Xã hội học số 2 - 1983

CHỐNG MỌI HIỆN TƯỢNG TIÊU CỰC,
PHẤN ĐẤU CHO MỘT XÃ HỘI
ĐẸP VỀ LỐI SỐNG
VŨ KHIÊU

"Trong chặng đường trước mắt này, có những điều
kiện khách quan và chủ quan cho phép chúng ta bước
đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối sống..."
(Báo cáo chính trị do đồng chí Lê Duẩn
đọc tại Đại hội lần thứ V của Đảng)

1. Không khoan nhượng trước mọi hiện tượng tiêu cực.
Một cuộc cách mạng xã hội bao giờ cũng đồng thời là một cuộc cách mạng về
lối sống.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta, cuộc cách mạng triệt để nhất trên
mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa, cũng đang diễn ra một cách triệt
để nhất trong lối sống của toàn xã hội và ở mỗi con người.
Cách mạng xóa bỏ mọi cái lỗi thời trong ý chí, tình cảm và hành động của con
người. Cách mạng cũng từ đó tạo ra một lối sống mới phù hợp với xã hội mới và
con người mới. Cách mạng nêu lên một lối sống cách mạng và thực hiện cuộc cách
mạng trong lối sống.
Thời đại chúng ta chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa tư bản và sự
thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Từ cuộc đấu
tranh sinh tử này, bộc lộ ra sự đối lập gay gắt giữa hai lối sống: lối sống tư sản
đang phơi bày những cái hủ bại và lối sống xã hội chủ nghĩa đang thể hiện những
nét đẹp nhất của con người.
Trên đất nước ta, thời kỳ quá độ đang ở chặng đường đầu tiên. Chế độ mới ra
đời nhưng còn non trẻ. Kẻ thù giai cấp đã bị quật ngã nhưng chưa cam chịu diệt
vong. Cuộc đấu tranh giữa hai con
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đường đang diễn ra gay gắt trên mọi lĩnh vực và bao gồm cả cuộc đấu tranh giữa
hai lối sống.
Truyền thống anh hùng của dân tộc vẫn tiếp tục được phát huy và những phẩm
chất tốt đẹp của con người mới vẫn dần rõ nét trên mọi lĩnh vực sản xuất và chiến
đấu.
Tuy nhiên, đối lập với chiều hướng đi lên ấy của lịch sử, nhiều hiện tượng tiêu
cực đã nảy sinh và phát triển, biểu hiện một lối sống ích kỷ. gian dối, xấu xa, chạy
theo tiền tài và hưởng thụ.
Những hiện tượng tiêu cực ấy đang lôi kéo thanh niên, thâm nhập vào cả hàng
ngũ cách mạng, làm biến chất không ít những kẻ không vượt qua được thử thách
hôm nay.
Đại hội lần thứ V của Đảng, từ tình hình này, đã nhấn mạnh việc giáo dục lối
sống xã hội chủ nghĩa cho nhân dân và đấu tranh không khoan nhượng chống mọi
biểu hiện tiêu cực.
Như Báo cáo chính trị đã phân tích, "xã hội ta mới bước vào thời kỳ quá độ, cho
nên bên cạnh những con người mới xã hội chủ nghĩa đang hình thành, những nét
mới tiến bộ trong con người đang nảy nở, còn không ít những biểu hiện tiêu cực,
không lành mạnh. Cuộc đấu tranh giữa hai con đường: giữa cái mới và cái cũ, tiên
tiến với lạc hậu, tiến bộ với phản động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, lối sống,
đang diễn ra hằng ngày, rất phức tạp, mà chúng ta không thể nào xem nhẹ" ( 1 ).
Thực hiện lời kêu gọi của Đảng, nhân dân ta kiên quyết đẩy mạnh hơn nữa cuộc
cách mạng trên lĩnh vực lối sống.
Chúng ta phát huy hơn nữa những truyền thống rực rỡ của giai cấp công nhân
và dân tộc Việt Nam, những truyền thông đã được Đảng nâng tới đỉnh cao trong sự
nghiệp cách mạng.
Chúng ta kiên quyết đấu tranh "nhằm quét sạch những tàn dư tư tưởng và văn
hóa lạc hậu, phản động, sản phẩm của xã hội cũ - xã hội phong kiến - đã từng tồn
tại hàng nghìn năm, đặc biệt là chế độ thực dân cũ và mới ở miền Nam mấy chục
năm gần đây".
Chúng ta cũng kiên quyết "đấu tranh mạnh mẽ, bền bỉ vá triệt để chống chiến
tranh tâm lý, tẩy trừ và thường xuyên ngăn ngừa

1

Tất cả các đoạn trích đều trích từ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương
tại Đại hội lần thứ V của Đảng. Báo Nhân dân, ngày 28-3-1982.
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mọi ảnh hưởng của văn hóa phản động, đồi trụy do bọn đế quốc, bọn bành trướng,
bá truyền Trung Quốc và bè lũ tay sai lén lút đưa từ ngoài vào".
Chúng ta không thể cho phép những hiện tượng tiêu cực tiếp tục tồn tại và phát
triển, tiếp tục làm vẩn đục đời sống xã hội của chúng ta.
Có nhổ sạch đi những cỏ dại trong vườn thì cây của chúng ta mới nở hoa và kết
trái.
Có tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng chống mọi biểu hiện của lối sống phản
động, ích kỷ lạc hậu thì lối sống cao đẹp của nhân dân mới nhanh chóng được hình
thành và củng cố.
Dưới ánh sáng của Đảng, chúng ta có đủ điều kiện khách quan và chủ quan để
làm việc đó.
2. Từ tư thế của con người làm chủ tập thể.
Đại hội lần thứ V của Đảng xác định những mục tiêu kinh tế và xã hội tổng quát
của những năm 80, nhằm bước đầu xây dựng một hình thái kinh tế - xã hội hoàn
toàn mới: hình thái xã hội chủ nghĩa. Đây là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử Việt
Nam, bước ngoặt đang tạo ra một xã hội kiểu mới, với những con người kiều mới:
những con người làm chủ tập thể và lối sống của họ.
Đúng như Báo cáo chính trị đã nêu: “với chế độ mới, nhân dân ta đã vứt bỏ
được những xiềng xích nghìn năm trói buộc con người; người lao động từ địa vị
làm thuê đã bước lên vị trí người chủ chân chính của đất nước và xã hội, giành lại
những phẩm giá dân tộc và phẩm giá làm người”. Đó là thành quả cách mạng vĩ
đại nhất.
Có thấy hết vinh dự và tầm vóc ấy của con người làm chủ tập thể mới có thể
đầy niềm tự hào, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Có như thế
mới có thể duyệt lại toàn bộ ý nghĩ, tình cảm, việc làm của mình để phấn đấu cho
một lối sống xứng đáng nhất với tư thế của con người làm chủ thiên nhiên, làm chủ
xã hội, làm chủ bản thân.
Nhưng làm thế nào để xây dựng được lối sống ấy ?
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Chủ nghĩa Mác luôn luôn nhấn mạnh rằng: Con người chỉ có thể cải tạo bản
thân trong quá trình cải tạo xã hội. Lối sống cách mạng chỉ có thể hình thành từ
thực tiễn cách mạng của nhân dân. Chính vì thế mà đường lối xây đựng chủ nghĩa
xã hội của Đảng ta cũng là phương hướng giáo dục lối sống cách mạng. Lối sống
ấy phát triển trong quá trình “nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm
chủ tập thể của nhân dân, đồng thời tiến hành ba cuộc cách mạng...”.
Có nắm vững chuyên chính vô sản mới ngăn chặn được mọi hành vi phạm pháp
nhằm làm yếu chế độ ta và phá hoại ta trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa
cũng như trong lối sống.
Có phát huy được quyền làm chủ tập thể của nhân dân mới tạo được một sức
mạnh to lớn từ dư luận xã hội để khẳng định và ngợi ca những biểu hiện của lối
sống tốt đẹp, đồng thời lên án, khinh bỉ và ngăn chặn mọi hành vi xấu xa, hư hỏng.
Có hoàn thiện được quan hệ sản xuất, cải tiến khâu lưu thông phân phối mới
thống nhất được lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân, mới giáo dục được đời sống mới,
đạo đức mới bằng cả hai biện pháp: khuyến khích vật chất và cổ vũ tinh thần.
Có đẩy mạnh cách mạng khoa học - kỹ thuật mới nâng cao được năng suất lao
động, mới biến lao động trở thành niềm vui, mới làm cho mọi người thấy rõ hạnh
phúc chân chính không phải ở chỗ ăn bám và hưởng thụ, mà ở lao động sáng tạo.
Có đẩy mạnh cách mạng tư tưởng và văn hóa, có giáo dục được thế giới quan
Mác - Lênin và nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa mới làm cho mọi người tin
tưởng tuyệt đối vào tương lai của đất nước và khắc phục được mọi khó khăn, vượt
qua mọi thử thách trong chặng đường đầu tiên này của thời kỳ quá độ.
Ở đây giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin giữ vị trí hàng đầu trong toàn bộ sự
nghiệp giáo dục con người mới, lối sống mới.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và quán triệt đường lối xây dựng chủ
nghĩa xã hội của Đảng, con người mới sẽ hoàn toàn tự giác trong việc xây dựng lối
sống của mình. Họ nhận thức được nguồn gốc và bản chất của các hiện tượng tiêu
cực và thấy được ý nghĩa cao đẹp của lối sống mới. Họ hòa mình vào ba cuộc cách
mạng, lấy lao động, tình thương và lẽ phải làm lẽ sống.
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Họ tích cực cùng Đảng mình và Nhà nước đấu tranh cho sự thắng lợi và hoàn
thiện của lối sống đẹp trong xã hội chúng ta.
Họ làm tất cả những việc ấy với tư thế của người làm chủ tập thể
3. Từ lẽ sống lâu đời của dân tộc.
Một lối sống mới ra đời bao giờ cũng mang tính chất cách mạng, nghĩa là nó
xoá bỏ cái cũ và xây dựng cái mới. Tuy nhiên, lối sống mới không cắt đứt hoàn
toàn với lối sống cũ. Nó mang tính kế thừa, nghĩa là nó tiếp thu những gì của lối
sống cũ còn có khả năng phục vụ cho xã hội mới.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng triệt để nhất nó xóa bỏ mọi cái
hủ bại trong lỗi sống của giai cấp bóc lột và gạt những nhân tố lạc hậu trong lối
sống của nhân dân. Tuy nhiên nó lại tiếp thu và phát huy cao nhất những truyền
thống tốt đẹp mà nhân dân lao động đã đạt được trong lối sống của mình.
Báo cáo chính trị đã nêu rõ: “Người Việt Nam vốn có lòng yêu nước thiết tha,
có tinh thần dân chủ, bình đẳng trong quan hệ giữa người với người, “thương nước,
thương nhà, thương người, thương mình” là truyền thống đậm đà của nhân dân ta”.
Chúng ta xây dựng lối sống mới với tinh hoa bao đời của dân tộc. Tình cảm
yêu nước và khí phách anh hùng, đó là lẽ sống và sức mạnh bất diệt của dân tộc ta
từ bốn ngàn năm, trước muôn vàn thử thách của thiên tai và dịch họa.
Được Đảng và Hồ Chủ tịch thường xuyên giáo dục, nhân dân ta càng xác định
thêm lẽ sống cao quý của con người Việt Nam là đấu tranh cho độc lập dân tộc và
chủ nghĩa xã hội.
Hàng ngàn năm chống bọn phong kiến Trung Quốc, hơn một trăm năm chống
chủ nghĩa thực dân, nhân dân ta đã đánh bại những kẻ thù hung hãn nhất. Sức
mạnh vô tận ấy bắt nguồn từ lẽ sống của chúng ta là chủ nghĩa yêu nước và khí
phách anh hùng.
“Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thắng cường bạo”. Nguyễn Trãi,
qua lời nói đó, đã từ 500 năm trước đây nhìn thấy sức mạnh vô tận của nhân dân ta
trong sự đọ sức giữa hai chiều
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hướng của nhân loại. Một bên tiêu biểu cho “đại nghĩa, chí nhân”, cho những giá
trị chân chính của con người. Một bên là thế lực “hung tàn, cường bạo”, những
tham vọng thấp hèn, những ý nghĩ và hành vi đầy thú tính.
Hơn hai mươi năm đánh đế quốc Mỹ xâm lược, chúng ta đã tràn đầy tin tưởng
và lạc quan, vượt qua những thử thách ghê gớm nhất, bởi chúng ta thấy rõ sức
mạnh của chúng ta trong cuộc giao tranh giữa hai lối sống: giữa tiến bộ và phản
động, giữa cái cao đẹp và cái thấp hèn, giữa tương lai rực rỡ của loài người và sự
sụp đổ tất yếu của chủ nghĩa đế quốc đang giãy chết.
Ngày nay, đế quốc Mỹ và bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc cùng bè lũ
phản động trên thế giới vẫn tiếp tục tiến hành mọi thủ đoạn đen tối hòng phá hoại
sự nghiệp của chúng ta. Giữa chúng ta, những người làm chủ tập thể và bọn chúng,
kẻ thù của nhân loại, lại một lần nữa diễn ra sự đụng đầu giữa hai lối sống. Một
bên đứng về hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đấu tranh cho sự giải
phóng của cả nhân loại và hạnh phúc của mỗi con người. Một bên là những tham
vọng bành trướng, những hành động đê hèn đi ngược lại xu thế của thời đại, và
nhất định sẽ bị chôn vùi trước ba dòng thác cách mạng đang dâng lên như vũ bão
trên toàn thế giới.
Trong cuộc đấu tranh rộng lớn và phức tạp ngày nay, cuộc đấu tranh giữa hai
con đường và giữa hai lối sống trên phạm vi thế giới và trong nước, chúng ta tiếp
tục phát huy sức mạnh truyền thống của dân tộc là: bất cứ trong hoàn cảnh nào
cũng lựa chọn một lối sống đẹp nhất, lối sống “đại nghĩa, chí nhân”, một lối sống
xứng đáng nhất với phẩm cách của con người.
“Tha chết vinh còn hơn là sống nhục, thà làm ma nước Nam chứ không làm
vương đất Bắc”, “thà chết chứ không chịu làm nô lệ”: đó là sự lựa chọn của dân
tộc ta từ bao đời nay trước muôn vàn thử thách:
Ngày nay, trước muôn vàn vất vả, thiếu thốn, khó khăn trong bước đầu xây
dựng chủ nghĩ xã hội, nhân dân ta lại phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp tục
nêu cao “đại nghĩa, chí nhân” trong lối sống của mình. Đó là lối sống đặt lợi ích xã
hội lên trên lợi ích cá nhân, kiên quyết phấn đấu cho sự phồn vinh của Tổ quốc và
hạnh phúc của mỗi con người.
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4. Từ những thành quả văn minh nhân loại.
Cũng như toàn bộ nền văn hóa mới, lối sống của chúng ta “vừa kết tinh và nâng
lên một tầm cao mới những gì đẹp nhất trong bốn ngàn năm của tâm hồn Việt
Nam, của văn hóa Việt Nam vừa hấp thụ có chọn lọc những thành quả của văn
minh loài người, những thành tựu văn hóa, khoa học hiện đại”.
Mỗi dân tộc đều có một sắc thái riêng trong lối sống, đều duy trì và phát triển
những điều tốt đẹp trong lối sống của mình. Tuy nhiên, các dân tộc lại không cách
biệt nhau bằng một trường thành vĩnh cửu. Sự giao lưu về văn hóa là một quy luật
trong lịch sử quan hệ giữa các dân tộc. Trên con đường tiến hóa của nhân loại,
những dân tộc có sức sống mãnh liệt không chỉ phát huy những truyền thống ưu tú
của mình, mà còn tiếp thu nhanh nhất những thành tựu của thế giới.
Ở thời đại chúng ta. môi sự kiện quan trọng về chính trị, 'kinh .tế văn hoa đều
có một tiếng vang nhanh chân(.. ' và rộng khắp trên .phạm vi toàn thế ~ giỏi. Các
dân tộc để tôn tạo và phát. triền, đều .phải có đau óc nhạy bén trước mọi diễn biến
của thế giới, gạt bờ cõi phản động. và tiếp nhận cái tiến bộ vào lối sống tủa mình.
Chính vì thế mà chúng ta vừa chống thái độ bắt chước mù quáng mọi cái du
nhập từ bên ngoài, vừa chống tư tưởng bảo thủ không biết hấp thụ cái hay, cái đẹp
của thế giới để tạo thêm sức mạnh cho bản thân mình.
Cách mạng khoa học - kỹ thuật và sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
nước nhà sẽ đưa nền kinh tế nước ta từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn xã
hội chủ nghĩa. Nước Việt Nam sẽ “trở thành một nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế
công - nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học tiên tiến, quốc phòng vững mạnh
có đời sống văn minh và hạnh phúc”.
Sự biến đổi của xã hội Việt Nam sẽ dẫn theo sự biến đổi sâu sắc về mặt lối
sống. Cách mạng sẽ xóa bỏ đi những cái lỗi thời của lối sống nông nghiệp và đem
lại những yêu cầu mới của lối sống công nghiệp.
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Về mặt sản xuất, lối sống công nghiệp đòi hỏi lao động phải được tiến hành có
tổ chức, có kỷ luật, có kỹ thuật và năng suất cao. Về mặt tác phong, lối sống công
nghiệp đòi hỏi tinh thần khẩn trương, đầu óc khoa học, sự tính toán nghiêm khắc
trong việc sử dụng nguyên liệu và thời gian. Về mặt sinh hoạt, lối sống công
nghiệp sẽ đưa những phương tiện hiện đại vào mọi việc ăn, mặc, ở, học tập giải
trí...
Những đặc điểm trên đây là xu hướng chung của các xã hội công nghiệp.
Những thành lựu khoa học-kỹ thuật mới nhất đang được các nước tranh thủ áp
dụng nhanh chóng vào sản xuất và đời sống. Các dân tộc cũng hấp thụ nhanh
chóng những thành tựu văn học, nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh tiên tiến của thế
giới.
Về mặt này, chúng ta phân biệt rành mạch giữa lối sống mà xã hội công nghiệp
hiện đại đòi hỏi với lối sống ích kỷ, đồi trụy của những tầng lớp phản động và lạc
hậu trong xã hội tư bản.
Trong khi tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, chúng ta phê phán những
thanh niên không thấy những cái tốt đẹp của thế giới mà lại chạy theo lối sống hư
hỏng mà nhân loại tiến bộ lên án: đó là lối sống hưởng lạc, tham tiền và đam mê
thú vui vật chất; đó là lối sống bắt chước một cách nô lệ những kiểu quần áo, đầu
tóc khó coi, ham thích những băng nhạc, phim ảnh và sách báo đồi trụy...
Chỉ có sự phân tích sáng suốt các mặt của lối sống trên thế giới ngày nay, phân
biệt được giữa thật và giả, giữa đúng và sai, mới gạt bỏ được những cái xấu của
các giai cấp lỗi thời, và trân trọng những cái đẹp của nhân loại tiến bộ.
5. Mấy nhiệm vụ của xã hội học.
Xây dựng lối sống mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân được tiến hành gắn
bó với ba cuộc cách mạng.
Muôn ngàn thử thách trong giai đoạn mới của cách mạng đang là ngọn lửa
mãnh liệt vừa thiêu đốt đi những gì xấu xa trong lối sống cũ, vừa tôi luyện những
chất tốt đẹp của con người mới trong lối sống mới.
Đảng ta đang lãnh đạo Nhà nước và các đoàn thể, hướng vào việc nâng cao
nhận thức và tình cảm của nhân dân trong chiến đấu, lao động và học tập. Nhiệm
vụ gia đình và dư luận xã hội đang
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cần được huy động tới mức cao nhất để hỗ trợ cho những công việc trên. Các
ngành khoa học xã hội nhận rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp quang vinh
này của Đảng.
Trên lĩnh vực tư tưởng, triết học, xã hội học, kinh tế học làm sáng tỏ đường lối
xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng ta, trước hết là Nghị quyết Đại hội lần thứ V
và nghị quyết Trung ương lần thứ 3. Đó là cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định
những yêu cầu mới của lối sống mới.
Triết học phân tích những khó khăn của thời kỳ quá độ, nêu lên tính phức tạp
của cuộc đấu tranh giữa hai con đường, vạch ra nguồn gốc, bản chất của những
hiện tượng tiêu cực. Đó là những việc làm cần thiết nhằm ngăn chặn mọi biểu hiện
của lối sống ích kỷ và lạc hậu.
Thực hiện chỉ thị 14-CT/TW ngày 28-12-1982, việc giáo dục truyền thống cách
mạng đang được đẩy mạnh. Những giá trị cao đẹp của lối sống cổ truyền đang
được các khoa học lịch sử nghiên cứu và nêu lên như sức mạnh vô tận trong sự
nghiệp lâu đời dựng nước và giữ nước. Phát huy truyền thống cách mạng đang gắn
liền với việc phê phán những tập quán và tác phong lạc hậu mà quá khứ để lại.
Trong những năm gần đây, vấn đề lối sống được nổi lên hàng đầu trong các
hoạt động điều tra và nghiên cứu xã hội học trên phạm vi toàn thế giới.
Xã hội học tư sản luôn luôn bàn tới lối sống, nhưng họ lại tập trung vào những
vấn đề mức sống, chất lượng sống, xã hội tiêu dùng và hạ thấp lối sống của con
người trong những nhu cầu vật chất.
Xã hội học mácxít vừa phê phán những quan điểm tư sản về lối sống vừa vạch
ra cơ sở và nội dung của lối sống. xã hội chủ nghĩa.
Những thành quả nghiên cứu lối sống đang được trao đổi rộng rãi giữa các nước
xã hội chủ nghĩa anh em. Hội nghị xã hội học về lối sống do Cộng hòa Dân chủ
Đức triệu tập năm 1980 gồm

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 2 - 1983

12

VŨ KHIÊU

2.000 đại biểu (có đại biểu Việt Nam tham dự) đã thảo luận rất nhiều vấn đề phong
phú trên lĩnh vực lối sống..
Hội nghị thường kỳ của Trường Xã hội học của các nước xã hội chủ nghĩa
(Trường Varna) sẽ họp tháng 6 năm nay tập trung vào chủ đề: “Di sản của Các
Mác về vấn đề lối sống”.
Ngành xã hội học Việt Nam cố gắng góp phần nhỏ bé của mình vào việc
nghiên cứu những vấn đề lối sống của thời đại, đồng thời đi vào tìm hiểu, phân tích
những hiện tượng phong phú của lối sống đang diễn ra trên đất nước chúng ta.
Một số cuộc điều tra đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh sơ bộ tìm hiểu tình hình lao động, quan hệ xã hội, sinh hoạt gia hình, thị hiếu
nghệ thuật ở các tầng lớp.
Đặc biệt, trong mấy năm qua, công trình xã hội học về nhà ở đã kết hợp nghiên
cứu các vấn đề nội trợ, giáo dục con cái và dịch vụ gia đình. Kết quả là đã bước
đầu vạch ra những thiếu sót có thể tránh được, đồng thời kiến nghị một số biện
nháp nhằm cải thiện nhiều mặt của đời sống hàng ngày ngay trong điều kiện kinh
tế còn khó khăn.
Xây dựng lối sống mới là một quá trình lâu dài của sự nghiệp cách mạng xã hội
chủ nghĩ. Nghiên cứu xã hội học về lối sống là một công việc rất quan trọng,
nhưng cũng chỉ là bắt đầu. Việc này cần được xã hội học tiến hành với sự hợp tác
của nhiều cộng tác viên trong các ngành khoa học và thực tiễn.
Với tinh thần trên, Tạp chí Xã hội học ra số đặc biệt, tập trung vào vấn đề lối
sống, bước đầu nêu lên một số tình hình và kiến nghị.
Rất mong được đông đảo bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến.
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