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hững thập kỷ gần đây, môi trường
văn hóa (MTVH) đã trở thành tiêu
chí, điều kiện cơ bản để đánh giá
sự tiến bộ và phát triển bền vững của các
quốc gia, dân tộc trên thế giới. Một số quốc
gia do không xây dựng hoặc không quan
tâm đúng mực đến MTVH, tách văn hoá ra
khỏi kinh tế đã gây ra những bất ổn nghiêm
trọng trong đời sống dẫn đến sự khủng
hoảng kinh tế- xã hội và tha hoá nhân cách
của con người. Chính vì vậy, MTVH đã và
đang trở thành vấn đề quan tâm của tất cả
các quốc gia, dân tộc và thực sự trở thành
vấn đề mang tính toàn cầu.
“Môi trường văn hóa là tổng hoà
các giá trị văn hoá vật chất và văn hoá tinh
thần tác động đến con người và cộng đồng
trong một không gian và thời gian xác
định”1. MTVH được nhìn nhận như một hệ
thống các giá trị nhân văn có mối quan hệ
mật thiết đối với quá trình hình thành, phát
triển nhân cách con người, vừa là mục tiêu
vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã
hội.
Ở Việt Nam, MTVH trở thành yêu
cầu bức thiết là điều kiện cơ bản để đất
nước ta tiến hành thành công sự nghiệp đổi

mới toàn diện đất nước. Trong quá trình
xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) MTVH
không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực
của sự phát triển nhằm hướng tới: “Dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh”2. MTVH có những vai trò cơ bản
sau:
Thứ nhất, MTVH tạo ra những tiền
đề cần thiết cho sự nghiệp CNH, HĐH thúc
đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
CNH, HĐH là qui luật tất yếu khi
muốn biến một nước kém phát triển thành
một quốc gia phát triển. Kinh nghiệm thế
giới đã cho thấy CNH, HĐH không gắn liền
với phát triển văn hóa và con người sẽ dẫn
đến những thảm họa về xã hội và môi
trường. Văn hóa và kinh tế là hai lĩnh vực
không tách rời nhau, không những thế mà
văn hóa còn là động lực cho sự phát triển
kinh tế -xã hội, là điều kiện cho sự phát
triển CNH, HĐH. Như chúng ta đã biết để
tiến hành CNH, HĐH nhiệm vụ đặt ra hàng
đầu là phát triển lực lượng sản xuất mà
trong đó con người có vị trí, vai trò đặc biệt
quan trọng. Động lực của sự phát triển
không chỉ nằm ở vốn, tài nguyên, công
nghệ mà chủ yếu ở trí tuệ, ở tiềm năng sáng
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tạo, tức là nguồn lực con người- nguồn lực đúng đắn và lành mạnh hóa, năng động hóa
quan trọng, quyết định nhất. Đào tạo nguồn sự tác động đó trong chỉnh thể thống nhất
nhân lực có đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh hữu cơ có ý nghĩa quyết định đến sự phát
chính trị đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH thúc triển con người và cộng đồng hướng đến
đẩy phát triển kinh tế - xã hội lại phụ thuộc giá trị nhân văn vì con người. MTVH tạo
rất lớn vào MTVH. Một MTVH đạt tới sự điều kiện từ những yếu tố, điều kiện đời
tốt đẹp, trong sạch sẽ là mảnh đất màu mỡ sống vật chất và tinh thần của con người
cho những tài năng sáng tạo của con người nhằm nuôi dưỡng vun đắp, phát triển những
nảy nở, sự ra đời những phát minh sáng giá trị văn hóa của chính họ.
chế, cải tiến khoa học kỹ thuật và công
Thực tế cho thấy, hơn 25 năm đổi
nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội. mới vừa qua, chúng ta đã nhận thức vai trò
Đến lượt nó, sự phát triển kinh tế- xã hội sẽ to lớn của MTVH đối với sự phát triển kinh
tạo điều kiện vật chất cần thiết cho việc xây tế- xã hội, đặc biệt trong việc giải quyết
dựng MTVH lành mạnh.
những vấn đề xã hội nảy sinh nhằm nâng
Sự phát triển của xã hội do nhiều yếu cao chất lượng cuộc sống của người dân.
tố, trong đó trình độ nhận thức, năng lực tư Nền tảng vật chất và nền tảng tinh thần phải
duy, khả năng thực hành của con người là cùng được xây dựng hài hòa và tương tác
yếu tố quyết định, mà con người phát triển lẫn nhau để phát triển văn hóa, xây dựng
như thế nào là do sự tác động của MTVH. con người phát triển toàn diện “Phát triển
Bởi vì con người là chủ thể sáng tạo ra kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội,
MTVH nhưng đồng thời con người là sản thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay
phẩm của nó, con người không thể tách trong từng bước và từng chính sách phát
khỏi môi trường sống do chính mình tạo ra. triển”3. Khi chúng ta quan tâm đến văn
Điều đó cho thấy, sự phát triển kinh tế - xã hóa, đưa văn hóa vào mọi lĩnh vực đời sống
hội, xét đến cùng được biểu hiện ở sự phát xã hội như văn hóa sản xuất, văn hóa kinh
triển MTVH hay nói cách khác, chất lượng doanh, văn hóa tiêu dùng, văn hóa ẩm thực,
MTVH là thước đo trình độ phát triển của văn hóa công sở, văn hóa chính trị, văn hóa
xã hội.
lãnh đạo quản lý, văn hóa ứng xử... chính là
Thứ hai, MTVH góp phần giải quyết chúng ta đang xây dựng một MTVH trong
tốt những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá lành, từng bước đẩy lùi, loại bỏ các yếu tố
trình CNH, HĐH nâng cao chất lượng cuộc độc hại, phản văn hóa nảy sinh cản trở bước
sống cho mọi người dân.
tiến của xã hội, tạo chuyển biến vững chắc
Trong thực tiễn lịch sử xã hội, sự tác cho sự phát triển.
động của văn hóa đến đời sống cộng đồng
Thứ ba, MTVH nhằm bài trừ các tệ
và quá trình xây dựng con người bao giờ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng
cũng là sự tác động toàn diện, sâu sắc với trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
rất nhiều phương thức và góc độ khác nhau.
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Việc xây dựng MTVH lành mạnh sẽ những phong tục tập quán lạc hậu, hình
tạo điều kiện ngăn chặn, khắc phục tệ nạn thành các chuẩn mực của đời sống mới, phù
xã hội. MTVH hướng con người tới các giá hợp với nếp sống văn minh đô thị hiện đại.
trị nhân văn, chuẩn mực của nhân loại Sự chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị
chân- thiện- mỹ, chính những giá trị này là không được làm mất đi tinh độc đáo và bản
cứu cánh nâng đỡ con người, giúp con sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa
người rời xa các tệ nạn, những điều trái với tốt đẹp của miền quê.
thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bởi vậy,
Đô thị hóa phải gắn liền với vấn đề
Đảng và Nhà nước cần hoàn chỉnh hệ thống nâng cao chất lượng MTVH đô thị. Văn
luật pháp, xử phạt nghiêm minh những kẻ hóa đô thị có tính phân hóa cao và rõ nét,
chủ mưu, những băng nhóm tội phạm, quá trình đô thị hóa cơ bản là quá trình gia
đường dây mại dâm, những ổ băng hình có tăng dân số phi nông nghiệp. Đô thị càng
nội dung phản động đồi trụy, kích động bạo lớn, càng là nơi tụ cư đủ mọi thành phần xã
lực, ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu tham hội, sự phân hóa thành phần xuất thân,
nhũng. Mặt khác, cần tổ chức các hoạt động thành phần thu nhập, địa vị kinh tế- xã hội
thể thao, văn hóa văn nghệ lành mạnh tạo được thể hiện ngay trong lối sống của từng
điều kiện phát triển con người, vừa giảm người...Xây dựng MTVH đô thị nhằm khắc
thiểu những hoạt động thiếu lành mạnh phục những mặt hạn chế trên, hình thành
trong đời sống xã hội.
trong dân cư nếp sống văn minh lịch sự, có
Thứ tư, MTVH góp phần khắc phục đạo đức của người dân thành thị góp phần
những hạn chế do quá trình đô thị hóa mang nâng cao chất lượng cuộc sống.
lại
MTVH mà Đảng và nhân dân ta đang
Ở nước ta hiện nay, cùng với quá xây dựng là MTVH giàu bản sắc dân tộc,
trình CNH, HĐH, quá trình đô thị hóa là vừa phù hợp với qui luật phát triển thời đại,
con đường tất yếu diễn ra. Trước hết, đô thị vừa đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của nhân
hóa là kết quả tổng hợp của quá trình phát dân. Đó là MTVH phát triển theo định
triển sự phân công, hợp tác trong kinh tế- hướng XHCN, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
xã hội theo hướng CNH, HĐH đó là “quá tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng.
trình chuyển từ nông thôn sang thành thị, Xây dựng MTVH lành mạnh, phong phú
chuyển từ nền văn minh thấp sang nền văn nhân văn thống nhất trong đa dạng hướng
minh cao hơn”4. Đây là một cuộc vận động tới giải phóng và tạo điều kiện để thúc đẩy
sâu rộng, làm chuyển biến toàn diện trên tất sự phát triển kinh tế- xã hội và góp phần
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nông hoàn thiện nhân cách con người.
thôn. Xây dựng MTVH nông thôn gắn liền
với quá trình nâng cao dân trí, đưa khoa học
kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, xóa bỏ
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