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Mở đầu 
Hiện đại hoá nông nghiệp (HĐHNN) là 

tiến trình chuyển biến từ nông nghiệp truyền 
thống sang phát triển nông nghiệp hiện đại. 
HĐHNN là chỉ trong khoảng thời gian nhất 
định, cùng với tiến bộ xã hội, sức sản xuất 
phát triển tương thích, có điều kiện môi 
trường tốt, vận dụng kỹ thuật và trang thiết 
bị tiên tiến, thực hiện quản lý khoa học 
phương thức phát triển nông nghiệp năng 
suất cao, lợi ích cao. HĐHNN là dùng điều 

kiện vật chất hiện đại trang bị cho nông 
nghiệp, dùng khoa học kỹ thuật để cải tạo 
nông nghiệp, dùng hình thức kinh doanh 
hiện đại nhằm thúc đẩy nông nghiệp, dùng 
những khái niệm lý luận hiện đại để dẫn dắt 
nông nghiệp, và mô hình bồi dưỡng nông 
dân mới phát triển nông nghiệp.1 

 Sự  khác nhau giữa nông nghiệp truyền 
thống và nông nghiệp hiện đại được thể hiện 
qua bảng sau2: 

 

Nội dung Nông nghiệp 
 truyền thống 

Nông nghiệp  
hiện đại 

Chủ thể kinh doanh Hộ nông dân cá thể Các doanh nghiệp nông nghiệp 
và trang trại gia đình 

Năng suất sản xuất Rất thấp Rất cao 

Năng suất lao động Thấp Cao 

Vô ́n và tỷ lệ đầu vào lao động Thấp Cao 

Yê ́u tố đầu vào của sản xuất Hộ nông dân tự giải quyết Mua từ thị trường 

Hê ̣ thống dịch vụ xã hội hoá Không Kiện toàn và hoàn thiện 

Ky ̃ thuật sản xuất Không thay đổi Ta ̣o mới 

Phương tiện  sản xuất La ̣c hậu hoặc truyền thống Hiện đại 

Mục tiêu sản xuất Tự sản xuất tự tiêu thụ Theo đuổi thu nhập cao 
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Trung Quốc, một nước đông dân nhất thế 
giới với hơn 1,3 tỷ người, trong đó dân số 
nông thôn khoảng trên 656 triệu người, 
chiếm 48,7% dân số cả nước3, thì việc chú 
trọng phát triển nông nghiệp là điều tất yếu. 
Do đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, đô 
thị hóa, diện tích đất canh tác của Trung 
Quốc ngày càng bị thu hẹp, số lượng nông 
dân làm nông nghiệp giảm. Điều này đồng 
nghĩa với việc đất nước này muốn nuôi sống 
hơn 1,3 tỷ nhân khẩu, họ bắt buộc phải hiện 
đại hóa nông nghiệp, nhằm tăng sức sản xuất, 
tăng sản lượng nông nghiệp, bảo đảm an 
ninh lương thực. 

Tập thể lãnh đạo hiện nay của Trung 
Quốc do Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư cũng 
rất chú trọng đến vấn đề hiện đại hóa đất 
nước, trong đó có hiện đại hóa nông nghiệp. 
Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 90 năm 
thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng 
Bí thư Hồ Cẩm Đào nói: Trong nửa sau của 
thế kỷ này, ĐCS cần đoàn kết lãnh đạo nhân 
dân hoàn thành 2 mục tiêu lớn, một là đến 
khi 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung 
Quốc xây dựng toàn diện xã hội tiểu khang 
(xã hội khá giả) với trình độ ngày càng cao 
của hơn 1 tỷ dân, hai là đến khi CHND 
Trung Hoa thành lập tròn 100 năm, sẽ xây 
dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa 
hài hòa dân chủ văn minh.4 Trong bài phát 
biểu ngày 23-7-2012 tại trường Đảng Trung 
ương ĐCS Trung Quốc gần đây, khi nói đến 
vấn đề đẩy nhanh chuyển đổi phương thức 
phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào 
nhấn mạnh: Thúc đẩy phát triển đồng bộ 
công nghiệp hoá, thông tin hoá, đô thị hoá, 
hiện đại hoá nông nghiệp5. 

Có thể nói, hiện đại hóa nông nghiệp là 
nội dung quan trọng trong hiện đại hóa của 
một quốc gia và khu vực. Do đó Trung Quốc 
đẩy nhanh thúc đẩy hiện đại hóa nông 

nghiệp là việc làm cần thiết, vì nếu không có 
hiện đại hóa nông nghiệp, Trung Quốc 
không thể thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ 
nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Ngoài ra việc 
Trung Quốc đẩy nhanh thực hiện hiện đại 
hóa trong nông nghiệp cũng là đi theo xu thế 
cơ bản của phát triển nông nghiệp thế giới. 

I. t×nh h×nh ph¸t triÓn n«ng 
nghiÖp trung quèc thêi kú quy 
ho¹ch 5 n¨m lÇn thø xi (2006 – 2010) 

1. Những thành tựu chủ yếu 

Thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ XI là 
thời kỳ nông nghiệp Trung Quốc phải khắc 
phục các tác động nghiêm trọng của cuộc 
khủng hoảng tài chính thế giới, giá nông sản 
phẩm biến động mạnh, thảm hoạ tự nhiên 
thường xuyên xảy ra và các tác động bất lợi 
khác; từ đó tiếp tục duy trì phát triển ổn định 
nông nghiệp, phát triển toàn diện lâm nghiệp, 
chăn nuôi, ngư nghiệp, kết cấu không ngừng 
ưu hoá, đẩy nhanh quá trình chuyển biến từ 
nông nghiệp truyền thống lên nông nghiệp 
hiện đại, tiến thêm một bước trong việc hoàn 
thiện hệ thống chính sách “cường nông lợi 
nông” (coi trọng nông nghiệp, có lợi cho 
nông nghiệp), đặt nền tảng vững chắc duy trì 
tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh bình ổn 
và xã hội ổn định hài hoà. 

Theo thống kê, năm 2010 sản lượng nông, 
lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi đạt 4.049,7 tỷ 
nhân dân tệ (NDT), tăng 1.807,7 tỷ NDT so 
với năm 2005, tăng trưởng trung bình hàng 
năm là 4.5%. Trong đó, giá trị sản lượng 
nông nghiệp năm 2010 đạt 3.693,3 tỷ NDT, 
5 năm tăng trưởng trung bình hàng năm là 
4,4%. Sản lượng lương thực năm 2010 đạt 
546,41 triệu tấn; sản lượng bông đạt 5,970 
triệu tấn, tăng 258 triệu tấn so với năm 2005, 
tăng trưởng trung bình hàng năm là 0.9%; 
sản lượng dầu đạt 32,39 triệu tấn, tăng 1,62 
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triệu tấn so với 2005, tăng trưởng trung bình 
hàng năm là 1%; sản lượng nguyên liệu 
đường đạt 120,45 triệu tấn, tăng 25,93 triệu 
tấn so với năm 2005, tăng trưởng trung bình 
hàng năm là 5%; sản lượng lá trà đạt 1,45 
triệu tấn, tăng 510 nghìn tấn so với 2005, 
tăng trưởng trung bình hàng năm là 9,2%. 
Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ XI, 
Trung Quốc tập trung đi sâu thúc đẩy cải 
cách lâm nghiệp, triển khai một loạt các 
công trình lâm nghiệp trọng điểm, tiếp tục 
hoàn thiện môi trường lâm nghiệp sinh thái. 
Năm 2010 giá trị sản lượng lâm nghiệp đạt 
260,6 tỷ NDT, 5 năm tăng trưởng bình quân 
hàng năm là 6,9%. Cuối năm 2009,diện tích 
đất lâm nghiệp cả nước là 305,9 triệu hecta, 
tăng 20,97 triệu hecta so với năm 2005, tăng 
trưởng trung bình hàng năm là 1,4%. Sản 
xuất chăn nuôi gia súc tiếp tục tăng, quy mô 
và tiêu chuẩn trình độ chăn nuôi được nâng 
cao rõ rệt, năm 2010 giá trị sản lượng ngành 
chăn nuôi gia súc đạt 207,7 tỷ NDT, 5 năm 
tăng trưởng trung bình hằng năm là 4,8%.6  

Nhìn chung, thời gian 2006- 2010 nông 
nghiệp Trung Quốc phát triển tương đối 
thành công, đã quán triệt thực hiện chủ 
trương, đường lối chính sách của ĐCS và 
Nhà nước Trung Quốc đề ra trong Quy 
hoạch 5 lần thứ XI. 

2. Những vấn đề còn tồn tại và đang 
đặt ra. 

Mặc dù đã đạt được những thành tích 
nhất định, nhưng do hiện đại hoá nông 
nghiệp ở Trung Quốc khởi đầu chậm, phát 
triển không cân bằng, các vấn đề trong phát 
triển nông nghiệp vẫn tồn tại, các mâu thuẫn, 
thách thức mới không ngừng xuất hiện, đặc 
biệt năng lực sản xuất nông nghiệp không 
vững chắc, quan hê giữa cung và cầu kém 
chặt chẽ v.v.. Một mặt, số lượng nhân khẩu 

không ngừng tăng, tỷ lệ đô thị hoá và mức 
tiêu thụ của người dân nông thôn không 
ngừng nâng cao, nhu cầu của toàn xã hội đối 
với nông sản phẩm tiếp tục tăng. Mặt khác, 
thiếu đất canh tác và nguồn nước, giá thành 
sản xuất nông nghiệp tăng cao, lực lượng lao 
động trẻ giảm, vấn đề ô nhiễm môi trường 
và suy thoái sinh thái đang ngày một nổi bật, 
các thảm hoạ thiên nhiên xảy ra thường 
xuyên. Đồng thời các yếu tố ảnh hưởng đến 
giá cả và thị trường cung cầu nông sản phẩm 
của Trung Quốc tăng nhiều, ngoài tình hình 
sản xuất nông nghiệp trong nước ra, còn có 
vấn đề năng suất nông nghiệp quốc tế, sự 
thay đổi giá dầu, đầu cơ nguồn vốn, tỉ giá 
hối đoái tiền tệ biến động v.v.. Điều đó làm 
cho việc phát triển ổn định nông nghiệp ngày 
càng khó hơn. 

Ngoài ra, kết cấu nông nghiệp của Trung 
Quốc vẫn còn cách biệt rất lớn so với các 
nước phát triển. Năm 2008, tỷ lệ lực lượng 
lao động nông nghiệp của Trung Quốc là 
khoảng 40%, tương đương với tỷ lệ của Anh 
năm 1981 và Mỹ năm 1900, tỷ lệ giá trị gia 
tăng của nông nghiệp Trung Quốc là khoảng 
11%, tương đương với tỷ lệ của Anh năm 
1880 và Mỹ năm 1929. Do đó đẩy nhanh 
điều chỉnh kết cấu nông nghiệp, xúc tiến 
nâng cấp kết cấu nông nghiệp, vẫn là 
phương diện quan trọng để nâng cao mức độ 
HĐHNN của Trung Quốc.  

II. nh÷ng chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p 
ph¸t triÓn hiÖn ®¹i hãa n«ng 
nghiÖp giai ®o¹n 2011 – 2020 

Bước sang giai đoạn 2011- 2020,Trung 
Quốc tiếp tục thúc đẩy thực hiện HĐHNN, 
nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn 
diện xã hội khá giả. Quy hoạch 5 năm lần 
thứ XII(2011- 2015) Trung Quốc đặt vấn đề 
đi sâu phát triển công nghiệp hóa, đô thị hóa, 



T×m hiÓu vÊn ®Ò hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp… 

Nghiªn cøu Trung Quèc sè 8(132) – 2012 85

đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa nông nghiệp, 
hoàn thiện cơ chế lấy công nghiệp thúc đẩy 
nông nghiệp, lấy thành thị lôi kéo nông thôn, 
gia tăng “cường nông lợi nông”, nâng cao 
trình độ hiện đại hóa nông nghiệp và đời 
sống nông dân, xây dựng quê hương tươi 
đẹp người dân có cuộc sống hạnh phúc.7 

Năm 2011 – năm đầu tiên của thời kỳ 
Quy hoạch 5 năm lần thứ XII nông nghiệp 
Trung Quốc đã có bước khởi đầu tốt, sản 
lượng lương thực toàn năm đạt 571,21 triệu 
tấn, tăng 24,73 triệu tấn so với năm 2010, 
tăng trưởng 4,5%, và thực hiện được 8 năm 
liền tăng sản lượng lương thực. 

Cũng trong năm 2011, mức độ cơ giới 
hoá nông nghiệp tổng hợp, tỉ lệ đóng góp 
của khoa học kỹ thuật cho nông nghiệp; diện 
tích tưới tiêu, mức độ quy mô hoá chăn nuôi 
lợn đều vượt ngưỡng 50%; mặt khác tỷ trọng 
hộ nông dân tham gia hợp tác xã chuyên 
doanh đạt 15,2%. Những số liệu trên cho 
thấy hình thức sản xuất kinh doanh và 
phương thức phát triển nông nghiệp Trung 
Quốc đang có những thay đổi và điều chỉnh 
quan trọng, trang thiết bị khoa học kỹ thuật 
cho nông nghiệp được cải thiện rõ rệt, phát 
triển nông nghiệp hiện đại đã có những bước 
tiến nhất định. Những chủ trương, biện pháp 
chủ yếu phát triển hiện đại hoá nông nghiệp 
mà Trung Quốc thực hiện trong thời gian tới 
bao gồm: 

1. Thúc đẩy điều chỉnh mang tính 
chiến lược kết cấu nông nghiệp 

Muốn thúc đẩy việc điều chỉnh chiến lược 
cơ cấu nông nghiệp, Trung Quốc cần phải 
tuân theo nhu cầu thị trường, coi sáng tạo 
khoa học kỹ thuật như một phương tiện có 
chất lượng và hiệu quả để hoàn thành mục 
tiêu xây dựng hệ thống nông nghiệp - công 
nghiệp hiện đại. Trung Quốc phải thực hiện 
tốt việc lập quy hoạch tổng thể công nghiệp, 

xác định khu vực phát triển nông nghiệp 
trọng điểm, hình thành ưu thế nổi bật và đặc 
sắc của khu công nghiệp đặc biệt, hướng dẫn 
các cơ sở chế biến, phân phối, lưu trữ và vận 
chuyển thuận lợi đến các khu vực tập trung. 
Những năm tới Trung Quốc khuyến khích và 
hỗ trợ tập trung vào phát triển bông, đường, 
khoai tây và các sản phẩm chủ lực khác, 
thúc đẩy sản xuất thâm canh rau, trái cây, 
chè, hoa và các sản phẩm trồng trọt, áp dụng 
biện pháp phát triển công nghiệp đặc sắc và 
du lịch nông thôn thích hợp với tình hình 
từng địa phương, phát triển kinh doanh công 
nghiệp hoá nông nghiệp, xúc tiến nâng cấp 
kết cấu ngành công nghiệp chế biến nông 
sản phẩm, hỗ trợ sự tăng trưởng của các 
doanh nghiệp hàng đầu, thúc đẩy xây dựng 
các thương hiệu nổi tiếng; phối hợp sử dụng 
các thị trường trong nước và quốc tế, mở 
rộng mở cửa đối ngoại trong lĩnh vực nông 
nghiệp, khuyến khích triển khai thực hiện 
rộng rãi hợp tác nông nghiệp liên vùng, thúc 
đẩy hài hoà nông nghiệp và phân phối tối ưu 
các nguồn lực trong lĩnh vực nông nghiệp. 

2. Tăng cường năng lực bảo đảm an 
ninh lương thực 

  Những năm gần đây, sản lượng lương 
thực của Trung Quốc liên tiếp tăng, năng lực 
sản xuất lương thực tổng hợp cũng không 
ngừng nâng cao, nhưng do cơ sở hạ tầng 
nông nghiệp tụt hậu, mức độ cơ giới hoá 
nông nghiệp thấp, hiện tượng các công trình 
thuỷ lợi cũ không thể sửa chữa trở nên 
nghiêm trọng, đất nông nghiệp với diện tích 
tưới tiêu hiệu quả chỉ chiếm 48%, tỷ lệ 
ruộng sản xuất hạng trung, thấp chỉ khoảng 
67%. Trong bối cảnh diện tích gieo trồng 
cây lương thực khó mở rộng, hỗ trợ năng lực 
khoa học kỹ thuật không mạnh, nên Trung 
Quốc muốn duy trì phát triển bền vững sản 



 

  Nghiªn cøu Trung Quèc sè 8(132) – 2012 86

xuất lương thực, sẽ vấp phải nhiều vấn đề 
khó khăn và hạn chế.8 

Trong giai đoạn 2011- 2020, Trung Quốc 
đặt vấn đề tìm “trăm phương nghìn kế” để 
tăng cường năng lực bảo đảm an ninh lương 
thực, kiên trì thực hiện phương châm tự cung 
tự cấp cơ bản nguồn lương thực trong nước, 
đi sâu thực hiện quán triệt chính sách “cường 
nông lợi nông phú nông”.  

Mục tiêu chủ yếu bảo đảm an ninh lương 
thực đến năm 2020 là: Đảm bảo mức tiêu thụ 
lương thực bình quân đầu người không ít 
hơn 395kg; đảm bảo số lượng diện tích đất 
canh tác không thấp hơn 1,8 tỷ mẫu (1 mẫu 
Trung Quốc bằng 1/15 hecta), số lượng đất 
nông nghiệp cơ bản không giảm, nâng cao 
chất lượng nông sản phẩm; đảm bảo tỷ lệ tự 
cung tự cấp lương thực ổn định ở mức 95% 
trở lên, năng lực sản xuất lương thực tổng 
hợp đạt trên 540 triệu tấn; duy trì mức độ dự 
trữ lương thực hợp lý, kết cấu kho giống 
lương thực hợp lý, tỷ trọng lúa mỳ và gạo 
không dưới 70%; xây dựng kiện toàn hệ 
thống “tứ tán hoá” (phân ra để đóng gói, 
phân ra để tháo dỡ, phân ra để lưu kho, phân 
ra để vận chuyển) lưu thông vật tư lương 
thực, từ đó làm giảm giá thành giao thông, 
nâng cao hiệu suất lưu thông lương thực.9 

Để thực hiện mục tiêu trên, Trung Quốc 
đề ra các biện pháp chủ yếu như sau: Một là 
tăng cường trách nhiệm an ninh lương thực; 
hai là bảo vệ nghiêm nghặt các nguồn lực 
sản xuất; ba là tăng cường sự hỗ trợ khoa 
học kỹ thuật trong nông nghiệp, thành lập 
một chính quyền đa năng, đa kênh hệ thống 
đầu tư nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp; bốn là tăng cường hỗ trợ đầu tư sản 
xuất lương thực; năm là thực hiện điều tiết 
và khống chế vĩ mô lương thực, chế độ 
thống kê thực phẩm, hoàn thiện sử dụng 
khảo sát thống kê thực phẩm; sáu là xây 

dựng mô hình tiết kiệm tài nguyên theo yêu 
cầu của xã hội, thực hiện tiết kiệm khi sử 
dụng lương thực; bảy là nghiêm túc tiến 
hành quán triệt Luật Nông nghiệp, luật Quản 
lý đất đai v.v.. 

3. Đẩy nhanh sáng tạo khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp 

Lối thoát căn bản của phát triển nông 
nghiệp ở Trung Quốc là tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, khoa học và kỹ thuật trong nông 
nghiệp hỗ trợ quan trọng cho việc hiện đại 
hoá nông nghiệp. 

Đặng Tiểu Bình đã từng nói: “Sự phát 
triển của nông nghiệp, một là phải dựa vào 
chính sách, hai là dựa vào khoa học kỹ 
thuật”10. Trong bối cảnh tài nguyên thiên 
nhiên đang dần cạn kiệt, nông nghiệp Trung 
Quốc phát triển đến ngày hôm nay, đã bước 
vào giai đoạn mới cần phải dựa vào khoa 
học kỹ thuật để thực hiện phát triển nông 
nghiệp bền vững. Gần đây Trung ương Đảng 
và Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành 
Văn kiện số 1 năm 2012: “Mấy ý kiến về đẩy 
nhanh sáng tạo khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp tăng cường bền vững năng lực bảo 
đảm cung cấp nông sản phẩm”. Văn kiện số 
1 năm 2012 chỉ rõ Trung Quốc cần phải kiên 
trì chiến lược khoa giáo chấn hưng nông 
nghiệp, đặt khoa học – kỹ thuật nông nghiệp 
lên vị trí nổi bật hơn, tăng đầu tư với mức độ 
lớn hơn cho khoa học – kỹ thuật nông 
nghiệp, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc về 
khoa học – kỹ thuật nông nghiệp, tiếp thêm 
động lực lớn mạnh cho tăng sản lượng nông 
nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân và phồn 
vinh của nông thôn. 

Thời gian tới, Trung Quốc đề ra phải đẩy 
nhanh sáng tạo khoa học kỹ thuật trong nông 
nghiệp: Một mặt tiếp tục thúc đẩy cải cách 
thể chế khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây 
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dựng tạo mới hệ thống KHKT nông nghiệp, 
mở rộng gây giống các loại động vật, thực 
vật, cây trồng, tăng mức đầu tư cho lĩnh vực 
công nghệ thông tin; mặt khác, tăng đầu tư 
cho kỹ thuật, kiện toàn hệ thống trang thiết 
bị khuyến nông, đặc biệt là bồi dưỡng các tổ 
chức khuyến nông theo hướng thị trường hoá, 
nâng cao mức độ ứng dụng các thành quả 
khoa học kỹ thuật nông nghiệp.  

4. Kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội 
hóa nông nghiệp  

  Kiện toàn hệ thống dịch vụ xã hội hoá 
nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với 
việc thực hiện hiệu quả nông nghiệp, tăng 
thu nhập cho nông dân và phát triển nông 
thôn. 

Trong Văn kiện số 1 năm 2010, Trung 
ương Đảng và Quốc vụ viện Trung Quốc 
một lần nữa tập trung vào vấn đề tam nông, 
nhấn mạnh vấn đề tam nông có vị trí là 
“trọng tâm của trọng tâm” trong thời kỳ hiện 
đại hoá xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hoàn 
thiện hệ thống dịch vụ xã hội hoá nông 
nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc giải 
quyết vấn đề tam nông của Trung Quốc.11 

Hiện nay hệ thống dịch vụ xã hội hoá 
nông nghiệp của Trung Quốc vẫn tồn tại 
nhiều vấn đề như: Định vị chưa chuẩn xác, 
kết cấu không hợp lý, công năng chưa hoàn 
thiện. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp 
Trung Quốc, Trung Quốc có 60% thôn, 20% 
thị trấn không có tổ chức dịch vụ kinh tế 
nông nghiệp, 25% thị trấn không có trạm 
dịch vụ tổng hợp phổ biến kĩ thuật nông 
nghiệp, 36% huyện không có trung tâm phổ 
biến kĩ thuật nông nghiệp.12          

 Kết cấu tổ chức dịch vụ xã hội hoá nông 
nghiệp của Trung Quốc hiện tại bao gồm: 
“Tổ chức dịch vụ nhà nước, tập thể, “Công 
ty + hiệp hội + hộ nông dân”; “Đơn vị sự 
nghiệp + công ty + hộ nông dân”; “Tổ chức 
dịch vụ + hộ nông dân”. Trong thời gian tới, 

Trung Quốc đặt ra chính sách thúc đẩy xây 
dựng hệ thống dịch vụ xã hội hoá nông 
nghiệp bao gồm: Chuyển biến chức năng của 
Chính phủ; xây dựng và phát triển mô hình 
dịch vụ nông nghiệp “hợp tác xã + hộ nông 
dân” mới; đi sâu cải cách thể chế mở rộng  
kĩ thuật nông nghiệp，xây dựng các trạm kĩ 
thuật khu vực nông thôn; thúc tiến đầu tư 
hợp tác xã cổ phần; xây dựng kiện toàn chế 
độ quản lý của các tổ chức dịch vụ, đưa hệ 
thống dịch vụ xã hội hoá nông nghiệp từng 
bước đi vào nền nếp. 

Những giải pháp nêu trên được thực hiện, 
nó sẽ góp phần quan trọng vào việc phát 
triển hiện đại hóa nông nghiệp - một nội 
dung chủ yếu của xã hội khá giả toàn diện. 

Kết luận 
Trung Quốc nêu lên vấn đề hiện đại hoá 

nông nghiệp từ khá sớm. Hiện đại hoá nông 
nghiệp là một trong số bốn hiện đại hoá được 
đặt ra từ những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 
trước. Trải qua 30 năm, hiện đại hoá nông 
nghiệp Trung Quốc đã đạt được thành tựu 
bước đầu, nhất là trong việc đảm bảo lương 
thực cho hơn 1,3 tỷ người. Tuy nhiên, so với 
những yêu cầu và nội dung của một nền nông 
nghiệp hiện đại được nêu lên ở phần mở đầu 
bài viết này, nhìn chung con đường HĐHNN ở 
Trung Quốc vẫn còn phải đi một chặng đường 
dài nữa. Có người cho rằng, vấn đề tam nông, 
trong đó có vấn đề nông nghiệp ở Trung Quốc 
vẫn là gánh nặng đường xa. 
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