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QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THỂ
Ở MỘT XÃ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LÊ MINH
1. Kết hợp có hiệu quả lao động với đất đai và ngành nghề.
TÂN HOÀ vốn là một xã nghèo nàn và lạc hậu của huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Đời sống của những
người nông dân lao động ở đây trước đây vô cùng khổ cực chỉ riêng vụ đói năm 1945 đã cướp đi trên 1030
người. Sau cải cách ruộng đất, bước vào con đường hợp tác hóa, vốn liếng duy nhất của họ chỉ có Người và đất.
Nhưng người Tân Hòa thì đông, ruộng đất của Tân Hòa lại hiếm, bình quân đầu người lúc này chỉ có 680 m2.
Ngoài nghề làm ruộng, người lao động ở đây không có một nghề nào khác để kiếm sống. Khó khăn rất lớn,
tưởng như không thể vượt qua nổi. Nhưng nhiều năm nay, nhất là từ năm 1973 khi đưa hợp tác xã sản xuất
nông nghiệp lên quy mô toàn xã, chỉ với lực lượng của bản thân mình là chính, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tân
Hòa đã liên tục giành được những thành quả đáng kể. Năng suất lúa năm 1973 mới đạt 6.821 tấn/ha, năm 1980
đã vượt trên 8,437 tấn/ha, đưa Tân Hòa lên vị trí những xã có năng suất lúa cao của tỉnh Thái Bình. Tổng thu
nhập tính theo giá trị công từ 900.000đ năm 1973 tăng lên tới 2.100.000đ năm 1980. Nhiều năm nay, mức ăn
bình quân một đầu người đã ổn định trong khoảng từ l5- l6kg đến 22kg thóc/1tháng. Đời sống về mọi mặt của
những người nông dân tập thể ở đây đã được cải thiện rõ rệt. Tân Hòa tuy chưa có một mặt hoạt động nào đạt
tới đỉnh cao nhất của tỉnh, nhưng lại phát triển khá toàn diện, tất cả các mặt của đời sống xã hội đều cần đối, hài
hoà và đều đạt tới mức được công nhận là lá cờ đầu hoặc tiên tiến của huyện, của tỉnh trong nhiều năm liền.
Tân Hòa đã phải giải quyết những vấn đề gì và đã giải quyết những vấn đề đó ra sao để đạt được những
thành quả trên đây?
Bí quyết thành công là ở chỗ họ đã sáng tạo ra được nhiều biện pháp đúng đắn, để kết hợp có hiệu quả cao
lao động với đất đai và ngành nghề, tạo ra được của cải vật chất cho xã hội.
a) Sứ dụng lao động với hiệu quả cao nhất.
Tân Hòa đã có nhiều biện pháp tích cực để sử dụng lực lượng lao động sẵn có của mình với hiệu quả cao
nhất.
Theo số liệu của năm 1980, Tân Hoà có: 2.345 lao động trong độ tuổi (trong đó có 2.105 người còn có
nghĩa vụ lao động), 550 lao động trên độ tuổi (trong đó chỉ có 190 người còn thực tế tham gia lao động) và 217
lao động dưới độ tuổi (trong đó chỉ có 89 người có thể tham gia lao động được). 92% số người có tham gia lao
động được bố tri tập trung vào các ngành trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất. Số còn lại đảm nhiệm các mặt
hoạt động khác của đời sống, đảm bảo cho xã phát triển được một cách toàn diện.
Với cách bố trí trên đây cộng với những biện pháp quản lý chặt chẽ, nhiều năm nay, Tân Hòa đã nâng cao
được hiệu quả sử dụng lao động của mình. Hiện nay, tất cả những người có khả năng lao động đều được lao
động và lạo động trong suốt cả năm. Giá trị ngày công nhiều năm liền đã đạt trên dưới 1,2 và 1,5 kg thóc
Tân Hoà không chỉ quan tâm tới việc sử dụng hợp lý lực lượng lao động, mà còn hết sức lưu ý tới hiệu quả
của lao động để với khôi lượng lao động sẵn có, có thể tạo ra nhiều của cải vật chất đáp ứng được tới mức cao
nhất những nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của địa phương.
Để đạt được mục tiêu này, Tân Hòa đã tập trung khá nhiều công sức vào việc ứng dụng những tiến bộ khoa
học - kỹ thuật vào quá trình sản xuất của địa phương. Điều mà họ quan tâm trước tiên trên lĩnh vực này là làm
mọi cách nâng cao trình đó khoa học - kỹ thuật cho những người lao động. Họ đã ttồ chức rất nhiều đoàn đi học
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cách làm ăn của các đơn vị tiên tiến trong huyện, trong và ngoài tỉnh. Mặt khác, họ đã thông qua sách, báo, đài
truyền thanh, các hội nghị quần chúng, thông qua việc rút kinh nghiệm về cách làm ăn của ngay bản thân mình
để tổ chức giáo dục, nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật cho người lao động.
Có thể lấy kết quả thống kê các phiếu thăm dò ý kiến thanh niên về việc đọc sách báo để chứng minh một
phần tác dụng của biện pháp này. Hỏi về những việc thường làm vào buổi tối, họ xếp (việc đọc sách báo) vào
laọi thứ nhất, 93% số người được hỏi trả lời là có đọc sách; trong 5 tháng đầu năm 1981; trung bình 1 người đọc
được 9,5l cuốn sách, người ít nhất đọc 2 cuốn. Nêu lên 8 loại sách để hỏi thì trong số những loại được ưa thích
nhất, sách phổ biến khoa học - kỹ thuật được họ xếp vào loại thứ nhì, sau loại truyện chiến đấu, tình báo.
Ứng dụng những tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào thực liễn sản xuất, Tân Hoà đã đặt lên hàng đầu việc cải
tạo và bồi dưỡng đất đai. Họ tính toán: “từ ruộng đất mà đi lên” tất yếu phải coi trong việc cải tạo và bồi dưỡng
đất đai, làm sao để đất đai hiện có quay được nhiều vòng, tăng thêm được diện tích gieo trồng, chất đất ngay
càng thêm màu mỡ, có thể cho được những năng suất cao. Làm như vậy, họ vừa có khả năng tạo ra được nhiều
công ăn việc làm, làm ra được nhiều của cải vật chất để thởa mãn ngày càng cao những nhu cầu tiêu dùng của
những người nông dân tập thể.
b) Nghề thủ công được quan tâm thích đáng.
Để tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng lao động và tăng thêm thu nhập cho
những người nông dân tập thể, ngoài trồng trọt và chăn nuôi, ở đây, các nghề thủ công cũng được quan tâm
thích đáng. Năm 1980, xã đã đầu tư 6% lực lượng lao động cho khu vực này. Với số lượng lao động đó, họ đã
tạo ra một khối lượng giá trị bằng 23% tổng thu nhập trong năm. Năm l981, số lao đông được bố trí vào các cơ
sở mới đã tăng gấp 2 lần so với năm 1980. Có nhiều nghề mới thu hút đưọc nhiều lao động và tạo ra được
những gíá trị lớn như thêu, dệt thảm, làm mắm, náu tinh dầu... Tuy nhiên, Tân Hòa vốn là nơi không có nghề
thủ công truyền thống nên tay nghề chưa cao, lại không phải là cơ sở quen biết của các cơ quan đặt hàng, vì thế,
có những nghề mới, vốn đầu tư không nhỏ, nhưng chỉ mới nhen nhóm lên đã có nguy cơ bị chết yểu. Cơ quan
đặt hàng luôn luôn đe doạ cắt nguyên liệu, cắt hợp dồng gia công. Đó là khó khăn lớn mà với lực lượng của bản
thân, họ không khắc phục nổi. Để có thể làm chủ có hiệu quả hơn trên mặt này, hiện nay Tân Hòa đang tìm cách
chuyển hướng phát triển vào các ngành nghề mà họ có thể chủ động tạo ra được nguyên liệu và làm chủ được
nguồn tiêu thụ.
Tổ chức kết hợp có hiệu quả lao động với đất đai và ngành nghề, Tân Hoà đã từng bước khắc phục được
một phần mâu thuẫn lớn nhất trong quá trình phát triển của họ, giữa nhu cầu và khả năng tạo ra công việc làm
cho người lao động, do tình trạng người đông đất hiếm tạo nên và đã tạo ra được nhiều của cải vật chất để đáp
ứng những nhu cầu tiêu dùng và sản xuất ngày càng tăng của địa phương. Trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn
chỉ bằng lực lượng của bản thân mình mà đạt những thành quả trên đây, cố gắng đó quả thật không nhỏ.
2. Làm chủ tập thể về đời sống vật chất.
Tổ chức kết hợp có hiệu quả lao động với đất đai và ngành nghề, Tân Hoà đã có được những điều kiện cần
thiết để tổ chức thực hiện quyền làm chủ tập thể về mọi mặt trong đời sống của mình. Từ nhiều năm nay, hoạt
động theo phương châm "Tất cả vì nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân”. Đảng uỷ xã Tân Hoà đã lãnh đạo
những người nông dân tập thể tổ chức có hiệu quả cuộc sống vật chất.
Đời sống vật chất của nhân dân Tân Hoà khá đồng đều và ổn định. Hầu hết các hộ (có xóm tới 97% số hộ)
đã xây nhà gạch, lợp ngói, tiện nghi trong nhà khá đầy đủ. Tối đến, nhà nào cũng có lao nghe, đèn điện thắp
sáng 100% số hộ có đủ cả 3 công trình vệ sinh rất sạch sẽ. Mỗi hộ bình quân có 1,5 chiếc xe đạp. Vải mặc tuy
khan hiếm, nhưng chưa thấy có ai mặc rách. Hỏi về áo rét mọi người cho biết là đã có đủ. Bữa ăn hằng ngày tuy
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còn đơn giản, nhưng cơm ăn đã đủ no. Năm 1980 mất mùa tuy vẫn còn 20% số hộ thiếu ăn, nhưng chưa có ai bị
đứt bữa. Cả xã vẫn còn khả năng cho Nhà nước vay lương thực để điêu động đi giúp đỡ các nơi khác. Liên hệ
với cuộc sống ngày trước, những người có tuổi nói về cuộc sống hôm nay, ai cũng cho đó là một điềư mà trước
đây không ai dám mơ tưởng tới. Hỏi lứa tuổi thanh niên, ít thấy có ai phàn nàn, tuy theo họ, mức sống hiện nay
chưa phải là mức mà họ vẫn mơ ước.
Người Tân Hòa rất tự hào về cuộc sống của họ. Theo họ, có được cuộc sống này chính là do họ đã vượt
được những khó khăn mà trước đây tưởng như không thể khắc phục nổi và do đã tổ chức thực hiện có hiệu quả
quyền làm chủ tập thể. Họ thường kể lại việc tổ chức tự làm lấy gạch, ngói, tổ chức các đội xây dựng để cung
cấp vật liệu xây dựng và nhận gia công làm nhà cho xã viên với giá phải chăng; việc hợp tác xã mua bán kinh
doanh, chế biến nhiều mặt hàng để bán cho xã viên, đáp ứng một phần những nhu cầu về ăn, mặc, học hành của
mọi người. Gần đay, Tân Hoà lại có kế hoạch hướng dân các hộ xã viên sử dụng hợp lý và có hiệu quả mảnh
vườn trước nhà để tăng thêm thu nhập cho xã viên, góp phần cải thiện thêm bữa ăn hằng ngay cho các hộ. Đã
bắt đầu có cuộc vận động trồng cây ăn quả trong vườn, vận động các đảng viên và cán bộ chủ chốt của xã làm
trước để thí nghiệm.
Với nhận thức đầy đủ về nội dung hạnh phúc của quần chúng và vị trí của cuộc cách mạng tư tưởng và văn
hóa, Tân Hòa đã mạnh dạn dành ra một phần của cải vật chất, một phần lao động và cống hiến của mình để đầu
tư chó các hoạt động văn hóa - xă hội, nhằm từng bước xây dựng những con người mới, nền văn hóa mới cho
địa phương mình. Chi trong khoảng 6 năm nay, bộ mặt văn hoà - xã hội của Tân Hoà đã có những thay đổi khá
đậm nét, khiến cho tất cả những ai đi chỉ mới đến đây lần đầu cũng đều có thể nhận thấy được ngay.
Thoạt mới đến Tân Hoà, cái đập vào mắt mọi người là một hệ thống hoàn chỉnh các công trình văn hoá - xã
hội, do họ tận dụng các bờ đường, bờ mương trồng cây lấy gỗ, tự nung lấy gạch, ngói, lập các đội xây dựng và
huy động số công xã hội mà xây dựng nên. Có đủ cơ sở vật chất để phát triển, Tân Hòa lại quan tâm giải quyết
tốt khâu cán bộ và đã xây dựng được một đội ngũ những người làm công tác văn hóa - xã hội, vừa đông đảo,
vừa thành thạo về nghiệp vụ, chuyên môn, lại yên tâm và phấn khởi hoạt động.. Chủ động tạo ra được những
điều kiện cần thiết này, Tân Hòa đã có thể tổ chức thực hiện có hiệu quả cao quyền làm chủ tập thể của mình
trên lĩnh vực này.
3. Chú trọng phát triển y tế, giáo dục và văn hóa.
Tân Hòa đã làm chủ có hiệu quả về mặt sức khỏe của những người nông dân tập thể. Họ đã lập được đầy
đủ các hồ sơ bệnh án để chủ động quản lý sức khoẻ của 100% số người trong xã, ở đây, mọi người có bệnh đều
được chữa chạy kịp thời và chăm nom chu đáo; bệnh nhẹ thì có y tá đến điều trị tại nhà, bệnh nặng thì chứa nội
trú tại bệnh xá xã, quá khả năng của xã thì sẽ có xe riêng (do Chi hội Chữ thập đỏ của xã mua và được đặt tên
là ((Chiếc xe nghĩa tình)) đưa lên các tuyến trên. Xã đã giao cho Ban Y tế trên 1 ha ruộng tốt đi trồng cây
thuốc nam, chủ động tạo ra các loại thuốc để chữa cho người có bệnh và bồi dưỡng đều kỳ cho trẻ em, thương
binh, gia đình liệt sĩ và sản phụ. Người thực hiện đăng ký sinh đẻ có kế hoạch được đặc biệt chăm sóc. Việc
phòng bệnh, cũng được quan tâm đúng mức, 100% số hộ đã xây dựng đủ công trình vệ sinh khá sạch sẽ. Việc
theo dõi, tiêm phòng để ngăn ngừa dịch bệnh hằng năm được thực hiện rất nghiêm túc. Việc xây dựng nề nếp
ăn, ở sạch sẽ vệ sinh đã trở thành một phong trào quần chúng. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, trên khắp các ngả
đường, tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ chỉ nhìn bề ngoài cũng có thể thấy đây là một xã khá văn minh.
Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con em ở Tân Hoà được coi là trách nhiệm chung của mọi người,
mọi tổ chức. Xã đã phân công từng xóm, từng đội sản xuất cùng chịu trách nhiệm vận động và tạo mọi điều
kiện cho tất cả các cháu đến tuổi học đều được đi học. Trong việc giáo dục các cháu, xã đứng lên tể chức phối
hợp giữa nhà trường với các đoàn thể và phụ huynh học sinh. Do đó các ra đình hầu hết đều bố trí chỗ học và
thời gian học cho con em. Đối với các cháu cá biệt, xã hết sức quan tâm. Có năm, chính các đồng chí Bí thư
Đảng ủy và Chủ tịch ủy ban nhân dân xã cũng đảm nhiệm việc trực tiếp giáo dục một số cháu. Do tổ chức tốt,
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học sinh ở đây học chăm, học giỏi và đạo đức rất tốt. Trong các kỳ thi hết cấp, số học sinh tốt nghiệp đạt khá
cao. Các cháu tuy còn nhỏ tuổi nhưng cư xử khá lịch sự: gặp người lạ các cháu chào hỏi rất lễ độ (cần hỏi gì,
các cháu chỉ dẫn rất chu đáo; không có hiện tượng đánh nhau, chửi bới và nói tục ở dọc đường... Nhà trẻ, mẫu
giáo cũng được chăm sóc chu đáo. Xã lo đầy đủ các tiện nghi, các chế độ, chính sách nuôi dưỡng, dạy dỗ các
cháu. Các cô mẫu giáo, giữ trẻ đã tranh thủ được lòng tin của các bà mẹ và của cả nhân dân trong xã. Phát triển
thăm dò về sự tín nhiệm của mọi người đối với các lớp này thì 91% số người được hỏi muốn gửi con cái vào
đấy. Trong 9% còn lại, chỉ có 1,9% không muốn gửi là do thiếu tin tưởng vào các có phụ trách.
Tân Hòa cũng hết sức quan tâm tới các mặt hoạt động văn hóa, thông tin, văn học - nghệ thuật...
Bằng lực lượng của bản thân, Tân Hòa đã từng bước thỏ mãn được một phần những nhu cầu ngày càng cao
của mình về mặt này. Nhà văn hóa, câu lạc bộ của xã được xây dựng ngay tại trung tâm xã, có đầy đủ các loại.
phương tiện để có thể hoạt động được thường xuyên. Phòng đọc sách ,có trên 2.000 cuốn sách, mỗi tuần mở
cửa 2 lần, vừa phục vụ người đọc tại chỗ, vừa cho mượn về đọc tại nhà. Nhà bảo tàng đặt ngay trong một khu
di lích lịch sử, có trên 500 hiện vật. có người thuyết minh chu đáo, giới thiệu khá đầy đủ phong trào cách mạng
của Tân Hòa từ những năm chống thuế 1925-1926 đến nay. Đài truyền thanh của xã, với đủ lao mắc tới tận
nhà cho các hộ, vừa có nhiệm vụ tiếp âm các đài phát thanh của trung ương và của mình lại vừa có trách nhiệm
phối biên tập và phát đi những tin tức trong nội bộ xã để thông báo cho mọi thành viên trong xã nắm vững tình
hình mọi mặt của xã mình. Về mặt thể dục, thể thao, Tân Hoà đã dành ra một khoảng đát rộng làm sân bóng và
sử dụng một hồ lớn làm bể bơi.
Với một dội ngũ khá hùng hậu, có 6 người chuyên trách và 41 người hoạt động nghiệp dư, kết hợp với
phong trào quần chúng làm văn nghệ luôn luôn được khuyến khích, việc tự biên, tự diễn ở đây khá có kết quả.
Họ tự sáng tác lấy các bài thơ, các bài độc tấu, các câu hà, các vở kịch nói, vở chèo và đưa ra biểu diễn ngay tại
các cuộc họp, tại những nơi đang lao động hoặc tổ chức thành những buổi biểu diễn lưu động ở các xóm để
phục vụ cho những nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Do mọi điều kiện cần thiết được chuẩn bị sẵn sàng, họ có thể triển khai khá nhanh chóng bất kỳ một loại
hình hoạt động nào trên lĩnh vực này. Têt Nguyên dán vừa qua, chỉ trong có 3 ngày, họ đã có thể dựng lên trên
10 gian nhà để trưng bày các mặt hoạt động của xã và tổ chức được đầy đủ các loại trò vui cho hơn một vạn
người trong và ngoài xã vui chơi suốt 3 ngày Tết.
Ngoài ra, Tân Hoà còn có những biện pháp tích cực để thu hút các đội văn công các đội chiếu bóng của
huyện tới phục vụ. Chúng tôi đã chứng kiến 7 tối chiếu bóng ở đây. Thái độ lịch sự, văn minh của những người
đến thưởng thức thật xứng đáng được dùng những lời đẹp nhất để ca tụng. Người Tân Hòa giải thích: chính
thái độ làm chủ tập thể mà họ đã chủ động xây dựng được đã hấp dẫn các đoàn nghệ thuật, các đoàn chiếu bóng
về đây phục vụ, đáp ứng được một phần nhu cầu của họ.
Mặc dù đã có nhiều biện pháp tích cực: cho đến nay, họ vẫn chưa đáp ứng nổi những nhu cầu của mọi
người. Kết quả của việc phát triển thăm dò ý kiến thanh niên cho biết: trong các loại hình nghệ thuật hiện nay,
họ thích nhất cai lương, chiếu bóng xếp loại được ưa thích thứ ba. Tính trong 5 tháng đầu năm 1981, trung bình
1 người được xem chiếu bóng 13,27 lần, nhưng mới chỉ đáp ứng được 1/2 nhu cầu. Tính cả năm 1980, về chèo,
1 người được xem 5,28 lần, đáp ứng được l/3 nhu cầu, về cải lương, được xem 2,35 lần, đáp ứng được 1/4 nhu
cầu ; về kịch nói, được xem 1,57 lần, đáp ứng được l/3 nhu cầu.
4. Xây dựng nếp sống mới và nâng cao ý thức chính trị.
Chủ động xây dựng được cuộc sống có văn hoá, Tâu Hòa đã từng bước loại trừ được những hư phong hủ
tục cũ trước đây. Thanh niên ở đây đã gần như quen với kiểu cưới xin mới, hỏi về việc thách cưới, chỉ 802
thanh niên được hỏi đều phản đối, hỏi về cách tổ chức cưới, chỉ có 4,7% muốn tổ chức ăn mặn, cỗ bàn linh
đình như trước đây. Số còn lại yêu cầu tổ chức đơn giản và lấy yếu tố vui làm chính; trong số này, 44% yêu cầu
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tổ chức tại gia đình, 44% muốn tổ chức tại phòng cưới xã, còn trên 7% thì chỉ đăng ký rồi báo hỉ. Về ma chay,
nói chung cũng được yêu cầu tổ chức đơn giản, tránh lãng phí, tránh làm phương hại đến sức khỏe của những
người còn sống và kiên quyết không để cho các tục lệ xấu, mê tín dị đoan trỗi dậy. Thói xấu mê tín dị đoan đã
bị đả phá kịch liệt Chính quyền xã đã có nhiều biện pháp kiên quyết, bằng pháp lệnh, ngăn chặn mọi hành động
phạm pháp của những người làm nghề mê tín.
Nếp sồng văn minh của con người Tân Hoà mới không chỉ dừng lại trên lĩnh vực văn hóa. Về mặt chính trị,
con người ở đây cũng có những nét khá đặc sắc. Người Tân Hoà rất tự hào về truyền thống cách mạng của địa
phương mình, nơi đã có phong trào từ những năm 1925-1926, đã có Chi bộ của Đảng Cộng sản đông Dương từ
1930. Họ cũng rất tự hào về lòng trung thành, vào niềm tin tuyệt đối của họ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam, người đã đưa họ từ địa vị người nô lệ lên địa vị làm chủ tập thể đối với mọi mặt của đời sống xã
hội.
Tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, thực hiện quyền làm chủ tập thể của mình, người dân Tân Hoà sẵn sàng, tự
nguyện đóng góp mọi khả năng của mình vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước và quê hương. “Tân Hoà chưa
bao giờ thiếu của Nhà nước 1 người quân, 1 người lao động, chưa bao giờ thiếu 1 cân thóc, 1 cân thịt nghĩa vụ”
đó là câu nói tự hào của tất cả mọi người ở đây. Đối với mọi công việc của quê hương, từ xưa tới nay, dù khó
khăn, gian khổ, cũng ít có người từ nan. Quan hệ giữa mọi người trong làng xóm, giữa nhân dân với cán bộ xã
khá chặt chẽ. Quyền dân chủ của mọi người trên các mặt được bảo đảm bằng nhiều biện pháp. Cán bộ xã ngay
từ những ngày đầu được giao trách nhiệm đã thề với nhau “quyết vì hạnh phúc của nhân dân mà làm việc”, nên
rất tôn trọng quyền lợi và ý kiến của nhân dân. Người ta khá yên tâm trước sự thống nhất về chính trị và tư
tưởng ở đây.
5. Một vài nhận xét sơ bộ
Quá trình tổ chức thục hiện quyền làm chủ tập thể về mọi mặt của xã Tân Hoà chính là quá trình dựa vào
lực lượng của bản thân mình, chủ động tạo ra những điều kiện cần thiết để tồn tại và phát triển. Để có thể thực
hiện được quá trình đó, Tân Hoà đã quan tâm phát triển cân đối và hài hoà tất cả các mặt của đời sống xã hội.
Với cách làm đó, Tân Hòa đã có thể chủ động vừa phát triển, lại vừa tạo ra những điều kiện cho những bước
phát triển tiếp theo, phát triển mặt này đồng thời lại tạo ra được chõ nương tựa cho mặt kia.
Phát triển theo cách đó tất yếu sẽ dẫn đến sự phát triển toàn diện. Ở Tân Hòa, tuy chưa có mặt hoạt động
nào đó tới đỉnh cao nhất của tỉnh Thái Bình, nhưng tất cả các mặt đều phát triển đến mức được công nhận là lá
cờ đầu hoặc tiên tiến của huyện hoặc của tỉnh. Phát triển toàn diện chính là phương hướng phát triển tất yếu của
mỗi đơn vị, vì chỉ có như vậy mới tạo được điều kiện cho những người nông dân tập thể làm chủ tập thể, đối
với xã hội, đối với thiên nhiên, đối với bản thân, làm chủ lập thể về tất cả các mặt của đời sống kinh tế, chính
trị, văn hóa, xã hội.
Đó chính là bí quyết thành công của Tân Hoà. Chính vì phương hướng phát triển đó mà, với những điều
kiện thông thường như các đơn vị khác, chỉ với lực lượng của bản thân mình, những nông dân tập thể Tân Hoà
đã có thể mang lại hạnh phúc cho mình sớm hơn ở nhiều đơn vị khác.
Tuy nhiên, với lực lượng của bản thân, trong phạm vi chật hẹp của một xã hiện nay, mặc dù những năm vừa
qua đã có những bước phát triển đáng kể, Tân Hoà vẫn chưa thoát khởi những hạn chế của một nền kinh tế tự
cung tự cấp.
Tuy đã từng bước tìm cách khắc phục, nhưng cho dù có giải quyết được tốt nhưng vấn đề này, cộng với
nhưng thành quả mới do việc khoán sản phẩm tới người lao động, những năm tới đây họ vẫn chưa thể thoát khỏi
những khó khăn vốn có. Tình trạng người đông, đất hiếm, nghèo nàn và lạc hậu không thể được khắc phục tận
gốc trong điều kiện của một nền kinh tế tự cung tự cấp hiện nay. Vì thế, họ yêu cầu phải có sự tác động của bên
ngoài vào quá trình phát triển của họ, tạo thêm cho họ những điều kiện cần thiết để vượt khởi cái thế hiện nay.
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Yêu cầu của Tân Hoà rất thích đáng. Với lực lượng của bản thân, bằng cách phát triển cân đối, hài hoà tất cả
các mặt của đời sống xã hội, tư tạo cho mình những điều kiện cần thiết để phát triển toàn diện, Tân Hòa đã hoàn
toàn có khả năng phát triển một cách bình thường, tổ chức thực hiện có hiệu quả quyền làm chủ tập thể của
những người nông dân tập thể trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Nhưng, nói như vậy không có nghĩa là
trong giai đoạn này đã hoàn toàn không có một tác động nào vào qúa trình phát triển của bản thân họ. Đến Tân
Hoà, một mặt người ta có thể thấy được những hiệu quả không nhở của sự giúp đỡ rất có hiệu lực của Nhà
nước, cấp trên, của các cơ quan, xí nghiệp quốc doanh đối với họ. Người Tân Hòa nói rất nhiều đến sự quan tâm
chỉ dẫn tỉ mỉ, chu đáo của huyện, của tỉnh đối với từng bước đi của mình, đến những hợp đồng kinh tế có hiệu
quả cao giữa họ với một số cơ quan, xí nghiệp của Nhà nước như trại chăn nuôi Đa Minh, xí nghiệp xi măng
Thái Bình, xí nghiệp vôi Tiền Phong... đã tạo cho họ có thêm công ăn việc làm và giúp họ có thể bằng lao động
của bản thân họ ở những nơi này, tạo ra thêm những nguồn nguyên liệu, phân bón để đầu tư thêm cho quá trình
thâm canh tăng năng suất của họ.
Để tác động tích cực vào quá trình phát triển của tân Hòa, giúp cho hợp tác xã này có thêm điều kiện để
khắc phục những khó khăn do nền kinh tế tự cung tự cấp gây nên, một mặt phải căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể, có
những biện pháp tích cực để phát huy hết thế mạnh, khắc phục những mặt còn yếu kém của họ, nhưng mặt khác
lại phải xuất phát từ khả năng và yêu cầu của tất cả các đơn vị kinh tế - xã hội cơ sở trong huyện, có những biện
pháp tích cực để liên kết họ lại, tổ chức kết hợp lao động - đất đai, phát triển thêm những ngành nghề mới; từng
bước xây dựng một đơn vị kinh tế nông - công nghiệp trên địa bàn huyện. Đó chính là nội dung chủ yếu của
việc tổ chức thực hiên quyền làm chủ rập thể của những người nông dân tập thể trong giai đoạn hiện nay.
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