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QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM
LÀM CHỦ TẬP THỂ CỦA ĐẢNG TA
TRONG MỌI HOẠT ĐỘNG
CỦA XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN
“Làm chủ tập thể là mục đích của chủ nghĩa xã hội đồng thời là một động lực
rất to lớn để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy trong xây dựng, cải tạo và
quản lý kinh tế, văn hóa, kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân, phải quán triệt
quan điểm làm chủ tập thể”.
LÊ DUẨN

Tạp chí Xã hội học dành riêng số này cho việc bước đầu tìm hiểu những vấn đề xây dựng nông
thôn mới ở Việt Nam hiện nay.
Ngay từ buổi đầu, Đảng ta đã đặt vấn đề nông dân và nông thôn Việt Nam như một trong những
vấn đề lớn nhất trong sự nghiệp cách mạng. Văn kiện của các đại hội của Đảng cũng như những lời
phát biểu thường xuyên của Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng đã từ phân tích đặc điểm của
xã hội Việt Nam, nêu lên chỗ mạnh, chỗ yếu của người nông dân Việt Nam, đề ra những phương
hướng đúng đắn để động viên, giáo đục và tổ chức nông dân, thường xuyên củng cố khối liên minh
công nông, đoàn kết công nhân và nông dàn thành lực lượng quyết định của sự nghiệp cách mạng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân Việt Nam đã chiến đấu hy sinh, lao động quên mình
góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng tháng 8, vào chiến thắng Điện Biên Phủ, vào sự nghiệp
giải phóng miền Nam, và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Ngày nay, giai cấp công nhân tập thể dưới sự lãnh đạo của Đảng đang thể hiện tinh thần tích cực và
sáng tạo trong việc phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa.
Dưới ánh sáng của các Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp và về nông thôn, xã hội học xác định
nhiệm vụ quang vinh của mình là đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế của nông thôn hiện nay, nêu lên
những điểm thành công và những hiện tượng thiếu sót, góp phần thực niên thắng lợi những đường lối
sáng tạo của Đảng ta trong lĩnh vực này.
Xã hội học nông thôn đang là một bộ môn quan trọng trong khoa học xã hội học.
Xã hội học các nước xã hội chủ nghĩa tìm hiểu những chuyển hiến to lớn đang diễn ra trong nông
thôn, phát hiện và kiến nghị những biện pháp khoa học nhất nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nông
thôn xã hội chủ nghĩa và đô thị xã hội chủ nghĩa.
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Xã hội học các nước tư bản đã được nhà nước tư sản cung cấp rất nhiều tiền của để đi vào nghiên
cứu nông thôn, duy trì nông thôn như một môi trường cung cấp lương thực, nguyên liệu phục vụ cho
lợi nhuận của giai cấp tư sản.
Tại các nước đang phát triển, xã hội học đang được đẩy mạnh từ hai phía, xã hội học tư sản và xã
hội học xã hội chủ nghĩa. Cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa hai hệ thống xã hội học nhằm chứng minh
xu hướng phát triển của những nước này theo con đường nào, tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa?
Xã hội học Việt Nam đi vào nông thôn nhằm tìm hiểu và phân tích những biến đổi cực kỳ phong
phú đang diễn ra ở nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là ở chặng đường đầu
tiên này. Các mặt phong phú của đời sống nông thôn hiện nay đang khiến cho những người đi vào
nông thôn không dễ dàng có những nhận định đúng đắn và thống nhất.
Xã hội học đi vào nông thôn với những ưu thế của khoa học này là vận dụng những phương pháp
chính xác và có hiệu quả nhất để phát hiện tình hình. Tuy nhiên, phát hiện tình hình chưa đủ để rút ra
những kết luận chính xác nếu như không được soi đường bằng một hệ thống tư tưởng chính xác mà
Đảng đã đưa lại cho chúng ta.
Giới xã hội học Việt Nam đi vào nông thốn trước hết phải học tập toàn bộ Nghị quyết và văn kiện
của Đảng về nông thôn. Điều quan trọng bậc nhất là nắm sợi chỉ đỏ đang dắt dẫn chúng ta trên con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến tới tương lai rực rỡ của đất nước. Sợi chỉ đỏ đó chính là quan
điểm làm chủ tập thể của Đảng.
Quan điểm làm chủ tập thể là cốt lõi của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta, là ánh
sáng soi đường cho chúng ta đi tìm hiểu nông thôn Việt Nam cũng như tìm hiểu mọi vấn đề của đất
nước.
Xây dựng nông thôn mới là xây dựng nông thôn làm chủ tập thể của giai cấp nông dân tập thể. Xã
hội học có trách nhiệm đi sâu tìm hiểu tình hình nông dân đang tiến tới làm chủ toàn bộ nông thôn như
thế nào: từ sản xuất đến phân phối, từ xây dựng đời sống của làng xã đến đời sống của mỗi gia đình, từ
nâng cao trình độ văn hóa của mỗi cá nhân đến thay đổi bộ mặt của toàn bộ đất nước.

*
*

*

Từ quan điểm làm chủ tập thể của Đảng, xã hội học đi vào nông thôn trước hết phải nắm được
những vấn đề quan trọng bậc nhất mà Đảng đang quan tâm.
Trước hết là vấn đề xây dựng huyện, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IV và thứ V của Đảng
ta đã nhấn mạnh tầm quan trọng có tính chiến lược của việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện
đối với việc thực hiện đường lối xây dựng nền kinh tế nước ta trong chặng đường đầu tiên của quá
trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới phải gắn
liền với việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện. Chỉ có như thế mới khai thác được các tiềm
năng và thế mạnh của địa phương, mới thực hiện được có hiệu quả sự kết hợp nông nghiệp và công
nghiệp, sản xuất và phân phối lưu thông, kinh tế và đời sống theo phương hướng đã nêu trong các
Nghị quyết của Đảng. Thực hiện các Nghị quyết
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của Đảng, nhiều huyện đã bước đầu tạo ra được những chuyển biến mới trong nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội ở địa phương. Những thuận lợi đang được phát huy, những khó khăn đang được khắc phục,
những kinh nghiệm mới ở nơi này và nơi khác đang là những đối tượng phong phú cho nghiên cứu xã
hội học. Kết hợp xây dựng cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp huyện với việc củng cố các hợp tác xã
sản xuất nông nghiệpi là nhiệm vụ hàng đầu đang tác động ngược lại cơ chế quản lý của cấp huyện và
không ngừng hoàn thiện cơ chế ấy. Xã hội học không thể một lúc đi vào toàn bộ những vấn đề trên,
nhưng lại không một phút nào rời bỏ phương hướng cơ bản và lâu dài này của Đảng khi tìm hiểu và
suy nghĩ về mọi vấn đề của nông thôn hiện nay.
Vấn đề nổi lên ở nông thôn hiện nay là cơ chế khoán sản phẩm trong hợp tác xã. Chỉ thị số 100 của
Ban Bí thư trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng đã khẳng định phương
pháp khoán mới, gọi là khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động. Qua mấy năm thực
hiện phương pháp khoán mới này, nông thôn Việt Nam đã có những biến đổi rõ rệt. Với cơ chế khoán
mới, nông dân phấn khởi sản xuất, hăng say lao động, đất đai được đo đạc lại và sử dụng tốt hơn, sản
xuất được phát triển, đời sống được bước đầu cải thiện. Tuy nhiên, trong việc thực hiện cơ chế khoán,
bên cạnh những thành công rõ rệt chứng minh tính chất đúng đắn của đường lối Đảng còn có rất nhiều
khuyết điểm cần được khắc phục, còn nhiều vấn đề phức tạp cần được giải quyết.
Cách đây hai năm, đồng chí Lê Đức Thọ Ủy viên Bộ Chính trị, sau khi đi tìm hiểu và nghiên cứu
tinh hình quản lý hợp tác xã nông nghiệp đã phát biểu những ý kiến rất sâu sắc về mặt lý luận và thực
tiễn chung quanh vấn đề phát huy nhân tố mới, hoàn chỉnh chế độ quản lý mới trong các hợp tác xã
nông nghiệp. Từ đó đến nay, bao nhiêu biến đổi mới đã diễn ra hết sức phong phú ở nông thôn. Trong
tình hình này, trong hàng ngũ cán bộ, giữa các ban chủ nhiệm hợp tác xã và trong nội bộ nông dân
không phải đã có sự thống nhất tuyệt đối về việc đánh giá kết quả, về cách thức làm ăn, về phương
hướng phấn đấu. Tuy nhiên, mọi vấn đề nêu lên hầu như đã được đề cập trong bài nói quan trọng của
đồng chí Lê Đức Thọ.
Bài nói này tiếp tục được coi như ánh sáng, chỉ dẫn cho giới xã hội học đi vào những vấn đề phức
tạp của nông thôn hiện nay.

*
*

*

Đồng chí Lê Đức Thọ, ngay từ ngày đó đã nhắc nhở: “Khoán mới cũng có nhiều khuyêt điểm trong
tổ chức thực hiện và vì mới được áp dụng cho nên chưa hoàn chỉnh. Điều đó là đã hiểu. Ta có thể kể
ra, nhiều khuyết điểm trong quá trình thực hiện khoán mới ở nơi này, nơi khác, có nơi nghiêm
trọng”( 1 ).
Cơ chế khoán mới đã bước đầu khắc phục sự trì trệ của sản xuất, sự thiếu phấn khởi của người lao
động, huy động được tới mức tối đa tiềm năng của lao động và đất đai. Từ tình hình đó, khoán tạo ra
những điều kiện thuận lợi để từng bước hoàn

1

Lê Đức Thọ: Phát huy nhân tố mới, hoàn chỉnh chế độ quản lý mới trong các hợp tác xã nông nghiệp, Báo
Nhân dân, ngày 4 - 9 - 1982.
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thiện quan hệ sản xuất mới, phát triển lực lượng sản xuất, thay đổi dần bộ mặt xã hội và văn hóa của
nông thôn.
Đồng chí Lê Đức Thọ nói: “Phải phát triển sản xuất, nhưng phải chăm lo củng cố quan hệ sản xuất
mới, phải nắm chắc tư liệu sản xuất, quản lý và phân phối đúng nguyên tắc. Việc củng cố quan hệ sản
xuất mới có nhiều mặt, nhưng làm cho sản xuất của hợp tác xã phát triển, đời sống xã viên không
ngừng cải thiện là mặt quan trọng nhất làm cho hợp tác xã gắn với toàn xã hội, xã viên gắn với hợp tác
xã” ( 1 ).
Nếu như không nắm vững tinh thần trên đây, nếu như hợp tác xã không phát huy vai trò tập thể của
mình, bảo đảm năm khâu cho xã viên, gắn bó lợi ích của xã viên với lợi ích của hợp tác xã và nhà
nước, nếu như không làm cho xã viên quan tâm đến lợi ích chung của tập thể mà chỉ lo đến lợi ích
riêng của gia đình, không làm cho xã viên tích cực tham gia đại hội và hội nghị xã viên để bàn về công
việc chung thì quan hệ sản xuất như không thể củng cố và hoàn thiện.
Đồng chí Lê Đức Thọ cũng nhấn mạnh: “Nói đến sản xuất nông nghiệp mà không nói đến việc
tăng cường đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thì sản xuất không thể tăng nhanh và không ngừng vì đó
là vấn đề then chốt và căn bản nhất... Đi công tác lần này tôi thấy, ở một số nơi khoán sản phẩm, có
điều kiện, vẫn sử dụng tốt lực lượng cơ giới và những cơ sở vật chất kỹ thuật, nhưng cũng có nhiều
nơi, nhiều cơ sở vật chất - kỹ thuật đã được xây dựng, không được sử dụng, bỏ hỏng, hoặc cũng có nơi
không muốn thuê máy kéo vì có nhiều phiền phức nên xã viên muốn tự cày bừa lấy để thu nhập sản
phẩm vượt khoán nhiều hơn” (2).
Cuộc điều tra gần đây của Viện Xã hội học về công cụ lao động đã cho thấy ở một số nơi công cụ
hiện đại và cải tiến có nhiều hướng giảm sút, công cụ thô sơ đang được phát triển. Đấy là hiện tượng
mà cấp huyện cũng như ban chủ nhiệm hợp tác xã cần quan tâm đến xu hướng thụt lùi tạm thời đó và
thực hiện điều mà đồng chí Lê Đức Thọ đã nhắc nhở: “Tiếp tục từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ
thuật cho nông nghiệp, từng bước hiện đại hóa nền nông nghiệp” (3).
Đồng chí Lê Đức Thọ nói: “Đổi mới công tác quản lý là để thúc đẩy sản xuất phát triển nhưng cũng
là để xây dựng nông thôn mới, con người xã viên mới... Trước đây chúng ta có phần coi nhẹ chính
sách khuyến khích bằng vật chất, thế là không đúng. Nhưng bây giờ lại đề phòng coi nhẹ công tác giáo
dục chính trị và tư tuởng, coi khuyến khích vật chất là tất cả chỉ chú ý lợi ích cá nhân, coi nhẹ lợi ích
nhà nước và tập thể” (4).
Việc điều tra gần đây của Viện Xã hội học về thái độ của nông dân đối với hệ thống các giá trị tinh
thần đã cho thấy: những giá trị cũ và giá trị mới còn đang xen kẽ nhau để tác động vào nông dân,
nhưng bảng giá trị mới đã dần dần rõ nét: đó là bảng giá trị đặt trên cơ sở của chế độ làm chủ tập thể,
lấy lao động, tình thương và lẽ phải làm lẽ sống.
Về việc học tập ở nông thôn hiện nay, có tình hình là một số gia đình thuần túy nông nghiệp cho
con cái nghỉ học. Tình hình này có thể có nguyên nhân là các gia đình hiện nay rất cần sức lao động để
phấn đấu tăng năng suất lúa và vượt khoán. Nhưng mặt khác, cũng cần xem xét việc thực hiện chính
sách cải cách giáo dục của

12 3 4

, , , Lê Đức Thọ: Bài đã dẫn.
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Đảng đã thực quán triệt trong nội dung và chương trình giảng dậy ở nông thôn hiện nay chưa? Người
nông dân học đến phổ thông cơ sở và phổ thông trung học đã vận dụng kiến thức của mình được bao
nhiêu trong việc áp dụng kỹ thuật, cải tiến lối làm ăn, xây dựng bộ mặt mới của nông thôn, tham gia
đời sống văn hóa và không ngừng phát triển bản thân mình? Chúng tôi nghĩ rằng ngành giáo dục có thể
điều tra kỹ hơn về tình hình trên đây để hoàn thiện nội dung và phương hướng giáo dục cho phù hợp
hơn nữa với yêu cầu cải cách giáo dục của Đảng.
Cuối cùng, một vấn đề quan trọng đặc biệt đang đặt ra ở nông thôn hiện nay là việc sinh đẻ có kế
hoạch. Giảm tỷ lệ sinh đẻ hiện nay đang là một mục tiêu cực kỳ quan trọng của Đảng và Nhà nước.
Nếu việc phát triển lương thực không đi đôi với việc giảm sinh đẻ thì đất nước ta sẽ gặp rất nhiều khó
khăn không thể giải quyết. Nếu thế giới dự đoán rằng dấn số thế giới sẽ tăng lên trên 6 tỷ vào năm
2.000 so với con số trên 4 tỷ hiện nay thì mức sinh đẻ của Việt Nam, theo tỷ lệ trung bình của thế giới
sẽ tăng lên gần 90 triệu. Không sức mạnh kỳ diệu nào trên lãnh vực sản xuất có thể bảo đảm nâng cao
đời sống với số dân đông đảo như thế.
Cuộc điều tra chỉ mới ở một xã Thái Bình cho thấy những cặp vợ chồng thôi sinh đẻ, đã đẻ với
mức trung bình là 6 hoặc 7 con. Bộ Y tế đã hoạt động ráo riết nhưng ở đây 50% phụ nữ đã đặt vòng lại
tháo vòng ra để đẻ con. Quy luật sinh đẻ là một quy luật xã hội. Các ngành khoa học xã hội phải
nghiên cứu quy luật này ở Việt Nam để kiến nghị những biện pháp thích hợp nhất.
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Trên đây là một số vấn đề mà giới xã hội học đang đặc biệt quan tâm và tiếp tục điều tra nghiên
cứu nhằm thiết thực phục vụ chính sách nông nghiệp và chính sách nông thôn của Đảng.
Kết thúc bài nói chuyện quan trọng của mình, đồng chí Lê Đức Thọ đã nói: “Đường lối của Đảng
đã được xác định. Nhưng phải cụ thể hóa. “Cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể”. Như đồng chí Lê
Duẩn thường nói. Và trong lĩnh vực cụ thể thì lại không diễn ra trên bàn giấy, trên các trang sách, mà
lại diễn ra trong cuộc sống lao động sản xuất hàng ngày của hàng triệu quần chúng ở cơ sở. Cho nên
phải lắng nghe ý kiến quần chúng, lắng nghe những ý kiến “thuận tai”, cũng như những ý kiến “trái
tai”, tổng kết những sáng kiến của quần chúng để bổ sung chính sách.
Tình hình đang khó khăn. Những khó khăn thường là những vấn đề cụ thể, và những vấn đề cụ thể
lại phải được xem xét và đánh giá nó trong thực tiễn đầy sinh động và dưới ánh sáng đường lối của
Đảng. Sáng kiến về khoán sản phẩm càng làm cho chúng ta tin tưởng một chân lý mà Lênin thường
nhắc chúng ta: quần chúng luôn luôn sáng tạo.
Để biến Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng thành hiện thực, “cụ thể và hành động” phải là
khẩu hiệu của chúng ta “Cuộc sống đòi hỏi ta không được quan liêu, sáo rỗng” ( 1 ).
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Xã luận

Gắn liền lý luận với thực tiễn, bám sát đời sống thực tế của xã hội để cụ thể hóa đường lối của
Đảng và góp phần không ngừng hoàn thiện đường lối ấy đó là phương châm hành động có ý nghĩa
truyền thống của Đảng ta từ trước tới nay.
Đại hội lần thứ V của Đảng nhấn mạnh khuyết điểm chung của chúng ta là không cụ thể hóa được
đường lối đúng đắn của Đảng trong các lĩnh vực hoạt động, Đảng đòi hỏi cán bộ phải đi xuống thực tế,
phải nắm vấn đề thực tế một cách khoa học nhất để có những thông tin chính xác về mọi mặt.
Việc thành lập Viện Xã hội học cũng là một phương tiện nhằm thực hiện tư tưởng trên đây của
Đảng. Nông thôn của chúng ta đang là một lãnh vực hết sức phong phú về mọi mặt lý luận và thực
tiễn, về kinh tế và xã hội, về chính trị và tư tưởng, về tổ chức và quản lý. Chỉ ngồi ở nhà đọc sách, mà
bàn luận về nông thôn là một việc hết sức viển vông và ảo tưởng.
Dưới ánh sáng của Đảng, Viện Xã hội học đã tiến hành nhiều cuộc điều tra thực tế với một đội ngũ
trên dưới 50 cán bộ đi tìm hiểu ở nông thôn Hà Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, bước đầu phản ánh một
số tình hình cụ thể mở đầu cho việc từng bước đi sâu vào mọi vấn đề phức tạp của nông thôn.
Được sự giúp đỡ và động viên của Ban Nông nghiệp Trung ương và Bộ Nông nghiệp của Nhà
nước, Viện sẽ triển khai công tác điều tra của mình, không chỉ ở đồng bằng Bác bộ mà còn ở đồng
bằng sông Cửu long ở ba tỉnh Tây Nguyên ở các tỉnh miền núi, ở các tỉnh ven biển.
Trong những ngày này, được sự công tác, và chỉ đạo của Ban Nông nghiệp Trung ương, Viện Xã
hội học đang đi tìm hiểu tại Hà Bắc, Hà Sơn Bình và nông thôn Hà Nội.
Tạp chí Xã hội học mong sẽ có dịp công bố những kết quả đó để cùng đông đảo độc giả trao đổi ý
kiến về lãnh vực hết sức quan trọng này của đất nước ta.
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