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Chủ nhiệm ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng cộng sản Việt Nam, đã đề ra những
mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm 1981 1985 và những năm 80. Đại hội cũng nên lên những chính sách và biện pháp lớn
nhằm bảo đảm thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đó.
Công việc tiếp theo của toàn Đảng, toàn dân là, từ những mục tiêu nhiệm vụ
tổng quát đó, phải cụ thể hóa thành những mục tiêu bộ phận, thành những mức
phấn đấu cho từng ngành, từng địa phương, từng cơ sở, phù hợp với yêu cầu và
khả năng trong từng thời kỳ.
Trên cơ sở đánh giá một cách dùng đắn tình hình kinh tế - xã hội hiện nay của
đất nước, vạch rõ những khó khăn còn rất lớn, những vấn đề cấp bách cần giải
quyết trong các lĩnh vực đời sống, sản xuất, phân phối lưu thông, v.v...và những
nguyên nhân (khách quan và chủ quan) gây ra tình hình đó, hội nghị Trung ương
lần thứ 3 đã nêu bật những chuyển biến mới rất có ý nghĩa, những nhân tố mới
trong nền kinh tê quốc dân, và điều chủ yếu là Hội nghị đã cụ thể hóa các mục tiêu,
nhiệm vụ, những chủ trương và biện pháp lớn do Đại hội V đề ra cho những năm
80 thành những mục tiêu và mức phấn đấu cụ thể cho năm 1983 và mức phấn đấu
đến năm 1985.
Đó là những mục tiêu, nhiệm vụ chung cho cả nền kinh tế quốc dân và cho từng
ngành kinh tế chủ yếu như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp
nặng, giao thông vận tải, xây dựng
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cơ bản, cho tất cả các lĩnh vực hoạt động quan trọng của nền kinh tế quốc dân, từ
sản xuất đến phân phối lưu thông và tiêu dùng. Trên ý nghĩa đó mà xét, Hội nghị
lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã giải quyết một nhiệm vụ quan trọng
mà Đại hội lần thứ V của Đảng đề ra là việc vạch ra một cách đầy đủ những mục
tiêu, nhiệm vụ cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho nửa đầu của những năm
80 và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiếp tục tiến lên trong 5 năm còn lại
của thập kỷ này.
Với việc quy định những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể cho các ngành và các lĩnh
vực kinh tế quan trọng và cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân theo một phương châm
nhất quán là tự lực vươn lên khai thác mọi tiềm năng hiện có, tập trung lực lượng
giải quyết những yêu cầu quan trọng nhất, Hội nghị vừa nhằm giải quyết một cách
cơ bản những vấn đề cấp bách của đời sống xã hội như: ăn, mặc, ở, đi lại, học
hành, v.v..., vừa nhằm giải quyết những vấn đề có tính cơ bản mà Đại hội lần thứ
V của Đảng đề ra.
Thực hiện một cách có hiệu quả Nghị quyết, của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp
hành Trung ương. chắc chắn sẽ tạo nên một sự chuyển biến có ý nghĩa quan trọng
về kinh tế - xã hội ở nước ta, tạo điều kiện căn bản cần thiết để nhân dân ta triển
khai trên quy mô lớn hơn, với một trình độ cao hơn, công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong những năm tiếp theo.
Cùng với toàn Đảng, toàn dân, các ngành khoa học xã hội, trong đó có xã hội
học, có nhiệm vụ nặng nề và vinh dự trong việc thực hìện Nghị quyết Hội nghị
quan trọng này của Trung ương Đảng.
Khoa học xã hội, với những công cụ và phương pháp đặc thù của nó, trước hết
phải góp phần phân tích thực trạng kinh tế - xã hội làm cơ sở xuất phát cho những
quyết định của Hội nghị Trung ương.
Chúng ta bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước với một
trình độ phát triển còn thấp kém về lực lượng sản xuất và trinh độ quản lý (quản lý
kinh tế, quản lý xã hội). Xét trên cả hai mặt đó đất nước đứng trước một sự mất cân
đối nghiêm
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trọng. Những mất cân đối vật chất đã cản trở sự phát triển nhanh chóng sản xuất là
điều kiện tiên quyết để cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao
động. Những khó khăn trong đời sống vật chất cộng với những mất cân đối trong
quản lý đã góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội diễn biến thêm phức tạp.
Trong sản xuất, năng suất lao động không những thấp, chất lượng sản phẩm
kém, mà tình trạng lãng phí, mất cắp vật tư và sản phẩm rất nghiêm trọng: trong
phân phối lưu thông còn có nhiều diễn biến xấu: bội chi ngân sách và tiền mặt, thị
trường rối loạn, nạn đầu cơ, buôn lậu phổ biến, đời sống cán bộ công nhân viên
Nhà nước gặp nhiều khó khăn; trong quản lý, một số chính sách, chế độ mới ban
hành đã phát huy tác dụng tích cực nhưng về nhiều mặt vẫn còn có thiếu sót và sơ
hở, vấn đề phân công phân cấp chưa được giải quyết tốt, sự điều hành trên dưới
không ăn khớp, kém hiệu lực trong thực tế, v.v…
Tình trạng khó khăn, phức tạp kể trên dễ gây cho người ta cách nhìn nhận một
chiều, chỉ thấy khó khăn, tiêu cực, không nhìn ra lối thoát ra khỏi tình hình khó
khăn hiện nay.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, những lúc cách mạng
gặp khó khăn, Đảng ta đều có cách nhìn nhận và đánh giá tình hình một cách sáng
suốt dựa trên một sự phân tích khoa học, chỉ ra đâu là mặt khó khăn yếu kém phải
khắc phục, đâu là những nhân tố mới tích cực mở ra lối thoát để đưa cách mạng
tiếp tục tiến lên: đó là phương pháp mácxít nhất thiết không thể thiếu được của một
Đảng tiền phong.
Lần này cũng vậy, Hội nghị Trung ương đã tìm thấy trong hoạt động kinh tế
những nhân tố tích cực, chủ động, sáng tạo, tự lực vươn lên mở ra cách làm ăn mới
với những hình thức tổ chức và quản lý năng động, có hiệu quả và kịp thời, dựa
vào đó để tạo nên sức bật mới cho nền kinh tế và giải quyết từng bước những khó
khăn trong đời sống.
Khoa học xã hội với sứ mạng đầu tiên là nhận thức thế giới, phải góp phần vào
việc đánh giá tình hình đúng đắn bằng cách vận dụng phương pháp phân tích
mácxít. Thông qua công tác điều tra cơ bản tình hình kinh tế - xã hội để nắm và
hiểu đúng tình hình, khắc phục cách nhìn phiến diện, một chiều, góp phần tổng
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kết những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến thành những bài học, những kinh
nghiệm để phổ biến trong quần chúng, góp phần tạo nên một chuyển biến mạnh mẽ
trong sản xuất và đời sống.
Việc nắm bắt thực tế để trên cơ sở đó đề xuất hướng giải quyết vấn đề là những
việc không giản đơn. Đó là những vấn đề khoa học, phải được thực hiện bằng
những phương pháp khoa học thích hợp nhất, hiện đại nhất dưới ánh sáng soi
đường của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Cần nhấn mạnh rằng, phạm vi các hiện tượng kinh tế - xã hội là rất rộng lớn, nội
dung vô cùng phong phú, tính chất vô cùng phức tạp. Bất cứ một ngành khoa học
riêng biệt nào, dù trình độ đã phát triển khá, lực lượng của nó đã lớn mạnh, cũng
không thể một mình điều tra nắm tình hình một cách trọn vẹn được. Chính vì vậy
trong lĩnh vực này, sự liên kết chặt chẽ các ngành khoa học vào cùng một mục tiêu
chung có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng là rất quan trọng. Sự phối hợp công tác
gần đây giữa các ngành triết học, xã hội học, kinh tế học, luật học, dân tộc học, địa
lý kinh tế, v.v..., là một hướng hoạt động đúng. cần được khuyến khích và phát
huy.
Cũng với chức năng nhận thức xã hội, các ngành khoa học xã hội, trong đó có
xã hội học, phải góp phần tìm ra những hướng giải quyết phù hợp nhất các vấn đề
kinh tế - xã hội nóng hổi đang đặt ra. Ở đây thiết tưởng cần phải nhắc lại một điều
là: khác với các ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật, càng khác với các
công tác chỉ đạo thực tiễn, khoa học xã hội tác động đến các chủ trương, chính
sách chủ yếu bằng việc nghiên cứu làm sáng tỏ những cơ sở khoa học của các chủ
trương, chính sách đó. Điều đó có nghĩa là các ngành khoa học xã hội nghiên cứu
góp phần thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng trong bối cảnh thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung và chặng đường đầu tiên nói riêng.
Đại hội lần thứ V của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra những mục tiêu và
nhiệm vụ chủ yếu cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta.
Những mục tiêu, nhiệm vụ ấy có thể tóm tắt như sau:
1. Ổn định và từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân lao động.
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2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
3. Hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn thiện quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong
cả nước.
4. Đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng thủ đất nước, củng cố quốc phòng
và giữ vững an ninh, trật tự.
Đó là những mục tiêu nhiệm vụ phái sinh từ nhiệm vụ chiến lược của thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, mà nội dung chủ yếu là: nắm vững chuyên chính vô
sản, xây dựng chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động và tiến hành công
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.
Đặt nhiệm vụ cụ thể cho các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong
năm 1983 và 3 năm 1983 - 1985, bao gồm nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất - kỹ
thuật cho nông nghiệp và cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp. Đảng ta dặt
nhiệm vụ cho nông nghiệp thực hiện trên thực tế vai trò là cơ sở cho sự phát triển
công nghiệp nặng trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ
trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Việc tổ chức sắp xếp lại sản xuất và xây dựng, và những nhiệm vụ cụ thể của nó
trong những năm 1983 và 3 năm 1983 - 1985, vừa là đáp ứng những nhu cầu trước
mắt của nền kinh tế quốc dân, vừa là đặt nền móng cho việc hình thành từng bước
một cơ cấu kinh tế hợp lý mà cốt lõi là cơ cấu công - nông nghiệp hiện đại.
Đề ra những nhiệm vụ nặng nề và cấp bách trong việc thiết lập một trật tự mới,
trật tự xã hội chủ nghĩa, trên mặt trận phân phối lưu thông, chúng ta đồng thời thực
hiện những nhiệm vụ quan trọng của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là
cải thiện đời sống cho nhân dân lao động, trước hết cho cán bộ, công nhân, bộ đội,
công an, lực lượng nòng cốt của chuyên chính vô sản, và cải tạo xã hội chủ nghĩa
đối với tư bản tư doanh. Về thực chất, đó là cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa hai
con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
Hay như việc đề cập một cách khá cụ thể những vấn đề phân cấp quản lý “xây
dựng” huyện và tăng cường cấp huyện chính là
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học sô 2 - 1983

18

ĐÀO VĂN TẬP

cụ thể hóa một bước nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp quản lý theo ngành với
quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ, đồng thời phát huy hơn nữa quyền làm
chủ tập thể của nhân dân lao động trên địa bàn huyện, một địa bàn mà nhiều văn
kiện của Đảng và nhà nước đã đánh giá rất cao tầm quan trọng của nó.
Rất dễ hiểu vì sao Hội nghị Trung ương lần thứ 3 tập trung giải quyết những
vấn đề cấp bách nhất hiện nay nhằm vào các lĩnh vực sản xuất, phân phối lưu
thông, quản lý và kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân và từng ngành cụ thể.
Trong lĩnh vực sản xuất, việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại sản xuất và xây
dựng là vô cùng quan trọng. Nội dung chủ yếu của việc tổ chức, sắp xếp lại sản
xuất là xác định rõ phương hướng nhiệm vụ sản xuất cho từng cơ sở phù hợp với
yêu cầu của xã hội và điều kiện thực tế; mở rộng sự hợp tác liên kết sản xuất và
kinh doanh giữa các đơn vị, các ngành, các cấp và các thành phần kinh tế khác
nhau.
Việc tổ chức, sắp xếp lại sản xuất và xây dựng có mục tiêu quan trọng là huy
động được tất cả năng lực tiềm tàng hiện có trong từng cơ sở, từng ngành, từng địa
phương, tập trung vốn vào các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quyết định đối với
sự phát là triển của sản xuất và đời sống.
Tổ chức, sắp xếp lại nền kinh tế, nền sản xuất và xây dựng cần phải dựa trên cơ
sở một chiến lược phát triền kinh tế dài hạn, một cơ cấu hợp lý nền kinh tế quốc
dân bao gồm: cơ cấu ngành, cơ cấu xã hội (tức là cơ cấu các thành phần kinh tế),
cơ cấu vùng lãnh thổ.
Có hai vấn đề quan trọng mà khoa học xã hội cần góp phần là nghiên cứu làm
rõ. Một là, việc tổ chức, sắp xếp lại kinh tế, sắp xếp lại sản xuất và xây dựng phải
được tiến hành theo những tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật và xã hội nào, theo những
nguyên tắc quản lý và hình thức tổ chức sản xuất nào là thích hợp nhất, là tốt nhất
trong những điều kiện của ta hiện nay? Hai là, nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
tiễn của một chiến lược kinh tế thích hợp, mà nòng
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cốt là một chính sách cơ cấu kinh tế tối ưu làm chỗ dựa chiến lược cho việc tổ
chức, sắp xếp lại kinh tế, sản xuất và xây dựng.
Một đối tượng quan trọng và phức tạp của việc nghiên cứu tổ chức, sắp xếp lại
kinh tế, sản xuất và xây dựng hiện nay là xác định vị trí và mối liên hệ giữa các
thành phần kinh tế đang tồn tại hiện nay. Về nguyên tắc bất di bất dịch, là kinh tế
xã hội chủ nghĩa giữ vai trò chủ đạo trong mối liên hệ đó. Song thực tiễn chỉ rõ,
việc cải tạo các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, biến chúng từng bước trở
thành một bộ phận hữu cơ trong khối liên kết nhiều thành phần là một vấn đề nóng
bỏng của cuộc đấu tranh giữa hai con đường: chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản.
Khoa học xã hội, trong đó có xã hội học, không thể né tránh, mà trái lại phải thật
sự tham gia vào cuộc đấu tranh này. Khoa học xã hội không chỉ cần làm rõ tính tất
yếu của vấn đề, mà quan trọng hơn là vạch ra hướng đi và hình thức thích hợp nhất
với tình hình so sánh lực lượng hiện nay giữa các thành phần kinh tế xã hội chủ
nghĩa và các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa theo hướng tăng cường không
ngừng lực lượng xã hội chủ nghĩa. Xã hội học có vai trò rất quan trọng trong việc
nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách cải tạo các thành phần kinh tế phi xã hội chủ
nghĩa đến tâm lý, tình cảm của người lao động cùng những ảnh hưởng khác về mặt
xã hội.
Lĩnh vực phân phối lưu thông bao gồm các hoạt động tài chính, tín dụng, giá cả,
tiền lương, thương nghiệp và thị trường, có vị trí quan trọng trong công cuộc xảy
dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là khâu
trung gian nối liền công nghiệp và nông nghiệp, thành thị và nông thôn, quốc
doanh và tập thể, trung ương và địa phương.
Để phân phối lưu thông phát huy được vai trò tích cực của mình đối với việc
đẩy mạnh phát triển sản xuất, trước mắt có hai vấn đề quan trọng hàng đầu cần
được giải quyết. Một là, Nhà nước phải nắm được nguồn hàng của tất cả các xí
nghiệp quốc doanh sản xuất và gia công nắm được phần lớn nông sản hàng hóa và
các loại hàng thiết yếu do các thành phần kinh tế khác sản xuất thông qua các quan
hệ hợp đồng và các quan hệ khác, thông qua chính sách giá cả và các chính sách
đòn bẩy khác. Cuộc đấu tranh để Nhà nước nắm nguồn hàng là vấn đề then chốt
của mặt trận phân
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phối lưu thông hiện nay. Hai là, bằng uy lực của chuyên chính vô sản, Nhà nước
phải tăng cường sức mạnh và cải tiến phương thức kinh doanh của thương nghiệp
xã hội chủ nghĩa; loại trừ tư thương ra khỏi thị trường trọng yếu như lương thực,
nông sản, nguyện liệu, hàng xuất khẩu, chống và trừng trị trộm cắp, cải tạo và quản
lý chặt chẽ thương nghiệp tư nhân bằng hệ thống thuế, giá cả và các biện pháp
kiểm kê, kiểm soát khác. Nắm được nguồn hàng trong tay, nhiệm vụ tiếp theo của
Nhà nước là thông qua thương nghiệp xã hội chủ nghĩa mà phân phối hàng hóa
đúng đối tượng, đúng chính sách, đủ định lượng và theo giá cả ổn định là những
vấn đề thiết yếu để đảm bảo đời sống của những người ăn lương. Ngoài ra, còn
phải gấp rút giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa tiền - hàng, lương - giá, giá
cả - tiền tệ và ngân sách Nhà nước.
Phân phối lưu thông là một vấn đề có tính xã hội rộng lớn, nó trở thành công
việc của toàn xã hội. Khoa học xã hội, từ nhận thức sâu sắc về bản chất, vị trí và
ảnh hưởng qua lại giữa các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội là sản xuất, phân
phối - trao đổi và tiêu dùng trong học thuyết kinh tế Mác - Lênin phải xem xét các
mối quan hệ qua lại và chế ước lẫn nhau giữa các yếu tố hàng và tiền, tiền lương và
giá cả, giá cả và chi phí sản xuất, và đề xuất những kiến nghị giải quyết những
khâu quan trọng nhất, gây tác dụng “dây chuyền” tác động tích cực đến sản xuất và
đời sống. Chính đây là địa bàn hết sức rộng rãi cho xã hội học hoạt động: nghiên
cứu quan hệ gắn bó giữa các chuyển biến kinh tế với hàng loạt vấn đề xã hội.
Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3, trong lĩnh vực quản lý nổi lên
hai vấn đề quan trọng là phân cấp quản lý và xây dựng huyện và tăng cường cấp
huyện. Về phân cấp quản lý, trên cơ sở quán triệt những nguyên tắc cơ bản như
tính thống nhất, không chia cắt của nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, tập
trung dân chủ trong quản lý và vừa phát triển kinh tế trung ương vừa phát triển
kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế thống nhất, Hội nghị Trung ương đã
xác định cụ thể hơn nhiệm vụ,
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chức năng và quyền hạn của từng cấp kinh tế: Trung ương, tỉnh, thành. phố trực
thuộc Trung ương, huyện và xã, và mối quan hệ sản xuất giữa các cấp đó.
Trên những nét cơ bản nhất, cấp Trung ương được coi là cấp họach định chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, nắm các nguồn tài chính và những sản
phẩm quan trọng của nền kinh tế quốc dân, kiểm tra, giám sát và uốn nắn các hoạt
động của các cấp; cấp tỉnh (và thành phố, đặc khu thuộc Trung ương) xây dựng
quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội trên lãnh thổ mình theo sự chỉ đạo
của Trung ương, chỉ đạo các huyện làm quy hoạch huyện, quản lý các cơ sở kinh tế
được phân cấp cho tỉnh góp ý với Trung ương về chính sách, chế độ, thực hiện
quản lý lãnh thổ đối với kinh tế trung ương và kinh tế địa phương; cấp huyện và
cấp xã quản lý toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh
trên địa bàn huyện và xã.
Với nguyên tắc phân cấp quản lý đó, Trung ương vẫn nắm được những bộ phận
then chốt nhất, quyết định nhất của nền kinh tế; các địa phương (tỉnh, huyện, xã)
được mở rộng quyền chủ động sản xuất kinh doanh, phát huy đến mức cao nhất
khả năng sáng tạo của mình, huy động được những tiềm năng kinh tế chưa được
huy động để cải thiện đời sống cho nhân dân lao động địa phương.
Để công tác phân cấp quản lý đem lại hiệu quả tích cực, nhiều vấn đề cần tiếp
tục nghiên cứu làm sáng tỏ, ví như hình thức và cơ chế hợp tác và liên kết kinh tế
theo ngành và lãnh thổ, giữa kinh tế trung ương và kinh tế địa phương, giữa quốc
doanh và tập thể và các thành phần kinh tế khác, như vấn đề kết hợp ba lợi ích: xã
hội, tập thể và cá nhân người lao động, v.v… Khoa học xã hội có nhiệm vụ góp
phần nghiên cứu làm sáng rõ các vấn đề đó. Khoa học về quản lý cần nghiên cứu
về cách thức tổ chức sản xuất, bộ máy và cơ chế quản lý, quá trình kế hoạch hóa
trong khi phân cấp quản lý. Còn xã hội học thì nghiên cứu các mối quan hệ xã hội
và những hệ quả xã hội của những quy định mới nhất về quản lý và phân cấp quản
lý.
Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng,
nó tạo cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra cho năm 1983 và 3
năm 1983 - 1985.
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Huyện là địa bàn chủ yếu để thực hiện ba cuộc cách mạng ở nông thôn, để tổ chức,
sắp xếp lại sản xuất, để phân bố lại lao động và xây dựng kinh tế từ cơ sở.
Trong năm 1983 và những năm 1983 - l985, nhiệm vụ chủ yếu xây dựng và tăng
cường cấp huyện là xem xét lại quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành, sắp xếp lại lực
lượng sản xuất của huyện và cơ sở, xây dựng các cụm kinh tế - kỹ thuật cho từng vùng
của huyện, trên cơ sở đó phân bố hợp lý lao động trong huyện.
Cho đến nay, việc nghiên cứu những khía cạnh kinh tế của vấn đề huyện được triển
khai một cách đáng kể. Song đáng tiếc là khía cạnh xã hội học của vấn đề còn chưa được
triển khai một cách tương xứng. Nhược điểm này không hoàn toàn ở phía ngành xã hội
học, mà theo chúng tôi, chủ yếu bắt nguồn từ cách quan niệm chưa thật đúng về vấn đề
huyện, tưởng như đây chỉ là hay chủ yếu là một vấn đề thuộc về cơ cấu kinh tế và tương
ứng với nó là một cơ cấu quản lý hành chính thích hợp. Thế nhưng, đối chiếu với những
văn kiện cơ bản của Đảng thì lại không phải như vậy. Huyện không chỉ là địa bàn tổ
chức lại sản xuất, địa bàn kết hợp và tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, mà còn là
nơi tổ chức đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân. Từ chỗ “còn là” đó, đặt ra biết bao
nhiêu vấn đề cho xã hội học bên cạnh các ngành khoa học xã hội khác.
Phấn khởi và tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng: các ngành khoa
học xã hội đón nhận những nhiệm vụ nặng nề mà Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành
Trung ương đã giao phó, sẽ quyết tâm góp phần nhỏ bé vào việc thực hiện thắng lợi Nghị
quyết quan trọng của Hội nghị.
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