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Tóm lược:
on người đạt tới những thành tựu vĩ đại ngày nay bắt nguồn từ “hạt lúa: nuôi
sống, phát triển và sáng tạo. Ngày nay công nghiệp phát triển, xã hội hiện
đại hóa, những sản phẩm nông nghiệp (theo nghĩa rộng: lương thực, thực
phẩm, chăn nuôi, thủy sản, cây công nghiệp, cây nguyên liệu...) vẫn còn giữ vai trò, cốt
yếu trong đời sống. Nó không chỉ là 1 sản phẩm thiết yếu mà còn tạo tạo nguồn tích lũy
kinh tế quốc dân dưới dạng “phi vật thể” theo nhiều “kênh” khác nhau. Đến khi nào sản
phẩm nông nghiệp chưa được thay thế bằng “công nghệ hóa” thì vai trò của nó vẫn tồn
tại như “trụ đỡ” của mọi hoạt động xã hội.
Trọng từ: Tích lũy kinh tế quốc dân, trục đỡ, sản phẩm nông nghiệp theo nghĩa
rộng, phi vật thể, “vô hình”.
Abstract:
People achieve great achievements today stemming from “the grain of rice: nurturing,
developing and creating. Today industrial development, modernized society, agricultural
products (in the broad sense: food, food, livestock, fisheries, industrial plants, raw
materials ...) still play a role, crucial in life. It is not only an essential product but also
creates a source of national economic accumulation in the form of “intangible” in various
“channels”. Until agricultural products have been replaced by “technologization,” their
role will remain as the “backbone” of all social activities.
Keywords: National economic accumulation, support, agricultural products in a
broad and intangible sense, “invisible”.
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