợ giải quyết 
việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ 
nghề cũ.v.v... nhằm giải quyết những vấn đề 
phát sinh trong quá trình phát triển của xu 
hướng công nhân hóa.

Ba là, xu hưông công nhàn hóa tạo ra 
những ảnh hưởng về vãn hóa. Quá ỉrình trở 
thành công nhân của người nông dân cũng 
chính là quá trình giao thoa, ảnh hưởng,
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tương tác từ nhiều góc độ khác nhau về văn 
hóa, phong tục tập quán, tác phong làm việc, 
lối sống... Gia nhập GCCN, người nông dân 
tiếp thu được những mặt tiến bộ của giai cấp 
đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ, 
đó là tác phong công nghiệp, kỷ luật lao 
động, ý thức tập thể, tính chuyên môn hóa 
cao.v.v... Khi trở về với đời sống cộng đồng 
nông thôn sau giờ làm việc, thì những thói 
quen, tác phong công nghiệp góp phần xóa 
bỏ những tập tục, thói quen lao động và sinh 
hoạt lạc hậu của người nông dân. Những 
người công nhân ấy trở thành hạt nhân của 
cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống 
mới. Tính chất tiến bộ của người công nhân 
thống nhất với chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước ta về xây dựng nông thôn 
mới. Do đó, công nhân hóa giai cấp nông dân 
góp phần tích cực trong cải tạo nông thôn về 
nhiều mặt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ 
hòa nhập của người công nhân đó vào đời 
sống công nghiệp, ở việc họ được giáo dục 
bản chất giai cấp, được đào tạo và tổ chức 
lao động mà tính chất ảnh hưởng trở lại đời 
sống nông thôn có sự khác nhau.

Bên cạnh tác động tích cực như góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thần, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao 
dân trí, tạo thêm việc làm ổn định... xu hướng 
công nhân hóa cũng đang tạo ra nhiều hiệu 
ứng xã hội ngược, làm gia tăng các vấn đề xã 
hội khác. Ví dụ: sự gia tăng tệ nạn xã hội do 
du nhập lối sống thiếu lành mạnh của công 
nhân xuất thân từ nông thôn; vấn đề tập hợp, 
giáo dục thanh niên địa phương; vấn đề huy 
động nguồn lực lao động trẻ cho phát triển 
nông nghiệp.v.v...

Như vậy, xu hướng công nhân hóa ở nước 
ta hiện nay là hoàn toàn phù hỢp với quy luật 
khách quan; là một trong những yếu tố cơ 
bản, quan trọng góp phần thực hiện thẳng lợi 
sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Để xu hướng 
công nhân hóa ở nước ta phát triển thuận lợi, 
lãnh đạo và chính quyền các cấp ở các địa 
phương cần tập trung thực hiện tốt một số 
giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư 
tưởng để mọi người dân ở nông thôn hiểu 
được đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò,

tầm quan trọng của vấn đề công nhân hóa ở 
nông thôn nước ta hiện nay. Từ đc, gÌLip họ 
ra sức phấn đấu, có những biện pháp phù 
hợp để tác động tích cực, có hiệu quả vào 
quá trình này.

Thứ hai, mỗi người lao động nông nghiệp 
ở nông thôn, dù ở môi trường làm việc như 
thế nào đều phải thường xuyên học tập, rèn 
luyện, phấn đấu để không ngừng nâng cao 
giác ngộ chính trị, nâng cao đạo đức, lối sống 
cách mạng, trình độ, năng lực công tác 
chuyên môn. Để khi họ gia nhập vào hàng 
ngũ GCCN sẽ có những điều kiện thuận lợi 
nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 
phong trào xây dựng nông thôn mới. Bởi lẽ, 
thực hiện tốt nội dung phong trào này chính là 
một trong những yếu tố cơ bản, thuận lợi để 
xây dựng văn hóa, xây dựng con người mới. 
Từ đó góp phần hiệu quả vào quá trình công 
nhân hóa ở nước ta vì một nước Việt Nam dân 
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ tư, lãnh đạo và chính quyền các cấp 
cần chủ động khắc phục những tác động tiêu 
cực của xu hướng công nhân hóa ở nông 
thôn nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho 
xu hướng công nhân hỏa, góp phần giữ vững 
ổn định, phát triển ở mỗi địa phương □

Ghì chú:

(1) Trong 10 năm (2001-2011), tỉ trọng lao 
động nông, lâm, thủy sản đã giảm 20%, bình 
quân 2%/năm (nguồn Tổng cục Thống kê, 2011, 
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy 
sản năm 2011).

(2) Theo thống kê, trong 5 năm 2001 - 2005 
có 366,44 nghìn hécta (3,89% đất nông nghiệp 
đang sử dụng) được chuyển đổi cho xây dựng 
các khu công nghiệp đã làm gia tăng tình trạng 
lao động được trả lương/trả công, tức là lao động 
chuyển từ làm lúa trước đây sang lĩnh vực nghề 
nghiệp khác trong đó có lĩnh vực công nghiệp, 
do chuyển đổi đất đai đã tăng lên (Tạp chí Xã 
hội học, sô' 4, 2013, tr. 116).

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 
2011, tr.227.
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