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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự hưng thịnh hay thất bại trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia 

phụ thuộc đáng kể vào chiến lược phát triển của quốc gia ấy, và ở đó vấn đề 

bao trùm là xây dựng và phát triển nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng 

cao, ổn định và bền vững. Điều này đòi hỏi phải xác định được cơ cấu kinh tế 

hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế, giữa các vùng 

lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế. 

Để có được cơ cấu kinh tế hợp lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị 

trường, đưa nền kinh tế phát triển với tốc độ cao thì chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế theo hướng hiện đại là một tất yếu khách quan. Ở Việt Nam, trong gần 30 

năm đổi mới vừa qua, vấn đề này thường được nhấn mạnh trong các văn kiện 

của Đảng và Nhà nước. Mỗi sự tiến bộ của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở từng 

địa phương, ở các ngành sẽ thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế quốc dân chuyển 

sang một cơ cấu hợp lý, hiện đại và hiệu quả cao hơn.  

Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với thủ đô 

Hà Nội nên có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, những 

vấn đề lớn đang đặt ra là: Cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh chuyển dịch như thế 

nào và có điểm gì khác biệt so với các địa phương khác trong nước? Vĩnh 

Phúc cần làm gì để đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành, phù 

hợp với lợi thế và đặc điểm của mình, với xu thế phát triển của nền kinh tế thị 

trường Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng với các nền kinh tế thị 

trường trong khu vực và trên thế giới?... 

Là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, với 

những tiềm năng vốn có và vị trí chiến lược quan trọng, trong những năm 

đổi mới vừa qua, Vĩnh Phúc đã và đang đi vào quỹ đạo chung của cả nước, 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đạt được những thành tựu đáng kể, có 

đóng góp nhất định vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Mặc dù vậy, quá trình này cũng không ít hạn chế. Vì thế nghiên cứu 

“Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 

hiện nay” là rất cần thiết. 

* Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 

ở tỉnh Vĩnh Phúc và định hướng phát triển tương lai 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh 

Vĩnh Phúc những năm gần đây, chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết, luận văn 

đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp mới góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong quá trình tiếp tục đổi mới và phát 

triển của tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được mục đích nghiên cứu đã xác định, luận văn tập trung 

giải quyết những nhiệm vụ sau: 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu; từ đó hệ thống hóa, làm rõ hơn một 

số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành.  

- Phân tích, đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên 

nhân trong quá trình này. 

- Đề xuất một số giải pháp mới, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ngành trong quá trình phát triển của Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 -  2020 

và đặt trong tầm nhìn đến năm 2030. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu của luận văn là vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế ngành ở tỉnh Vĩnh Phúc. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Không gian: Luận văn nghiên cứu các nội dung cơ bản của chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Thời gian: Luận văn chỉ giới hạn khảo cứu, phân tích tình hình 

chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu và nội bộ các ngành đó (gồm 

công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ) ở tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2014; 

định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

4. Những đóng góp mới của luận văn 

- Đánh giá, phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 - 2014, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và các 

nguyên nhân tương ứng. 

- Đưa ra một số đề xuất mới về quan điểm, phương hướng và hệ thống 

giải pháp góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và đặt trong tầm nhìn đến năm 2030. 

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 

gồm 4 chương: 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, kinh 

nghiệm thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 

Chƣơng 2: Phương pháp và thiết kế nghiên cứu 

Chƣơng 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở tỉnh Vĩnh 

Phúc giai đoạn 2006 - 2014 

Chƣơng 4: Quan điểm, phương hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn 2030 
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Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, KINH 

NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH 

1.1.  TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH TRONG NƢỚC LIÊN 

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

ngành là một trong những vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học, 

các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản xuất kinh doanh… quan tâm dưới 

nhiều góc độ và phạm vi khác nhau. Ở nước ta, trong những năm đổi mới vừa 

qua, đã có nhiều công trình dưới dạng sách chuyên khảo, bài báo khoa học 

trên các tạp chí, luận văn, luận án… nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế. Đây là nguồn tư liệu tham khảo rất quan trọng đối với đề tài luận văn. 

Dưới đây xin tổng quan về những công trình có quan hệ gần với luận văn. 

1. Bùi Tất Thắng, 2006, Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam, 

HN: Nxb Khoa học xã hội. Cuốn sách này trình bày lí luận cơ bản về cơ cấu 

kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kì công nghiệp hoá, 

hiện đại hóa ở nước ta; phân tích thực trạng giai đoạn trước năm 2005, từ đó 

đã đề xuất quan điểm và giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế 

ở Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2010. 

2. Bùi Tất Thắng và Bùi Huyền Linh, 2013, Dự báo triển vọng kinh tế 

Việt Nam thời kỳ đến năm 2020, HN, Nxb Khoa học xã hội. Trong công trình 

này, các tác giả đã đề cập và luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

xây dựng và ứng dụng khoa học dự báo kinh tế, đề xuất mô hình dự báo kinh 

tế cho Việt Nam, đưa ra dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam thời kỳ đến năm 

2020 và một số hàm ý chính sách. 

3. Bùi Tất Thắng và các cộng sự, 1997, Các nhân tố ảnh hưởng tới sự 

chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hoá ở Việt Nam, 
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HN,Nxb Khoa học xã hội. Ở đây, các tác giả đã trình bày về chuyển dịch cơ 

cấu ngành kinh tế trong một số mô hình công nghiệp hoá, chỉ ra khá rõ những 

nhân tố kinh tế quốc tế ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong 

quá trình công nghiệp hoá. 

4. Công Văn Dị, 2008, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bài viết đăng trên 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 6, trang 40 – 45. Tác giả đã đánh giá tình hình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Việt Nam từ năm 1986 đến 2006: 

chuyển đổi theo hướng tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập quốc tế… Đề xuất 

một số giải pháp nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành: nâng cao chất 

lượng các quy hoạch có liên quan đến cơ cấu ngành; tăng cường huy động 

vốn đầu tư; … 

5. Đặng Kim Oanh, 2005, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 

tỉnh Vĩnh Phúc đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6, trang 39 – 41. Trong 

bài viết này, tác giả đã trình bày đặc điểm vùng đất Vĩnh Phúc và những vấn 

đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở đây theo hướng CNH, HĐH. 

Từ kết quả đạt được về chuyển dịch CCKT nông nghiệp, rút ra một số bài học 

kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc. 

6. Đặng Thị Kim Oanh, 2005, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

ở tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, luận văn thạc sĩ, 

thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn 

trình bày đặc điểm vùng đất Vĩnh Phúc và phân tích khá hệ thống những vấn 

đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở đây theo hướng CNH, HĐH. 

Từ kết quả đạt được về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, rút ra một số 

bài học kinh nghiệm có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc. 

7. Đinh Thị Minh Lệ, 2002, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong 

quá trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu ở Việt Nam, luận văn thạc sĩ, 

thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn 
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trình bày những vấn đề lý thuyết chung về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 

gắn với mô hình công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và thực tiễn Đông Á. 

Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong thời kỳ đổi mới và những 

vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Đề xuất phương hướng và giải pháp thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. 

8. Đỗ Hoài Nam, 1995 – 1996, Những biện pháp kinh tế, tổ chức chủ 

yếu thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển các ngành trọng 

điểm mũi nhọn ở Việt Nam, đề tài khoa học cấp nhà nước, thực hiện tại Viện 

Kinh tế học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHXH 

Việt Nam). Đề tài luận giải một số vấn đề cơ bản về lý thuyết và kinh nghiệm 

quốc tế trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành của nền kinh tế. Phân tích thực 

trạng chuyển dịch ngành của nền kinh tế theo hướng CNH, HĐH đất nước ở 

giai đoạn trước năm 1996. Đề xuất các biện pháp kinh tế, tổ chức chủ yếu 

nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển ngành trọng 

điểm, mũi nhọn của Việt Nam giai đoạn 1996 - 2005. 

9. Đỗ Hoài Nam, 1996, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và phát triển 

những ngành trọng điểm mũi nhọn ở Việt Nam, HN, Nxb Khoa học Xã hội. 

Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thế giới về 

chuyển dịch cơ cấu ngành trong các nền kinh tế. Đặc điểm phát triển kinh tế 

khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và tác động đến chuyển dịch cơ cấu của 

các nước đi sau trong khu vực.  

10. Lê Hiếu, 2008, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa công bố trên Tạp chí Quản lý nhà nước, số 

146, trang 14 - 18.Trong bài viết này, tác giả đã khái quát những nét cơ bản 

về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nước ta hiện những năm gần đây, 

gắn với đường lối, chiến lược phát triển kinh tế của Đảng và nhà nước trong 

tiến trình CNH, HĐH và quá trình hội nhập, tập trung ưu tiên phát triển bền 
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vững nông nghiệp, nông thôn. Tác giả nêu một số định hướng chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn tới: Đảm bảo tỉ lệ lao động 50% và 

công nghiệp dịch vụ 50%; ngành nông lâm: trồng trọt chiếm 60%, chăn nuôi 

chiếm 40% giá trị sản lượng toàn ngành… 

11. Lê Thị Hồng Khuyên, 2009, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở 

Việt Nam trong quá trình đổi mới, luận văn thạc sĩ, thực hiện tại Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Luận văn đã hệ thống hóa những vấn 

đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo cách phân ngành của Việt 

Nam và của Liên Hợp Quốc; giới thiệu những chỉ tiêu và các nhân tố ảnh 

hưởng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. Trình bày những nhân tố ảnh 

hưởng đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam. Phân tích, 

đánh giá thực trạng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở nước ta theo phân 

ngành của Việt Nam và của Liên Hợp Quốc trong quá trình đổi mới từ năm 

1990 đến năm 2008. Đề xuất một số quan điểm và giải pháp bao gồm: các 

giải pháp vĩ mô thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tạo môi trường chính trị, 

xã hội, pháp lí thuận lợi và ổn định; hoàn thiện công tác qui hoạch, kế hoạch; 

khai thác kênh huy động các nguồn lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế; mở rộng thị trường…) và các giải pháp tập trung phát triển trong từng 

khu vực như: khu vực ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản và khai thác; khu 

vực ngành công nghiệp chế biến; khu vực ngành dịch vụ và xây dựng…nhằm 

đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam trong thời 

gian sắp tới. 

12. Lương Minh Cừ và cộng sự, 2012, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô 

hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng 

cạnh tranh đến năm 2020, Nxb Tp. Hồ Chí Minh. Cuốn sách giới thiệu khái 

quát những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng 

kinh tế Việt Nam hiện nay. Từ đó, tập trung nghiên cứu cơ cấu kinh tế, mô 
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hình tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh: 

Đánh giá hiện trạng và các giải pháp đã áp dụng, đề xuất chuyển đổi khu vực 

kinh tế và mô hình kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tái cấu trúc doanh 

nghiệp... 

14. Nguyễn Cúc và cộng sự, 1997, Tác động của Nhà nước nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước 

ta hiện nay, HN, Nxb Chính trị quốc gia. Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và 

thực tiễn của những tác động kinh tế của Nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đề xuất những giải pháp 

đổi mới và nâng cao hiệu quả tác động kinh tế của Nhà nước nhằm đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.   

15. Nguyễn Đình Dương, 2006, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô Hà 

Nội đến năm 2020, luận án tiến sĩ, thực hiện tại Trường Đại học Kinh tế - Đại 

học Quốc Gia Hà Nội. Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên 

quan đến chủ đề nghiên cứu, đánh giá những thành tựu và hạn chế cơ bản 

trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Hà Nội. Đề xuất quan 

điểm, định hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô 

đến năm 2020. 

16. Nguyễn Huy Cường, 2009, Huy động và sử dụng vốn đầu tư của 

ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, luận 

án tiến sĩ kinh tế, thực hiện tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà 

Nội. Luận án nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn huy động và sử dụng vốn 

đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá thực trạng huy 

động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị gắn với việc 

huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh 
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tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
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Bình Dương, số 284, trang 39 - 45. Tác giả đã trình bày tổng quan về cơ cấu 

kinh tế ngành và thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam 

trong quá trình đổi mới: Ngành nông, lâm, thủy sản; công nghiệp và xây 

dựng; dịch vụ. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Việt Nam trong thời gian tới. 

18. Nguyễn Thị Lan Hương, 2007, Chuyển dịch cơ cấu lao động nông 

thôn: hiện trạng thời kỳ 1990 – 2005 và triển vọng đến năm 2015, đăng trên 

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 11, trang 22- 37. Trong bài viết, tác giả đã khái 

quát hiện trạng cơ cấu lao động nông thôn thời kỳ 1990 – 2005, trong đó đi 

sát vào vấn đề việc làm, dân số, lực lượng lao động, chất lượng lao động. Dự 

báo chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn đến năm 2015 trên các mặt: dân 

số; cung lao động; việc làm theo ngành kinh tế, loại hình công việc, trình độ 

học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật. 

19. Nguyễn Thị Lan Hương, 2007, Phân tích tác động của chuyển dịch 

cơ cấu ngành kinh tế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, công bố trên Tạp chí 

Nghiên cứu kinh tế, số 10, trang 3 - 11. Ứng dụng phương pháp phân tích định 

lượng, tác giả đã đánh giá tác động của quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế tới tăng trưởng kinh tế và thông qua tác động của quá trình này tới 

tăng trưởng năng suất lao động xã hội. Đưa ra hai biện pháp nhằm đẩy nhanh 

tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, đóng góp vào tăng trưởng năng suất lao 

động xã hội: Ưu tiên phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tập trung đào 

tạo và đào tạo lại cho lao động nông nghiệp. 
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20. Nguyễn Thị Minh, 2009, Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh 

tế, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 3, trang 17- 26. Đăng ở chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, phân tích định lượng về mối quan hệ giữa quá trình dịch 

chuyển cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Phân tích sự dịch 

chuyển cơ cấu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 – 2007, trong 

đó nhấn mạnh các vấn đề chưa hội nhập với kinh tế thế giới; Sự dịch chuyển 

của các nguồn lực giữa ba ngành sản xuất; Sự thay đổi trong mức thu 

nhập...Việt Nam cần có chính sách phù hợp nâng cao tính thông thoáng, công 

bằng, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế được nhanh và hiệu quả. 

21. Nguyễn Từ, 2007, Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông 

thôn nhìn từ góc độ quản lý nhà nước đăng trên Tạp chí Quản lý nhà nước, số 

135, trang 29- 32 và trang 36. Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp, kinh tế nông thôn, trong đó nhấn mạnh các vấn đề: Chậm, mang nhiều 

yếu tố tự phát; Các ngành phục vụ nông nghiệp chậm đổi mới; Thiếu liên kết 

với nông nghiệp, nông dân; Hiệu quả thấp, ảnh hưởng sử dụng nguồn lực, ách 

tắc tích tụ ruộng đất, sản xuất hàng hoá hiện tại; Sản xuất nhỏ manh mún, 

hàng hoá cạnh tranh kém. Đề xuất các giải pháp về quản lý nhà nước: Quy 

hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn; nâng cao khả năng cạnh tranh của 

ngành nông nghiệp; đưa KHCN ứng dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, tăng cường chỉ đạo của Nhà nước (chính quyền địa phương). 

22. Phạm Thị Khanh và cộng sự, 2010, Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng phát triển bền vững, HN, Nxb Chính trị quốc gia. Cuốn sách trình bày 

những vấn đề lí luận cơ bản, các nhân tố ảnh hưởng, kinh nghiệm về chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững. Thực trạng và giải pháp 

nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở 

Việt Nam. 
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