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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lịch sử địa phương là một bộ phận quan trọng của lịch sử dân tộc. 

Huyện Vị Xuyên có vị trí quan trọng đối với tỉnh Hà Giang nói riêng và cả 

nước nói chung. Trong thời kì đổi mới xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc 

ở Vị Xuyên đã đoàn kết, sát cánh bên nhau, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố 

an ninh biên giới, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xoá đói giảm nghèo, từng bước 

đưa huyện phát triển. 

Việc nghiên cứu và nhận diện đầy đủ sự chuyển biến kinh tế, xã hội 

của huyện Vị Xuyên, từ chủ trương, chính sách đến quá trình thực hiện, thành 

quả và những hạn chế không chỉ góp phần vào việc phát huy những mặt tốt, lợi 

thế và khắc phục những mặt còn hạn chế, mà còn có thể đưa ra những khuyến 

nghị, giải nhằm xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn đề tài “Chuyển biến kinh tế, xã 

hội huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 1986 đến năm 2010” làm luận án 

Tiến sĩ lịch sử. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

- Làm rõ những chuyển biến về kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên trong 

thời gian từ năm 1986 đến năm 2010. 

- Phân tích những thành công, hạn chế của quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội huyện Vị Xuyên từ  năm 1986 đến năm 2010, để rút ra những nhận xét, đánh 

giá và đưa ra những đề xuất cho sự phát triển trong thời gian tiếp theo. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

-Trên cơ sở tiến hành sưu tầm và xử lý các nguồn tài liệu liên quan, 

chúng tôi tập trung giới thiệu về các yếu tố tác động; dựng lại quá trình 

chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang từ năm 

1986 đến năm 2010 trên hai góc độ phát triển kinh tế và phát triển xã hội theo 

hai giai đoạn 1986-2000 và 2001-2010. 

-Từ việc phân tích những nội dung quan trọng về chuyển biến kinh tế, 

xã hội ở huyện Vị Xuyên trong, chúng tôi rút ra một số nhận xét về vấn đề 

nghiên cứu, cả trên góc độ thành công và hạn chế trong quá trình thực hiện 

đường lối đổi mới; cũng như đưa ra một số đề xuất nhằm góp phần vào việc đẩy 

mạnh công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

3.1. Đối tượng nghiên cứu  

Luận án có đối tượng nghiên cứu là sự chuyển biến kinh tế, xã hội của 

huyện Vị Xuyên trong thời kỳ từ năm 1986, khi cả nước bắt đầu thực hiện sự 
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nghiệp đổi mới, đến năm 2010. 

  3.2. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài giới hạn trong địa bàn huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang, thời 

gian từ năm 1986 đến năm 2010, chủ yếu tập trung nghiên cứu sự chuyển biến kinh 

tế về cơ cấu kinh tế và kinh tế ngành (nông - lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, 

thương mại, dịch vụ); giới hạn chuyển biến xã hội về y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, 

lao động việc làm, và thực hiện các chính sách xã hội. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

- Về cơ sở lí luận, chúng tôi xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác 

- Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế, xã hội, nhất là quan điểm 

kinh tế, xã hội thời kỳ đổi mới. 

- Về phương pháp nghiên cứu: Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp 

lịch sử kết hợp với phương pháp logic. 

Ngoài ra, luận án còn sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, phân 

tích, tổng hợp và điền dã. 

5. Nguồn tài liệu  

Ngoài các tài liệu của Trung ương, chúng tôi chủ yếu sử dụng những tài 

liệu mà Đảng bộ, chính quyền huyện Vị Xuyên ban hành từ năm 1986 đến năm 

2010; nguồn bảng biểu thống kê; các sách, bài tạp chí viết về tỉnh Hà Giang, 

huyện Vị Xuyên.  
6. Những đóng góp mới của Luận án 

- Luận án nghiên cứu một cách hệ thống và tái hiện quá trình chuyển 

biến kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên (Hà Giang) những năm 1986 - 2010.  

- Qua đánh giá, phân tích chuyển biến kinh tế, xã hội ở huyện Vị 

Xuyên từ 1986 đến 2010, luận án nêu lên và làm rõ những thành tựu và hạn 

chế cần được tiếp tục rút kinh nghiệm. 

 - Cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn, 

giảng dạy lịch sử, địa lý địa phương. 

7. Kết cấu Luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận án 

được kết cấu thành 4 chương: 

- Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu. 

- Chương 2: Chuyển biến về kinh tế, xã hội từ năm 1986 đến năm 2000. 

- Chương 3: Chuyển biến về kinh tế, xã hội từ năm 2001 đến năm 2010. 

- Chương 4: Nhận xét và một số đề xuất. 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. Các công trình nghiên cứu về kinh tế, xã hội nói chung 
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Đây là nhóm công trình giúp cho tác giả luận án có cái nhìn chung nhất 

về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam từ đổi mới đến nay. Quá trình đổi 

mới tư duy kinh tế của Đảng, các chính sách được áp dụng đối với miền núi, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh nghiệm hoạch định và thực thi các chính 

sách kinh tế, cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

dân tộc và miền núi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá..., được thể hiện 

qua các công trình như: Đổi mới kinh tế - xã hội thành tựu, vấn đề và giải pháp 

(Phạm Xuân Nam chủ biên), Đổi mới kinh tế và phát triển (Vũ Tuấn Anh chủ 

biên), Một số kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh 

đạo sự nghiệp đổi mới (Nguyễn Trọng Phúc), Một số vấn đề  kinh tế - xã hội các 

tỉnh miền núi phía Bắc (Viện Dân tộc học), Các dân tộc thiểu số trong sự phát 

triển kinh tế - xã hội ở miền núi (Bế Viết Đẳng chủ biên), Những đặc điểm kinh tế 

- xã hội các dân tộc miền núi phía Bắc (Khổng Diễn chủ biên), Phát triển kinh tế 

- xã hội các vùng dân tộc và miền núi theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

(Lê Du Phong, Hoàng Văn Hoa chủ biên)... 

1.2. Các công trình đề cập đến lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương 

Những công trình nghiên cứu trực tiếp về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã 

hội của tỉnh Hà Giang nói chung và Vị Xuyên nói riêng giúp cho tác giả có 

cái nhìn cụ thể và những số liệu, nhận xét cần thiết để tham khảo trong quá 

trình thực hiện luận án. Có thể kể đến một vài công trình tiêu biểu: Lịch sử 

Đảng bộ huyện Vị Xuyên (1939 - 2000), Hà Giang 110 năm đấu tranh, xây 

dựng và phát triển (1891 - 2001), Các dân tộc ở Hà Giang, Lịch sử Đảng bộ 

tỉnh Hà Giang - tập 3 (1975 - 2005), Tỉnh Hà Giang 20 năm tái lập và phát 

triển (1991 - 2011), Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang (1945 - 2010... 

Ngoài ra còn có các bài báo khoa học, luận văn thạc sĩ nghiên cứu về 

một số vấn đề liên quan đến luận án cũng được chúng tôi tham khảo. 

1.3. Những nội dung luận án kế thừa  

Trong luận án, chúng tôi kế thừa những nội dung sau:  

- Điều kiện tự nhiên như vị trí địa lí và lãnh thổ, địa hình - thổ nhưỡng, 

khí hậu - thuỷ văn cũng như dân cư và nguồn lao động hay cơ sở hạ tầng vật 

chất kĩ thuật… là những vấn đề đã được các nhà khoa học khảo sát nghiên 

cứu trong nhiều năm qua và kết quả của nó được thừa nhận.  
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- Một số đặc điểm về kinh tế, xã hội của vùng đất và con người  

Vị Xuyên được rút ra dựa trên những điều kiện tự nhiên cũng như từ lịch sử 

hình thành và phát triển của vùng đất và con người nơi đây. 

- Tình hình kinh tế - xã hội trước năm 1986 đã được đề cập qua một số 

sách, báo như đã nêu. 

- Một số số liệu kinh tế, xã hội từ năm 1986 đến năm 2010 về huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang mà các công trình đã đề cập trong từng vấn đề cụ thể. 

1.4. Những nội dung luận án cần tiếp tục giải quyết 

Cho đến nay các công trình nghiên cứu của địa phương đã đề cập chỉ tập 

trung vào một số nội dung như nông nghiệp, giáo dục, du lịch… và trong 

khoảng thời gian rất ngắn, mức độ ít, phân tích chưa sâu. Hơn nữa, những 

công trình thuộc dạng này không nhiều và khá tản mạn. Bên cạnh đó, các 

công trình đề cập đến đường lối, chính sách đổi mới phát triển kinh tế - xã hội 

chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, dữ liệu mà không đưa ra được những 

đánh giá, nhận định mang tính tổng quát về tình hình kinh tế, xã hội huyện Vị 

Xuyên giai đoạn 1986 - 2010. 

Do thiếu tính tổng thể và chỉ phân tích những khía cạnh nhỏ của các vấn 

đề kinh tế, xã hội trong huyện mà các công trình nghiên cứu chưa nêu rõ được 

đặc điểm của kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên thời kỳ đổi mới cũng như vai trò 

của nó với sự phát triển chung của tỉnh Hà Giang và vùng núi phía Bắc. Tuy 

nhiên, trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành quả nghiên cứu của người 

đi trước, chúng tôi sẽ sử dụng một cách phù hợp vào việc làm rõ thêm những 

luận điểm, những nội dung mà luận án hướng tới về sự chuyển biến kinh tế, 

xã hội của huyện Vị Xuyên trong khung thời gian nghiên cứu đặt ra.  
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CHƯƠNG 2 

CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000 

2.1. Những yếu tố tác động đến chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên 

2.1.1. Vị trí địa lý và  điều kiện tự nhiên 

Vị Xuyên là một huyện miền núi thuộc khu vực trung tâm của tỉnh, 

nằm bao quanh tỉnh lị Hà Giang. Bên cạnh những khó khăn về điều kiện tự 

nhiên thì Vị Xuyên có nhiều tiềm năng, lợi thế có thể khai thác phục vụ phát 

triển kinh tế, xã hội. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội và dân cư 

Lịch sử hình thành, phát triển vùng đất và con người tỉnh Hà Giang nói 

chung, huyện Vị Xuyên nói riêng gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam. 

Do điều kiện miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn lực dành cho phát triển 

kinh tế còn thấp nên huyện Vị Xuyên vẫn là một huyện nghèo của tỉnh Hà Giang. 

Huyện Vị Xuyên có cơ cấu dân tộc khá đa dạng, với khoảng 17 dân tộc 

anh em cùng sinh sống: Tày, Kinh, Dao, Mông, Nùng, Giấy, Pà Thẻn, Hoa, 

Lô Lô... Sự đa dạng về dân tộc cũng tạo ra sự phân hoá về phát triển con 

người. Các dân tộc thiểu số thường cư trú ở các địa bàn vùng núi, điều kiện 

kinh tế khó khăn, trình độ giáo dục thấp, vấn đề chăm sóc sức khoẻ chưa được tốt, 

có nơi còn du canh du cư. 

2.1.3. Bối cảnh quốc tế và trong nước 

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986), sự nghiệp đổi 

mới của cả nước phát triển trong điều kiện tình hình thế giới diễn biến nhanh 

chóng, phức tạp. Dù vậy, xu thế chủ yếu của bối cảnh quốc tế vẫn là: Hòa 

bình, ổn định và hợp tác để phát triển vì lợi ích của các dân tộc và quốc gia và vì 

lợi ích chung của toàn nhân loại; các quốc gia ra sức điều chỉnh chiến lược phát 

triển và tập trung mọi nguồn lực vào ưu tiên phát triển kinh tế; các dân tộc nâng 

cao ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, hợp tác và đấu tranh luôn là hai mặt 

cùng tồn tại. 

Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới Việt Nam đã ra khỏi 

khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển biến 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, gắn sản xuất với thị trường. Kết 

cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư nâng cấp, mở rộng, nguồn lực phát 

triển kinh tế được huy động.  

2.1.4. Chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, 

Nhà nước và của tỉnh Hà Giang 
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Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 

hội (1991) đã chỉ rõ định hướng phát triển, vai trò của các thành phần kinh tế 

trong nền kinh tế quốc dân. Đại hội IX của Đảng cũng xác định mục tiêu của 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ quá độ.  

Cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều  

quyết định, chương trình mục tiêu..., trong đó quan trọng và có ý nghĩa nhất là 

Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền 

núi và vùng sâu, vùng xa. Với sự đầu tư vốn lớn từ các chương trình, dự án 

phát triển kinh tế đối với khu vực dân tộc thiểu số, bộ mặt kinh tế của huyện 

Vị Xuyên từ cuối những năm 90 thế kỷ XX đã có những chuyển biến tích cực 

và thực sự khởi sắc từ những năm 2000. 

Trên cơ sở đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ Hà Giang đã thông 

qua các nghị quyết, chỉ thị về chính sách về phát triển các lĩnh vực xã hội phù 

hợp với địa phương, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội. 

Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Hà Giang (1-1992) đã xác định 5 mục tiêu lớn về 

kinh tế xã hội trong những năm 1992 - 1995 là: Phát triển kinh tế theo hướng 

cơ cấu nông - lâm - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; lấy kinh tế đồi rừng, 

phát triển công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc để làm chuyển biến nền kinh 

tế tự cấp, tự túc sang nền kinh tế hàng hoá, gắn phát triển kinh tế nông - lâm 

nghiệp với xây dựng nông thôn mới; hạ mức tăng dân số, khắc phục tình trạng 

xuống cấp của lĩnh vực văn hoá, giáo dục nhằm từng bước ổn định đời sống 

kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí và tạo thế đi lên trong những năm tới. Đảng 

bộ cũng đã xác định rõ 3 vùng kinh tế của tỉnh với cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

thích hợp là sự cụ thể hoá tư tưởng chỉ đạo đối với đổi mới cơ cấu kinh tế 

nông  - lâm nghiệp. 

2.2. Chuyển biến về kinh tế  

2.2.1. Bước đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Năm 1986 khi cả nước bước vào công cuộc đổi mới, Vị Xuyên vẫn gặp 

nhiều khó khăn trong bối cảnh chiến sự vẫn thường xuyên xảy ra, quân và dân 

nơi đây ở trong điều kiện vừa sản xuất vừa chiến đấu. 

Về cơ bản, kinh tế huyện Vị Xuyên giai đoạn đầu đổi mới (1986 - 

1990) chỉ có nông - lâm nghiệp nếu xét theo cơ cấu các ngành kinh tế. Nông 

nghiệp là trọng tâm, là chủ đạo trong tất cả các giải pháp, kế hoạch mà huyện 

đưa ra nhằm thực hiện những chủ trương của tỉnh và của Đảng, Nhà nước. 

Những lĩnh vực về công nghiệp, dịch vụ vẫn chưa có gì đáng kể. 
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Từ năm 1995 trở đi vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoài việc tiếp 

tục nhấn mạnh đến kinh tế nông - lâm nghiệp thì bắt đầu đề cập đến phát triển 

ngành tiểu thủ công nghiệp. Từ đó cơ cấu ngành kinh tế của huyện Vị Xuyên 

đã bớt đơn điệu hơn giai đoạn trước. Thay vì chỉ thuần túy nông, lâm nghiệp, 

lúc này ngành tiểu thủ công nghiệp đã có một vị trí nhất định trong cơ cấu 

kinh tế ngành của huyện, mặc dù còn hết sức khiêm tốn. 

2.2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế 

2.2.2.1. Nông - lâm nghiệp 

Trong sản xuất nông nghiệp, các loại cây lương thực được hết sức chú 

trọng, đặc biệt cây lúa và cây ngô được xem là hai cây chủ lực. Năm 1990 là 

năm kết thúc kế hoạch 1986 - 1990. Đối với Vị Xuyên tình hình kinh tế - 

chính trị diễn ra phức tạp, giá cả thị trường không ổn định ảnh hưởng đến sản 

xuất và đời sống của nhân dân. 

Việc thực hiện chủ trương khoán trong nông nghiệp đã phần nào có tác dụng 

tích cực đối với tình hình sản xuất của toàn huyện, tuy nhiên mức độ phổ biến vẫn 

chưa cao. 

Sau khi tái lập tỉnh Hà Giang, cơ cấu cây nông nghiệp của Vị Xuyên đã 

ngày càng phong phú hơn với sự mở rộng của các loại cây phi nông nghiệp. 

Các loại cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển khá mạnh, bước đầu có 

thâm canh, nhất là cây chè đã hình thành vùng sản xuất tập trung. Trong các 

loại cây công nghiệp lâu năm, cây chè có thế mạnh nhất ở Vị Xuyên. 

Chăn nuôi chủ yếu là trâu, bò và lợn. Từ năm 1991 trở đi, chăn nuôi ngày 

càng có những chuyển biến tích cực hơn. Chăn nuôi được xem là thế mạnh của 

huyện Vị Xuyên và được huyện xác định đây là một ngành kinh tế mang lại 

giá trị cao. 

Đối với lâm nghiệp, trong những năm 1992 - 1995, lĩnh vực này có sự 

chuyển biến tích cực rõ nét. Nổi bật nhất và mang lại hiệu quả rõ rệt là công 

tác giao rừng cho người dân. Nhờ đó tình trạng phát rừng làm nương đã giảm 

hẳn. Nhiều sản phẩm từ rừng, từ vườn rừng đã trở thành hàng hóa. Tuy vậy, 

đánh giá chung thì lâm nghiệp chuyển biến còn chậm, tình trạng đốt nương 

làm rẫy, du canh, du cư vẫn còn. 

2.2.2.2. Tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp 
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Ngành công nghiệp của Vị Xuyên phải đến năm 2000 trở lại đây mới bắt 

đầu phát triển, còn những năm đầu của sự nghiệp đổi mới chủ yếu là sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là như rèn 

đúc nông cụ (liềm, hái, cào phân), sản xuất vật liệu xây dựng (khai thác đá, 

nung vôi, nung gạch...), khai thác mây tre...  

Trong 10 năm (1986 - 1995), ngành tiểu thủ công nghiệp không có sự 

chuyển biến lớn. Các sản phẩm làm ra vẫn là những mặt hàng vật liệu xây 

dựng thô sơ, giản đơn, không đa dạng. 

Từ năm 1996 trở đi, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở Vị Xuyên bắt 

đầu có những chuyển biến tích cực hơn, nhưng chưa thực sự nổi bật. So với lĩnh 

vực nông lâm nghiệp thì giá trị của công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn hết sức 

khiêm tốn, chưa thể hiện là ngành nghề mũi nhọn, công nghệ còn lạc hậu, giá trị 

sản lượng thấp so với tiềm năng. Đến năm 2000, công nghiệp có bước phát triển 

mới, đó là mở rộng ngành công nghiệp nhẹ như chế biến các loại nông sản, chế 

biến chè khô.  

Sự chuyển biến chủ yếu là về mặt sản lượng cũng như giá trị sản lượng 

đối với toàn bộ nền kinh tế của huyện Vị Xuyên. Giá trị của lĩnh vực sản xuất 

công nghiệp, xây dựng ngày càng được nâng lên trong tổng giá trị sản xuất 

toàn huyện. Năm 1997 lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 13% trong tổng 

GDP của huyện, năm 1998 là 15%, năm 1999 là 16% và năm 2000 tăng  

lên 18%. 

2.2.2.3. Thương mại, dịch vụ 

Vào những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 (thế kỷ XX), lĩnh vực 

thương mại ở huyện Vị Xuyên, về căn bản là những hoạt động mang tính chất trao 

đổi, dịch vụ còn rất hạn chế. Nguyên nhân là những hoạt động phân phối lưu thông 

vẫn do nhà nước đảm nhiệm, chi phối. Sự tham gia của khu vực tư nhân là chưa 

đáng kể. 

Từ năm 1990, hoạt động phân phối lưu thông nhìn chung có tiến bộ 

nhưng còn rất chậm chạp. Mặc dù hoạt động thương nghiệp quốc doanh đã 

sắp xếp lại bộ máy tổ chức, con người, mạng lưới kinh doanh nhưng vẫn chưa 

làm chủ được thị trường, chất lượng hàng hóa chưa tốt dẫn tới các đơn vị đều 

làm ăn thua lỗ không nộp được ngân sách theo kế hoạch, làm mất cân đối giữa 

thu và chi. Kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh tế phần nhiều 

không đạt hiệu quả nên phần lớn ngân sách phải xin trợ cấp từ tỉnh. 
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Từ năm 1996, lĩnh vực thương mại, dịch vụ đã có những sắc thái mới 

tiến bộ hơn. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất kinh doanh tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về lỗ - lãi; mạnh dạn đổi mới cơ chế thương nghiệp và thị 

trường, có nhiều hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Chủ trương 

hợp lý đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. 

Đến năm 2000, hoạt động thương mại, dịch vụ có tăng trưởng khá và 

chiếm vị trí ngày càng cao trong tổng thu nhập toàn huyện nhưng chất lượng 

vẫn chưa được cải thiện nhiều. 

2.3. Chuyển biến về xã hội  

2.3.1. Y tế, giáo dục và các hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền 

Điểm nổi bật của công tác y tế huyện Vị Xuyên trong những năm đầu đổi 

mới là đã cố gắng trong việc nâng cao khả năng phòng chống các dịch bệnh. 

Hoạt động tiêm chủng mở rộng cho trẻ em được tuyên truyền sâu rộng và 

ngày càng đi vào nền nếp góp phần quan trọng trong việc loại trừ những dịch 

bệnh phổ biến.  

Những năm 1996 - 2000, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân ở 

huyện Vị Xuyên đã có những bước chuyển biến tích cực với sự củng cố, nâng 

cấp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ được tăng cường. 

Hệ thống giáo dục các cấp được củng cố để đáp ứng yêu cầu của công 

tác dạy và học. Mục tiêu phấn đấu phổ cập giáo dục tiểu học đã được hoàn 

thành vào năm 1999. Từ năm 2000 trở đi, huyện Vị Xuyên tiếp tục phấn đấu 

duy trì những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu cao hơn là 

nâng cao dân trí, đào tạo sau xóa mù chữ; tiến tới hoàn thành phổ cập giáo dục 

bậc trung học sơ sở. 

Cho đến năm 1990, các hoạt động văn hóa chủ yếu vẫn tập trung vào 

việc tuyên truyền cổ động những ngày lễ lớn trong năm. Từ năm 1996 trở đi, 

đời sống văn hóa của người dân Vị Xuyên đã từng bước thay đổi nhanh chóng 

với sự đa dạng các loại hình tiếp cận và thụ hưởng văn hóa. Các hoạt động 

văn nghệ, thể dục thể thao phát triển rộng và sâu, thu hút một bộ phận đông 

đảo đặc biệt là lớp trẻ tham gia, hưởng ứng. 

2.3.2. Lao động, việc làm và việc thực hiện các chính sách xã hội 

Huyện Vị Xuyên đã tuyên truyền giáo dục cho nhân dân có quan điểm 

đúng đắn về lao động - việc làm và thu nhập hợp pháp. Việc hướng nghiệp 
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dạy nghề, thực hiện các dự án giải quyết việc làm, góp phần giải quyết việc 

làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Tuy nhiên, do điều kiện là huyện miền núi 

có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số lại chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh 

biên giới nên những năm đầu đổi mới công tác này chủ yếu tập trung vào việc 

ổn định đời sống nhân dân, bố trí lại dân cư vùng biên một cách hợp lý. 

Từ năm 1991 trở đi, bộ mặt đời sống xã hội huyện Vị Xuyên bắt đầu có 

những thay đổi quan trọng nhờ sự đầu tư phát triển của các dự án trên địa bàn, 

trong đó quan trọng là các dự án định canh, định cư. Từ năm 1996 đến năm 

2000, do sự phát triển của kinh tế, các mặt công tác mới thuộc lĩnh vực xã hội 

được triển khai thực hiện ngày một tốt hơn. 

Tiểu kết chương 2 

Cho đến những năm cuối thế kỷ XX, nền kinh tế huyện Vị Xuyên mới 

có những chuyển biến thực sự rõ rệt, do đó những vấn đề về mặt xã hội cũng 

từng bước được giải quyết thỏa đáng. Đây là những kết quả quan trọng mà 

huyện Vị Xuyên đạt được trong giai đoạn 1986 - 2000, làm nền tảng để kinh tế 

huyện Vị Xuyên bước sang thiên niên kỷ mới.  
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CHƯƠNG 3 

CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2010 

3.1. Những yếu tố tác động đến chuyển biến của huyện Vị Xuyên 

khi bước vào thế kỷ XXI 

3.1.1. Bối cảnh quốc tế, trong nước 

Việc mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới để tận dụng những lợi 

thế do xu thế toàn cầu hóa mang lại, đồng thời phát huy tối đa sức mạnh nội 

lực của đất nước đã trở thành yêu cầu khách quan và hợp với quy luật phát 

triển của thời đại.  

Đất nước ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước 

vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

3.1.2. Các chính sách về kinh tế, xã hội của Trung ương và của tỉnh 

tác động đến chuyển biến của huyện Vị Xuyên 

Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) chỉ rõ quan điểm phát triển nền kinh tế 

đất nước là “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế phải 

đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”. Đại hội 

X của Đảng (2006) đã đề ra những điểm cơ bản: Tiếp tục hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. Đẩy mạnh việc thực hiện 

nhiệm vụ phát triển văn hoá đã được xác định trong Chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 là “làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu 

dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện hệ giá trị mới của con người 

Việt Nam”.  

Ngày 1-7-2004, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37/NQ-TW Về 

phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 

vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2010. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị 

ban hành nghị quyết chuyên đề về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Nghị quyết 

thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân 

tộc, phản ánh tư duy quản trị và phát triển vùng trong quá trình đẩy mạnh 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chung của 

nhân dân. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2000-2005, đã 

xác định phương hướng phát triển của tỉnh trong những năm tới. Đó là xây 
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dựng vùng động lực kinh tế của tỉnh bao gồm thị xã Hà Giang, huyện Bắc 

Quang, Vị Xuyên và các thị trấn, thị tứ trong tỉnh. Đây là những vùng trọng 

điểm có vai trò tích cực và chủ yếu gánh vác, thúc đẩy và đảm bảo thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cả tỉnh. 

Trong bối cảnh chung của công cuộc mở cửa và hội nhập, huyện Vị 

Xuyên cũng được đón nhận những nguồn đầu tư của nhà nước và tỉnh Hà 

Giang trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chương trình phát triển kinh tế, 

xã hội của nhà nước và của tỉnh đã được thực hiện ở Vị Xuyên và mang lại 

hiệu quả cao.  

3.2. Chuyển biến về kinh tế  

3.2.1. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Vị Xuyên thực sự rõ ràng từ 

năm 2001 trở đi. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Vị Xuyên 

được thực hiện theo hướng công nghiệp hóa, tăng dần tỷ trọng các ngành công 

nghiệp, dịch vụ đồng thời giảm dần tỷ trọng của ngành nông, lâm nghiệp. 

Năm 2010, các ngành thuộc công nghiệp - xây dựng vươn lên đứng hàng đầu 

trong tỷ trọng GDP với 46,6%, thương mại dịch vụ chiếm 23,5%, nông - lâm 

nghiệp chỉ còn 29,9%. Điều này cho thấy Vị Xuyên ngày càng tiến lên vững 

chắc trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Cùng với sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế ngành, sự chuyển dịch 

giữa các thành phần kinh tế cũng có bước tiến mới theo hướng giảm dần tỷ 

trọng ở khu vực kinh tế nhà nước, tăng dần tỷ trọng khu vực kinh tế ngoài nhà 

nước. Doanh nghiệp kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển, đặc biệt 

trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. 

3.2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế 

3.2.2.1. Kinh tế nông, lâm nghiệp 

Đối với huyện Vị Xuyên, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực được ưu tiên 

hàng đầu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nhờ thực hiện liên tục việc mở 

rộng diện tích trồng cây lương thực và đẩy mạnh thâm canh, nhất là đối với 

cây lúa, ngô, nên sản lượng lương thực hằng năm của Vị Xuyên tăng khá đều 

đặn, vừa bảo đảm lương thực trong nhân dân vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ 

cho chăn nuôi và làm hàng hóa. 



13 

Cơ cấu các loại cây trồng ngày càng được đa dạng hóa theo hướng tập 

trung vào các loại cây có lợi thế, tiềm năng của địa phương. Những loại cây 

được tập trung phát triển là chè, lạc, cây dâu tằm, thảo quả, các loại cây ăn 

quả, rau..., trong đó, cây chè được xem như là loại cây gắn bó lâu năm và tạo 

ra giá trị khá lớn giúp người dân Vị Xuyên có thể thoát nghèo và vươn lên 

làm giàu. 

Chăn nuôi tiếp tục phát triển với việc thực hiện chương trình dự án cho vay 

vốn nuôi trâu, bò. Ngành chăn nuôi của Vị Xuyên chủ yếu tập trung vào các loại gia 

súc lớn như trâu, bò, ngựa, dê, lợn. Sự phát triển của chăn nuôi là bước đi có định 

hướng nhằm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp hợp lý theo hướng giảm dần tỷ trọng 

của trồng trọt. 

Lĩnh vực lâm nghiệp có những chuyển biến tích cực nhờ sự chuyển 

biến mạnh mẽ từ khai thác sang bảo vệ và phát triển vốn rừng.  

Với chủ trương xã hội hóa nghề rừng phát triển theo lâm nghiệp xã hội 

trên địa bàn, huyện khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế đầu tư bảo vệ, 

phát triển rừng, khuyến khích các hình thức liên doanh liên kết và thành lập 

các hợp tác xã lâm nghiệp. 

3.2.2.2. Kinh tế công nghiệp, xây dựng 

- Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 

Các ngành nghề công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngày càng được 

chú trọng phát triển và mở rộng quy mô. Hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế 

biến các loại nông sản có thế mạnh ở địa phương.. 

Mặc dù chưa thực sự có sự đa dạng hóa mạnh mẽ trong cơ cấu ngành 

công nghiệp, nhưng sự có mặt của lĩnh vực lắp ráp ô tô, điện năng hứa hẹn sẽ 

mang đến bức tranh kinh tế công nghiệp sinh động hơn trong những năm  

tiếp theo. 

- Xây dựng, giao thông vận tải 

Từ năm 2001 đến năm 2010, bằng thực tế nhu cầu phát triển kinh tế 

của địa phương, nhiều công trình xây dựng đã được đầu tư và triển khai thực 

hiện, góp phần làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Vị Xuyên từng 

bước hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. 
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Các công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn của tỉnh chủ yếu 

vẫn là hệ thống trường học các cấp, đường giao thông thôn bản, các công trình 

thủy lợi phục vụ sản xuất. 

Việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã có tác dụng 

thay đổi bộ mặt nông thôn ở Vị Xuyên, góp phần nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần của người dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. 

3.2.2.3. Thương mại, dịch vụ 

Từ năm 2001 đến năm 2010, hoạt động thương mại và dịch vụ của Vị 

Xuyên phát triển nhanh chóng hơn so với giai đoạn trước nhờ sự tăng trưởng 

khá của nền kinh tế cũng như sự đầu tư của các chương trình, dự án trên địa 

bàn. Tuy vậy, đến năm 2010, tỷ trọng của ngành thương mại - dịch vụ vẫn 

không tăng, thậm chí có phần suy giảm so với tỷ trọng của ngành công nghiệp 

- xây dựng. 

Sự năng động của nền kinh tế Vị Xuyên có sự tham gia ngày càng nhiều 

hơn của các doanh nghiệp tư nhân, các hộ kinh doanh cá thể, điều mà giai đoạn 

trước còn khá hạn chế. Đặc biệt, khu Kinh tế cửa khẩu sẽ là động lực thúc đẩy 

hoạt động ngoại thương của huyện nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung  

phát triển. 

3.3. Chuyển biến về xã hội  

3.3.1. Giáo dục và đào tạo 

Công tác đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy 

và học của Vị Xuyên ngày càng có hiệu quả, cơ sở vật chất từng bước được 

hoàn thiện. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. 

Đến năm 2004, toàn  bộ số xã, thị trấn của Vị Xuyên được công nhận là 

hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đây là một thành tích nổi bật 

trong công tác giáo dục của huyện Vị Xuyên. 

Những năm tiếp theo, công tác giáo dục của huyện Vị Xuyên tiếp tục phát huy 

những thành tựu đã đạt được đồng thời gặt hái thêm nhiều thành công mới. Đến năm 

2010, huyện Vị Xuyên tiếp tục duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục trung học cơ sở 

tại 24/24 xã, thị trấn, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi tại 23/24 xã,  thị trấn. 

Công tác đào tạo nghề ngắn hạn được chú trọng đối với các đối tượng 

lao động nông thôn. Ngoài các lớp đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp, lâm 
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nghiệp, huyện đã phối hợp đào tạo chuẩn hóa trình độ cán bộ các cơ quan, ban 

ngành và các xã, thị trấn của huyện. 

3.3.2. Y tế 

Lĩnh vực y tế ở huyện Vị Xuyên đã có những bước tiến đáng kể. Chất 

lượng chăm sóc sức khỏe người dân được coi trọng hàng đầu và đã được nâng 

lên rõ rệt. Lực lượng bác sĩ tham gia khám bệnh ở cơ sở tăng, nhiều phương 

tiện máy móc mới được trang bị tại các cơ sở y tế của huyện. Năm 2010 toàn 

huyện có 23/24 xã, thị trấn được công nhận là xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

Bằng việc đẩy mạnh các chương trình mục tiêu về y tế quốc gia, nhiều 

căn bệnh đã được đẩy lùi, tình hình sốt rét về căn bản đã được kiểm soát, 

không có các ổ dịch mới phát sinh. 

Giai đoạn này, các dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng được thực hiện tốt 

như dự án phòng chống lao, sốt rét, chống suy dinh dưỡng trẻ em...  Công tác phối 

kết hợp quân dân y được đặc biệt chú trọng, nhất là tại các xã biên giới. 

3.3.3. Xóa đói giảm nghèo và lao động xã hội 

Là một huyện miền núi có vị trí chiến lược không chỉ đối với tỉnh Hà 

Giang, mà còn đối với khu vực Đông Bắc, huyện Vị Xuyên được sự quan tâm 

đặc biệt của các cấp chính quyền từ tỉnh đến Trung ương. Trong nhiều năm 

qua, huyện Vị Xuyên được hưởng lợi hầu hết các chương trình, dự án phát triển 

khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang triển khai ở khu vực 

miền núi phía Bắc. Kết quả thực hiện các chính sách của Trung ương đã tạo nên 

sự thúc đẩy mạnh mẽ, làm thay đổi đời sống của nhân dân khu vực miền núi, đặc 

biệt là sự chuyển biến tích cực của công tác xóa đói giảm nghèo, trong đó có 

huyện Vị Xuyên. 

Tăng trưởng kinh tế khá cao cùng với chuyển biến tích cực trong thay 

đổi cơ cấu kinh tế ngành theo hướng nâng cao tỷ trọng khu vực công nghiệp, 

dịch vụ, đã tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đời sống nhân 

dân qua từng năm được nâng lên rõ rệt. 

Từ năm 2005 đến 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2005 có tỷ lệ 

gần 50% (theo tiêu chí mới) nhưng đến 2010 tỷ lệ này chỉ còn 15%. Đây là 

một kết quả rất đáng ghi nhận và cần tiếp tục duy trì. Kết quả đó phản ánh 

một phần bộ mặt kinh tế của Vị Xuyên trong những năm gần đây. 
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3.3.4. Thực hiện chính sách dân tộc 

Trong từng giai đoạn 5 năm một lần, tỉnh Hà Giang đều xây dựng kế 

hoạch giảm nghèo cụ thể gồm: 1995-2000, 2001-2005, 2005-2010, 2011-

2015, trong đó có chính sách dân tộc và miền núi, vùng dân tộc thiểu số khó 

khăn và đặc biệt khó khăn, để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. 

Có thể thấy, các chương trình đầu tư, hỗ trợ hệ thống cơ sở hạ tầng trên 

địa bàn huyện Vị Xuyên nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng 

đã được cải thiện một cách cơ bản, đời sống vật chất và tinh thần của đồng 

bào dân tộc thiểu số được nâng lên một bước. 

Tuy vậy, là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình 

tôn giáo và dân tộc tiềm ẩn nhiều phức tạp, trong đó nổi lên là di dân tự do và 

truyền đạo trái phép. Tuy nhiên, nhờ công tác tuyên truyền và nhận thức của đồng 

bào tăng lên nên các hiện tượng nói trên đã dần được đẩy lùi, tình hình an ninh 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. 

3.4.5. Văn hóa, văn nghệ, thông tin và thể dục thể thao 

Các hoạt động văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu đời 

sống tinh thần ngày càng nâng cao của người dân. Ngoài các hoạt động được tổ 

chức định kỳ mang tính chất tuyên truyền trong những ngày lễ hội của địa 

phương, đất nước, hoạt động văn hóa được đi sâu vào đời sống thông qua việc 

xây dựng quy ước làng văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa mới.  

Công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân ngày càng 

phong phú, đa dạng. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ thì các hoạt động 

thông tin tuyên truyền lưu động được duy trì đều đặn với nội dung phong phú 

để đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của người dân. 

Tiểu kết chương 3 

Trong giai đoạn 2001 - 2010, điểm nổi bật của kinh tế huyện Vị Xuyên 

chính là duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao và ổn định. Đây là cơ 

sở, điều kiện quan trọng để huyện Vị Xuyên có thể thực hiện được các mục 

tiêu kinh tế - xã hội khác. Tăng trưởng kinh tế khá cao cùng với chuyển biến 

tích cực trong thay đổi cơ cấu kinh tế ngành theo hướng nâng cao tỷ trong khu 
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vực công nghiệp, dịch vụ, đã tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người 

dân. Đời sống nhân dân qua từng năm được nâng lên rõ rệt.  

Cùng với những bước đổi mới của tỉnh, huyện Vị Xuyên đã từng bước 

phát triển các mặt đời sống xã hội. Điểm nhấn đáng chú ý trong đời sống xã 

hội huyện Vị Xuyên giai đoạn 2001 - 2010 là đã đẩy mạnh nâng cao quy mô, 

chất lượng của giáo dục và y tế. Giáo dục huyện Vị Xuyên đã hoàn thành phổ 

cập giáo dục trung học cơ sở cho toàn bộ các xã, thị trấn. Y tế đã có nhiều cố 

gắng vượt bậc với 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y 

tế. Đây là hai thành tựu nổi bật và có bước chuyển biến rõ nét, hơn hẳn so với 

giai đoạn 1986  -  2000. 
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CHƯƠNG 4 

NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT 

4.1. Nhận xét  

4.1.1 Sự chuyển biến kinh tế, xã hội của huyện Vị Xuyên tương đối rõ 

nét qua hai giai đoạn phát triển: giai đoạn 1986-2000 và 2001-2010.  

Giai đoạn đầu (1986 -2000), nền kinh tế của huyện còn phát triển chậm 

cũng như cơ cấu các ngành khá giản đơn, chủ yếu là nông - lâm nghiệp, trong 

đó ngành chăn nuôi được đầu tư phát triển. 

Đến giai đoạn 2001 - 2010, kinh tế huyện Vị Xuyên đã có sự chuyển 

biến mạnh mẽ trên tất cả các phương diện: cơ cấu ngành nghề được đa dạng, 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao 

trong GDP của huyện; sản phẩm của lĩnh vực nông - lâm nghiệp được đa dạng 

hóa theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường; tốc độ tăng 

trưởng kinh tế được duy trì ổn định ở mức tương đối cao.  

4.1.2. Ngành kinh tế nông - lâm nghiệp đã chuyển dịch từ ngành kinh tế 

trọng tâm, chủ đạo, được ưu tiên hàng đầu sang ngành kinh tế trọng tâm sau 

kinh tế công nghiệp và thủ công nghiệp.  

Từ sau năm 2000 trở lại đây, cơ cấu kinh tế nông - lâm nghiệp của 

huyện Vị Xuyên đã chuyển biến mạnh mẽ từ thuần nông, tự cung, tự cấp sang 

sản xuất hàng hóa gắn với thị trường.  

4.1.3. Ngành kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chuyển dịch từ 

vị trí ngành kinh tế thứ hai của huyện sang ngành kinh tế trọng điểm, mũi 

nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện Vị Xuyên. 

 Ngay từ khi bước vào thế kỷ XXI, huyện Vị Xuyên đã xác định vai trò 

dẫn dắt của lĩnh vực công nghiệp đối với nền kinh tế toàn huyện. Lĩnh vực 

công nghiệp đã có bước chuyển biến mạnh mẽ nhất trong bức tranh kinh tế 

chung ở huyện Vị Xuyên. Tỷ trọng GDP của ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 

29% (năm 2000) lên 37,1% (năm 2005) và 46,4% (năm 2010). 

Cơ cấu các mặt hàng thủ công nghiệp ngày càng đa dạng, thiên về các 

sản phẩm thế mạnh. Nhiều mặt hàng thủ công nghiệp được sản xuất phục vụ 

nhu cầu địa phương và trao đổi với các địa phương bạn. Kinh tế bắt đầu tăng 

trưởng khá, cơ cấu kinh tế bắt đầu chuyển dịch theo hướng tích cực.  
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4.1.4. Chính sách dân tộc được triển khai và thu được những kết quả  

rõ rệt. Công tác xoá đói giảm nghèo chuyển biến tích cực. 

Với gần 20 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn, mà đại bộ phận là dân 

tộc thiểu số, trong những năm qua, Vị Xuyên đã luôn thực hiện tốt các chương 

trình, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

4.1.5. Đời sống văn hóa, giáo dục và y tế có những bước tiến mới  

và ngày càng phát triển. 

Lĩnh vực giáo dục ngày càng đạt được nhiều thành tựu lớn, cao hơn về chất 

so với giai đoạn 1986 - 2000, đó là: đã giải quyết căn bản nạn mù chữ và tái mù 

chữ; hệ thống giáo dục ngày càng được mở rộng, các hình thức giáo dục, đào tạo 

ngày càng đa dạng, quy mô trường lớp ngày càng được cải thiện đã góp phần nâng 

cao dân trí, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân. Đặc biệt, trong giai 

đoạn 2001 - 2010, huyện Vị Xuyên đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và giáo 

dục trung học cơ sở cho toàn bộ các xã, đến năm 2010 đã có 100% xã, thị trấn đạt 

chuẩn quốc gia về giáo dục...  

Hệ thống y tế ngày càng được củng cố, đảm bảo việc khám và chữa bệnh 

cho người dân tại địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi các loại bệnh dịch, nâng cao sức 

khỏe cho người dân. Đến 2010 đã có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn 

quốc gia về y tế.  

4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Trong lĩnh vực kinh tế, mặc dù đã giảm mạnh tỷ trọng của nhóm ngành 

nông - lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ nhưng sự chuyển 

biến chưa thực sự sâu, chất lượng chuyển biến chưa cao. Hoạt động công 

nghiệp chủ yếu là chế biến chè và khai thác vật liệu xây dựng.  

Các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ hoạt động còn nhiều yếu kém, 

hiệu quả kinh tế thấp. Đến năm 2010, sản phẩm của lĩnh vực công nghiệp vẫn 

chủ yếu là chế biến chè, khai thác khoáng sản; sản xuất và khai thác vật liệu 

xây dựng; công nghiệp kỹ thuật cao có thêm lắp ráp ô tô. Bên cạnh đó, có sự 

mất cân đối khá lớn giữa các khu vực trên địa bàn huyện.  

Dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng nhìn chung nền kinh 

tế của Vị Xuyên chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Sự phát triển còn 

thiếu tính đột phá, chưa đồng đều giữa các khu vực trong huyện. Tăng trưởng 
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kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố hỗ trợ của tỉnh và Trung ương thông 

qua các chương trình, dự án. 

Những kết quả kinh tế - xã hội đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, 

thế mạnh của huyện; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. 

Đời sống nhân dân đã được cải thiện nhưng chưa bền vững. 

Về lĩnh vực xã hội, mặc dù huyện Vị Xuyên được hưởng lợi nhiều từ 

các chương trình dự án, nhưng trong quá trình thực hiện còn có sự chồng 

chéo, trùng lặp nhất định. Một số chính sách chưa phù hợp với thực tiễn cuộc 

sống, nhưng lại không được điều chỉnh kịp thời. 

Trong thời gian tới, tình trạng nghèo ở Vị Xuyên vẫn sẽ có những diễn 

biến phức tạp, xuất phát từ sự phân hóa khá cao về điều kiện tự nhiên của cũng 

như các cơ sở kinh tế và phân bố dân cư. 

4.3. Một số đề xuất 

4.3.1. Phát huy mọi nguồn lực cho phát triển nền kinh tế - xã hội, khai 

thác nguồn tài nguyên một cách hợp lý, nâng cấp và hoàn thiện các tuyến 

giao thông trên địa bàn huyện. 

4.3.2. Cần có quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trong đó xác định rõ 

khả năng phát triển từng lĩnh vực cụ thể, phân tích lợi thế so sánh để có những 

bước đi thích hợp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải căn cứ vào nguồn lực phát 

triển, khai thác hiệu quả các nguồn lực và phù hợp với điều kiện của địa phương. 

4.3.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ địa phương, các tổ chức, đoàn thể 

mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

4.3.4. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đối với 

đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các 

loại hình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác xóa nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu khoảng 

cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực trên địa bàn huyện. 
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KẾT LUẬN 

1. Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là địa bàn có điều kiện tự nhiên 

không thuận lợi, khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng còn 

thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, diện tích đất trồng trọt ít và khó canh 

tác; kinh tế chưa phát triển, dân trí còn thấp; số hộ tái nghèo và hộ cận nghèo 

vẫn còn cao… Với sự nỗ lực phấn đấu của địa phương và sự hỗ trợ, tác động 

từ cơ chế, chính sách đem lại, những năm gần đây huyện Vị Xuyên đang 

chuyển mình, có nhiều phát triển tích cực và đang tiếp tục được phát huy để 

vươn lên thoát khỏi vị thế là một huyện nghèo, khó khăn trong tỉnh Hà Giang. 
Từ năm 1986 đến năm 2010, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi 

mới đã đi vào cuộc sống, người dân huyện Vị Xuyên nhận thức ngày càng sâu 

sắc và thực hiện thành công trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nền kinh tế 

đã có nhiều chuyển biến về cả nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải và xây dựng cơ bản. Bộ mặt 

xã hội huyện Vị Xuyên ngày càng khởi sắc. Nhìn một cách tổng thể, kinh tế - 

xã hội của huyện Vị Xuyên nhìn chung đã có sự chuyển biến khá rõ rệt giữa 

hai giai đoạn: 1986 - 2000 và 2001 - 2010. 

Trong giai đoạn đầu, tình hình kinh tế - xã hội của Vị Xuyên còn gặp 

nhiều khó khăn lớn. Những khó khăn này được đặt trong bối cảnh khó khăn 

chung của đất nước. Vị Xuyên lại càng khó khăn bởi ảnh hưởng từ hậu quả 

cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc còn kéo dài. Đời sống người dân còn thấp 

cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, số hộ dân thiếu đói còn cao, cơ cấu kinh tế 

chỉ có nông - lâm nghiệp, nhưng còn thiên về độc canh cây lương thực lúa, 

ngô với năng suất và sản lượng thấp. Trước tình hình đó, huyện Vị Xuyên đã 

nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết để từng bước ổn định đời sống 

nhân dân bằng cách đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh sản 

xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Trong lĩnh vực xã hội, 

công tác xóa mù chữ, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, vận động 

người dân bỏ các hủ tục lạc hậu có nhiều tiến bộ. Từ giữa những năm 90, tình 

hình kinh tế - xã hội đã có bước chuyển biến tích cực hơn, tạo tiền đề quan 

trọng cho sự chuyển biến mạnh ở giai đoạn sau. Sản xuất lương thực đã có sự 

tăng nhanh cả về sản lượng và diện tích, góp phần bảo đảm an ninh lương 

thực. Cơ cấu kinh tế đã có sự đa dạng khi bộ phận tiểu thủ công nghiệp được 

chú ý phát triển, kinh tế đã dần chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa đối 
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với các loại cây - con có thế mạnh. Huyện đã hoàn thành được chỉ tiêu phổ cập 

giáo dục bậc tiểu học, các mặt khác của đời sống xã hội đều đạt được những kết 

quả quan trọng. 

Trong giai đoạn 2001 - 2010, trên cơ sở nền tảng đã đạt được trong giai 

đoạn 1986 - 2000, huyện Vị Xuyên đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày 

càng tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng dần tỷ 

trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp 

trong cơ cấu GDP. Các ngành kinh tế phát triển vượt bậc. Nông nghiệp từ chỗ 

nhiều hộ nông dân thiếu ăn triền miên, hoặc thiếu ăn trong lúc giáp hạt đến 

chỗ bảo đảm được an ninh lương thực cho địa phương. Các giống cây trồng, 

vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào nuôi trồng đã tạo ra 

một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có giá trị, mang thương hiệu trên thị 

trường. Một số vùng sản xuất chuyên canh mang tính chất hàng hóa được hình 

thành, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến nông sản hoặc cung 

cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

Tiểu thủ công nghiệp, từ chỗ còn hết sức mỏng và hạn chế đã dần tạo 

được vị trí cao trong cơ cấu nền kinh tế của huyện. Công nghiệp từ chỗ là con 

số không đã dần có được những cơ sở công nghiệp lắp ráp, gia công và hứa 

hẹn sẽ được mở rộng trong tương lai. Công nghiệp chế biến ngày càng được 

chú trọng phát triển, vừa tạo ra chiều sâu vừa đảm bảo tính bền vững, vừa tạo 

đòn bẩy cho sự phát triển các ngành kinh tế khác. Sự tăng trưởng nhanh của 

khu vực kinh tế thương mại, dịch vụ cho thấy mức sống của con người được 

nâng lên, vai trò động lực của khu vực kinh tế này ngày càng rõ nét, thể hiện được 

tính cạnh tranh, sự năng động của nền kinh tế địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tuy vậy, sự chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế vẫn còn chưa thực sự cân đối, trong khi lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có 

sự tăng trưởng mạnh và chiếm vị trí ngày càng lớn trong tỷ trọng GDP của huyện 

thì lĩnh vực thương mại, dịch vụ tuy có tăng trưởng như vẫn chiếm vị trí chưa cao 

trong cơ cấu.  

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng cuộc sống 

được nâng lên, hạ dần tỷ lệ hộ đói nghèo; trật tự, an toàn xã hội được giữ 

vững, an ninh - quốc phòng được củng cố. Thành tựu về giáo dục, y tế ngày 

càng lớn hơn khi toàn huyện đã phổ cập được giáo dục trung học cơ sở, tất cả 

các xã đều đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và y tế. Ngoài ra sự đang dạng và 



23 

phong phú về các loại hình cũng như chất lượng ngày càng nâng cao về văn 

hóa mà người dân huyện Vị Xuyên được thụ hưởng cũng là một thành tựu 

quan trọng mà huyện Vị Xuyên đạt được. 

2. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu còn nhiều vấn đề đáng quan 

tâm và cần phải giải quyết, trong đó nổi lên hơn cả là tình trạng tái nghèo của 

một bộ phận nhân dân; vấn đề tổ chức không gian kinh tế - xã hội, vấn đề phát 

triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Công 

tác đào tạo chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực công nghệ cao, đào tạo nghề 

chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng phổ cập giáo dục còn thấp và 

chưa bền vững. Đây là những vấn đề nan giải của một huyện vùng cao như Vị 

Xuyên. Sự khó khăn về kinh tế của một bộ phận người dân, sự không đồng bộ về 

cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, sự mất cân đối về các mặt giữa các khu vực trong 

huyện làm cho khả năng tái nghèo, tái mù chữ của một bộ phận nhân dân đặc biệt 

là đồng bào dân tộc thiểu số rất cao nếu như không có sự quan tâm thường xuyên 

của các cấp, các ngành. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công 

nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa 

bền vững. Tăng trưởng nội lực chưa nhiều, chưa có bước đột phá lớn. Giữa 

các vùng, các lĩnh vực phát triển không đồng đều, chưa tương xứng với tiềm 

năng thế mạnh của huyện. Công tác tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ sản 

phẩm còn hạn chế, sức cạnh tranh của nông sản mang thương hiệu Vị Xuyên 

còn thấp. Công nghiệp phát triển chưa vững chắc, gặp nhiều khó khăn về vốn, 

về chiến lược phát triển kinh doanh, về công nghệ và thị trường tiêu thụ. Nhìn 

chung, quy mô công nghiệp còn nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, sản phẩm đơn 

điệu, sức cạnh tranh thấp. Mặt khác, sự lệ thuộc của tăng trưởng kinh tế của 

Vị Xuyên vào các chương trình, dự án kinh tế cũng là một vấn đề cần phải có 

sự điều chỉnh dần nhằm tăng tính tự chủ của nền kinh tế huyện Vị Xuyên 

trong thời gian tới. Điều đó có được phải thực sự bắt nguồn từ việc nâng cao 

hơn nữa năng lực các ngành kinh tế mũi nhọn mà huyện Vị Xuyên có lợi thế, 

đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất thâm canh chất 

lượng cao, nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của các sản phẩm công 

nghiệp, thủ công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng 

và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. 

3. Từ quá trình chuyển biến kinh tế, xã hội huyện Vị Xuyên từ năm 

1986 đến năm 2010 có thể thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế 
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nhưng kết quả đạt được chứng minh chủ trương, chính sách của Đảng đối với 

khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đúng đắn, sự vận dụng 

đường lối đổi mới của Đảng vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương của 

Đảng bộ huyện Vị Xuyên là sáng tạo, là phù hợp. Thực tiễn cho thấy đời sống 

của các đồng bào dân tộc thiểu số ở Vị Xuyên đã được nâng cao một cách căn 

bản cả về mặt vật chất, chăm sóc sức khỏe cũng như khả năng thụ hưởng văn 

hóa. Từ một huyện gặp nhiều khó khăn cả về mặt tự nhiên, xã hội và hậu quả 

của cuộc chiến tranh biên giới để lại nặng nề, Đảng bộ và nhân dân huyện Vị 

Xuyên đã ra sức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, 

sáng tạo, nỗ lực trong xây dựng phát triển kinh tế địa phương và đã đạt được 

những thành tựu quan trọng. Những thành tựu về kinh tế, xã hội mà huyện Vị 

Xuyên đạt được trong gần 30 năm qua đã góp phần cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ 

vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã 

hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đó là cơ sở, điều kiện 

vàng cũng là niềm tin để Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Xuyên tiếp tục phát 

huy truyền thống và bài học kinh nghiệm đã có, xây dựng huyện Vị Xuyên ngày 

càng phát triển, xứng đáng là huyện động lực phát triển của tỉnh Hà Giang. 


