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I
Cải tiến quản lý kinh tế là một đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
nước ta hiện nay. Muốn tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý kinh tế, phải giải quyết
nhiều vấn đề một cách đồng bộ, đồng thời phải biết chọn đúng vần đề trọng tâm để tập trung sức thực
hiên. Trong tình hình hiện nay, vấn đề gì cần được ưu tiên giải quyết ? Trả lời câu hỏi đó không đơn
giản. Ở đây có nhiều phương án để lựa chọn : Có thể chọn vấn đề cải tiến quản lý nông nghiệp, vì
nông nghiệp hiện đang là mặt trận hàng đầu và, chính trên mặt trận này, chúng ta có thể khai thác tốt
các tiềm năng đất đai và lao động, những tiềm năng hiện thực nhất hiện nay. Cũng có thể chọn vấn đề
cải tiến quản lý công nghiệp, vì đây là cái trục của nền kinh tế mà ở đó công suất sử dụng mới đạt 50%
, nếu cải tiến quản lý tốt, đưa công suất máy móc được sử dụng lên thêm 10% thì tình hình kinh tế sẽ
có chuyển biến tốt hơn. Cũng có thể chỉ bàn vấn đề phân phối lưu thông, bởi vì đây đang là mặt trận
nóng bỏng,là nơi có nhiều rối ren, ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất và đời sống. Đứng về góc độ nào
đó mà xét thì mỗi phương án trên xem ra có phần hợp lý của nó. Nhưng nếu xét vấn đề một cách toàn
diện, thì những phương án ấy chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình kinh tế-xã hội hiện nay.
Sau khi xem xét nhiều mặt, cân nhắc kỹ các phương án, các ý kiến, Đảng ta cho rằng trước mắt
.muốn tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý kinh tế, cần tập trung giải quyết hai loại vấn đề :
Một là, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tính chủ động sáng tạo và
mọi khả năng của cơ sở, tổ chức lại sản xuất, từng bước xây dựng cơ chế quản lý mới, phân công,
phân cấp quản lý đúng đắn.
Hai là, giải quyết một số vấn đề cấp bách về phân phối lưu thông, đặc biệt là các lĩnh vực thị
trường-giá-lương-tiền, nhằm phục vụ tốt cơ sở đồng thời giải quyết đúng đắn các mối quan hệ phân
phối trong nền kinh tế quốc dân.
Vì sao Hội nghị Trung ương lần này lại lựa chọn hai vấn đề trên?
Ai cũng thấy yêu cầu của quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa là phải bảo đảm sử dụng tốt nhất những
năng lực sản xuất để có thể tạo ra nhiều của cải hơn với chi phí ít nhất và chất lượng ngày càng cao.
Các cơ sở sản xuất chính là nơi tạo ra mọi sản phẩm cho xã hội. Hoạt động của các ngành, các cấp phải
tạo điều kiện cho cơ sở có thể sản xuất ra nhiều của cải. Những vướng mắc hiện nay trong sản xuất, xét
cho
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cùng, đều biểu hiện tập trung ở cơ sở. Hơn nữa, chúng ta có thể từ cơ sở mà xem xét hoạt động của
toàn bộ hệ thống quản lý kinh tế, để từ đó cải tiến các khâu cần thiết nhằm phục vụ cho cơ sở. Cho
nên, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết vấn đề cơ sở, phân cấp quản lý để phát huy hơn nữa quyền
chủ động của cơ sở, là vấn đề nổi lên hàng đàu trong đời sống kinh tế hiện nay. Cùng với vấn đề cơ sở,
Trung ương lựa chọn vấn đề phân phối lưu thông. Bởi vì, trong tình hình hiện nay, muốn cải tiến cơ
chế quản lý của các cơ sở, không thể không đồng thời giải quyết vấn đề phân phối lưu thông, nhấ là
các vấn đề thị trường, giá, lượng, tiền là những lĩnh vực đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản
xuất của cơ sở. Hơn nữa, phân phối lưu thông không chỉ trực tiếp tác động đến sản xuất, mà còn đang
tác động đến nhiều mặt của đời sống. Nó đang là mặt trận nóng bỏng, đang là vấn đề bức bách phải
giải quyết.
Như vậy, cách chọn vấn đề của Hội nghị Trung ương là đúng và trúng
II
Đánh giá tình hình bao giờ cũng là xuất phát điểm, là cơ sở để phát hiện vấn đề và giải quyết đúng
đắn vấn đề. Hội nghị Trung ương lần này đã xem xét tình hình quản lý kinh tế một cách tập trung.
Đánh giá tình hình quản lý kinh tế, Nghị quyết chỉ rõ mấy năm qua chúng ta đã đạt được những
tiến bộ và chuyển biến trên một số mặt: đổi mới công tác kết hoạch hóa; cải tiến một số chính sách,
chế độ về phân phối lưu thông; phân phối quản lý và kiện toàn cấp huyện được cải tiến; đội ngũ cán bộ
được sắp xếp lại một bước…
Các chính sách cải tiến quản lý kinh tế do Đảng và Nhà nước ta ban hành trong những năm qua dựa
trên hai cơ sở. Một là, đường lối chung và đường lối kinh tế của Đảng cùng những chủ trương lớn về
cải tiến quản lý kinh tế của Đại hội Đảng và của các Hội nghị Trung ương mà phương hướng chủ yếu
là “mở rộng quyền chủ động sáng tạo cho cơ sở và địa phương dưới sự quản lý tập trung thống nhất
của trung ương về những mặt cơ bản, khuyến khích mạnh mẽ người lao động hăng hái sản xuất”. Hai
là, những bài học kinh nghiệm thực tế phong phú từ những điển hình tốt xuất hiện ở các địa phương,
các ngành và cơ sở.
Những tiến bộ và chuyển biến ấy đã góp phần đưa nền kinh tế nước ta vượt qua những thử thách
gay gắt, bước đầu khắc phục tình trạng sút kém trong những năm 1979-1980 và đạt được những thành
tựu đáng kể về kinh tế ba năm qua.
Khái quát về đánh giá tình hình quản lý kinh tế, Hội nghị Trung ương đã nêu lên kết luận: “Thực tế
chứng minh rằng, trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, thấu suốt và cụ thể hóa đường lối đúng đắn
của Đảng bằng một cơ cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế quản lý thích hợp, phát huy mạnh mẽ quyền
làm chủ tập thể của nhân dân lao động ở từng cơ sở, từng địa phương, từng ngành, động viên được sức
mạnh tổng hợp của cả nước, thì chúng ta có khả năng tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống
kinh tế - xã hội”.
Trong khi khẳng định những tiến bộ và chuyển biến, Nghị quyết cũng chỉ rõ những tiến bộ và
chuyển biến ấy chưa đồng đều, chưa mạnh mẽ, chưa cơ bản. Công tác quản lý kinh tế còn nhiều
khuyết điểm và nhược điểm. Nghị quyết chỉ rõ những khuyết điểm ấy là “biểu hiện của tệ quan liêu
bao cấp, bảo thủ, trì trệ trong cơ chế quản
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lý kinh tế và tình trạng phân tán, cục bộ, vô tổ chức, vô kỷ luật”. Quan liêu, bao cấp, bảo thủ, trì trệ đã
trở thành một tệ trong cơ chế quản lý kinh tế : kế hoạch gò bó, cứng nhắc, không gắn với hạch toán
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, làm ăn không tính toán hiệu quả kinh tế, chính sách, chế độ
còn mang nặng tính chất bao cấp, bộ máy quản lý nặng nề, quan liêu, kém hiệu lực... Mặt khác, phân
tán, cục bộ, vô kỷ luật cũng đã là một tình trạng phổ biến : không chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giao
nộp sản phẩm, kỷ luật tài chính, kỷ luật quản lý giá, tranh mua tranh bán trong xuất khẩu, tự định ra
chế độ phân phối không đúng, v.v…
Nghị quyết của Trung ương không nêu cái nào là chính, cái nào là phụ. Cả hai đều tác hại lớn.
Song Đảng ta luôn luôn đặt việc phê phán tệ quan liêu bao cấp lên trước. Nhưng không coi nhẹ tình
trạng phân tái, cục bộ, vô kỷ luật. Đấu tranh chống tệ quan liêu bao cấp không thể không đồng thời đấu
tranh khắc phục tình trạng phân tán, cục bộ, vô kỷ luật.
Nghị quyết Trung ương đã nêu lên các nguyên nhân của những khuyết điểm: chưa đánh giá đầy đủ
tình hình kinh tế - xã hội, chưa nắm vững đặc điểm của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ:
chậm cụ thể hóa đường lối kinh tế thành những chính sách, chế độ quản lý kinh tế đúng đắn; công tác
chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn nhiều khuyết điểm, v.v…. Những nguyên nhân đó cũng chính là những
thiếu sót chủ quan mà Đảng ta đã nghiêm khắc tự kiểm điểm.
Trên cơ sở sự đánh giá đúng đắn đó, Nghị quyết của Trung ương đẫ nêu lên bốn phương hướng và
yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến quản lý kinh tế trong thời gian tới và chỉ rõ : “Trước mắt, phải tạo ra
một chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý kinh tế, tập trung giải quyết hai loại vấn đề” (như phần trên
đã trình bày).
III
Để có thể từng hước ổn định sản xuất và tạo thuận lợi cho đổi mới quản lý kinh tế, trong điều kiện
nền kinh tế nước ta hiện nay, việc sắp xếp và tổ chức lại sản xuát là một yêu cầu cấp bách. Vì vậy,
Nghị quyết Trung ương đã nêu ra “cần khẩn trương sắp xếp lại các cơ sở sản xuất kinh doanh” mà tinh
thần cơ bản là tập trung những điều kiện sản xuất trong nước, tích cực huy động các khả năng nhập
khẩu, triệt để tiết kiệm (trước hết là tiết kiệm điện, xăng dầu, than, nguyên liệu…) để sản xuất những
sản phẩm trọng yếu nhất, ưu tiên cho những cơ sở quốc doanh quan trọng có điều kiện sản xuất ổn
định, có hiệu qủa kinh tế cao nhất.
Nghị quyết đã nhấn mạnh việc phát triển các quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết đa dạng trong
nền kinh tế, bảo đảm khai thác mọi tiềm năng, đẩy mạnh phát triển sản xuất với hiệu quả kinh tế cao.
Đẩy mạnh xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện cũng là một nội dung quan trọng của tổ chức
lại sản xuất.
Đối với việc cải tiến cơ chế quản lý các đơn vị cơ sở sản xuất, Hội nghị Trung ương lần này chủ
yếu tập trung giải quyết những vấn đề về xí nghiệp công nghiệp quốc doanh trên năm mặt: mở rộng
quyền hạn và trách nhiệm của xí nghiệp trong công tác kế hoạch hóa; cải tiến công tác cung ứng vật tư
và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường chế độ tự chủ tài chính của xí nghiệp; củng cố việc hạch toán giá
thành; và cải tiến công tác lao động, tiền lương trong xí nghiệp.
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Những chủ trương cụ thể về đổi mới năm mặt nói trên đều hướng vào việc mở rộng quyền chủ
động, sáng tạo của các cơ sở, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của người lao động, tạo ra
động lực quản trọng để các cơ sở có thể sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Những đổi mới đó cũng
hướng các xí nghiệp đi đúng quỹ đạo cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, khắc phục những lệch
lạc đã và có thể xảy ra. Những sự đổi mới đó cũng quán triệt tinh thân gắn bó chặt chẽ giữa “quyền
hạn với trách nhiệm”, “lợi ích với nghĩa vụ”.
Tất cả những nội dung nói trên là sự chuyển mạnh các cơ sở từ hoạt động sản xuất theo lối hành
chính bao cấp sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển hướng ấy đòi hỏi phải có nhiều thay đổi
trong nhận thức, trong sự hiểu biết về kiến thức kinh tế và cả những phẩm chất cần thiết của những
người làm chủ tập thể ở cơ sở, trước hết là cán bộ quản lý.
Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp, tuy không đi sâu như đối với xí nghiệp quốc
doanh, những Nghị quyết Trung ương đã đề cập đến những vấn đề rất cơ bản làm cơ sở cho việc xây
dựng cơ chế quản lý hợp tác xã - một cơ chế huy động được mọi lực lượng từ tập thể thành viên của
hợp tác xã đến từng xã viên, từ cơ quan quản lý đến các cơ quan dịch vụ, từ cán bộ quản lý đến cán bộ
kỹ thuật đem hết sức mình góp phần phát triển nông nghiệp đạt năng suất cao, hiệu quả tốt.
Nét nổi bật là sự đổi mới cơ chế kế hoạch hóa của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Khắc phục lỗi
làm kế hoạch theo kiểu áp đặt từ trên xuống. Kế hoạch của hợp tác xã do Đại hội xã viên quyết định
dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Nhà nước thông qua các chính sách đòn bẩy, cung ứng vật tư kỹ thuật,
hợp đồng kinh tế, các hình thức tổ chức liên kết, liên doanh, để chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng kế
hoạch. Từ nay, hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh đối với hợp tác xã chỉ còn hai loại, mà thực chất là về phía
hợp tác xã chỉ còn một chỉ tiêu pháp lệnh, đó là “khối lượng sản phẩm hợp tác xã bán cho Nhà nước
theo chất lượng và giá cả đã được xác định trong hợp đồng kinh tế”. Loại chỉ tiêu thứ hai: cung cấp
năng lượng, vật tư, máy móc, dịch vụ, v.v… cho hợp tác xã là trách nhiệm về phía Nhà nước.
Với cơ chế kế hoạch hóa mới đã thể hiện tinh thần rất coi trọng việc phát huy quyền làm chủ tập
thể của hợp tác xã và nông dân tập thể, làm cho nông dân hăng hái, phấn khởi đẩy mạnh phát triển sản
xuất nông nghiệp lên một bước mới.
Nghị quyết cũng đã đề ra việc “tổng kết công tác tổ chức quản lý hợp tác xã, đặc biệt chú ý tiếp tục
hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động”, tiếp tục tìm ra những hình thức để
khuyến khích tính tích cực lao động của người xã viên.
Nghị quyết Trung ương kỳ này rất coi trọng việc cải tiến cơ chế quản lý nông nghiệp để có thể huy
động lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ đem tài năng phục vụ nông nghiệp, phục vụ
hợp tác xã. Nghị quyết chỉ rõ: “Có chính sách đãi ngộ thích đáng cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật,
nghiệp vụ gắn với kết quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã”. Nghị quyết Trung ương kỳ này cũng
chỉ ra hướng xây dựng cơ chế để huy động các cơ quan dịch vụ nông nghiệp, phục vụ hợp tác xã tốt
hơn: “Các cơ quan cung ứng vật tư, các cơ sở dịch vụ kinh tế - kỹ thuật phục vụ nông nghiệp và hợp
tác xã phải thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng đã ký, trong đó ghi rõ các hình thức khuyến khích vật
chất và bồi thường thiệt hại”.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học số 3 - 1984

ĐÀO DUY TÙNG

12

IV
Trên mặt trận phân phối lưu thông, thời gian qua chúng ta đã thu được một số kết quả, song chưa
có chuyển biến cơ bản, còn nhiều rối ren và hiện đang là vấn đề nóng bỏng, cấp bách phải giải quyết.
Giải quyết vấn đề phân phối lưu thông trong tình hình hiện nay phải tập trung trước hết vào bốn
lĩnh vực là . thị trường-giá-lương-tiền. Song vấn đề là giải quyết mối quan hệ giữa bốn lĩnh vực đó như
thế nào? Ở đây cũng có thể có nhiều phương án để lựa chọn. Có phương án phải làm chủ thị trường, ổn
định vật giá, làm chủ đồng tiền, trên cơ sở đó mới giải quyết vấn đề lượng và giá. Có một phương án
khác: phải giải quyết được vấn đề lượng, giá trước hết, mới có điều kiện giải quyết được vấn đề thị
trường, nắm hàng, nắm tiền. Cả hai phương án đó đều không phù hợp với tình hình hiện nay.
Nghị quyết của Trung ương chỉ rõ: để đạt được các mục tiêu trong việc cải tiến phân phối lưu
thông, trong một số năm trước mắt, cần tiến hành đồng thời hai loại công việc:
- Một mặt, trên có sở phát triển sản xuất, phải đẩy mạnh thu mua, nắm nguồn hàng và mở rộng
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tích cực cải tạo và quản lý chặt chẽ thị trường tự do: cấm tư thương
kinh doanh những mặt hàng do Nhà nước thống nhất quản lý, chống đầu cơ, buôn lậu, loại trừ chợ đen.
- Mặt khác, phải khẩn trương điều chỉnh các chính sách về giá cả, tiền lương, tài chính, tiền tệ cho
phù hợp với tình hình kinh tế - tài chính đã thay đổi và chưa ổn định, nhằm phục vụ tốt hơn nữa sản
xuất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa và đời sống của người lao động.
Hai loại công việc nói trên có liên quan chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau, không thể chỉ giải
quyết xong cái này mới giải quyết cái kia.
Khi giải quyết vấn đề phân phối lưu thông, phải nắm vững chính sách phân phối của Đảng. Chính
sách ấy đòi hỏi khi giải quyết vấn đề phân phối lưu thông từ giả cả, tiền lương cho đến thị trường phải
thể hiện được đúng đắn các mối quan hệ cơ bản của nền kinh tế quốc dân: quan hệ giữa nông nghiệp
và công nghiệp, giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa kinh tế và quốc phòng, v.v… Chính sách ấy phải quán
triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, phải khắc phục chế động bao cấp, chủ nghĩa bình quân, để
làm cho người lao động hăng hái sản xuất. Phải kết hợp hài hòa các loại lợi ích: lợi ích của toàn xã hội,
của tập thể và của người lao động; Lợi ích của trung ương, của địa phương và của cơ sở. Việc nắm
vững chính sách trên đây rất quan trọng, bởi vì trong những khuyết điểm về phân phối lưu thông hiện
nay có nhiều khuyết điểm do chưa quán triệt chính sách trên.
Về thị trường, phải khẩn trương và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Nghị
quyết của Hội đồng Chính phủ về cải tạo và quản lý thị trường, nắm hàng, nắm tiền.
Tiến hành khẩn trương và sớm hoàn thành việc xóa bỏ tư sản thương nghiệp.
Thực hiện việc Nhà nước thống nhất quản lý và kinh doanh những vật tư chiến lược, những mặt
hàng do Nhà nước cần nắm có quan hệ đến quốc kế dân sinh.
Đẩy mạnh công tác cải tạo, sắp xếp và quản lý thị trường. Kiên quyết và tích cực xóa chợ đen, loại
trừ bọn đầu cơ, buôn bán, chống sự phá hoại của kẻ thù.
Ra sức củng cố và phát triển mạng lưới thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua bán đến tận
cơ sở.
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Chung lại, trên lĩnh vực này phải sớm làm chủ cho được thị trường. Lo đó cần chống lại khuynh
hướng không đúng: một là do dự, không kiên quyết loại trừ “chợ đen”, không tích cực thu hẹp thị
trường tự do, sợ cải tạo mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến sản xuât và lưu thông; hai là, nóng vội, muốn xóa
ngay thị trường tự do bằng các biện pháp hành chính, mà không tích cực mở rộng thị trường có tổ chức
và hệ thốn thương nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Về giá cả, trước hết cần khẳng định rằng thi hành hệ thống một giá là một điều kiện hết sức mong
muốn của Đảng và nhà nước ta cũng như toàn dân ta. Song, trong tình hình kinh tế hiện nay chúng ta
chưa đủ điều kiện để thực hiện ngay một giá. Trong một số năm trước mắt, phải tạm thời thi hành
chính sách hai loại giá : giá ổn định; giá được chỉ đạo linh hoạt.
Song phải tích cực đảy mạnh sản xuất, nắm hàng, nắm tiền, làm chủ thị trường, tiến tới xây dựng
một hệ thống giá hợp lý, ổn địch và thực hiện chính sách một giá thống nhất.
Tiền lương hiện nay không bảo đảm tái sản xuất sức lao động. Đời sống của những người ăn lương
có nhiều khó khăn. Tiền lương vì vậy đang là vấn đề cấp bách trên lĩnh vực phân phối lưu thông.
Nghị quyết của Trung ương đã nêu ra ba yêu cầu về giải quyết vấn đề tiền lương:
- Bảo đảm tiền lương thực tế ;
- Cải tiến một bước chế độ tiền lương;
- Thống nhất chế độ tiền lương.
Như vậy, cố gắng giải quyết một bước tình hình khó khăn gay gắt trước mắt về đời sống, mặt khác
phải sớm bảo đảm bù đắp hao phí để tái sản xuất sức lạo động cho người lao động.
Về tài chính, tiền tệ : để thực hiện giảm bớt bội chi tiền mặt và bội chi ngân sách, tiến tới chấm dứt
bội chi, điều cơ bản là phải đẩy mạnh sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả ngày càng cao,
đồng thời phải đề ra và thực hiện chính sách tài chính quốc gia phù hợp với chặng đường hiện nay của
thời kỳ quá độ.
Vấn đề tạo nguồn vốn ban đầu và tích lũy xã hội chủ nghĩa luôn luôn là vấn đề rất căn bản của nền
tài chính quốc gia, xét trước mắt cũng như lâu dài. Cần khẳng định nguồn tích lũy phải từ khai thác các
thế nạnh (lao động xã hội và đất đai, tài nguyên), từ phát triển sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu
quả cao, tóm lại là từ các ngành sản xuất vật chất, chứ không phải bằng đi buôn thu chênh lệch giá.
Sản xuất, tăng thu phải đi đôi với tiết kiệm triệt để ở tất cả các ngành, các cấp, ở mỗi cá nhân. Tiết
kiệm phải được thực hiện thật nghiêm ngặt từ trong xây dựng cơ bản, sản xuất và tiêu dùng. Kiên
quyết dấu trang chốn tệ chè chén, biếu xén, giữ “quỹ đen”.
*
**
Quán triệt Nghị quyết của Trung ương là phải quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết,
quán triệt những vấn đề có tính quy luật làm căn cứ cho việc đổi mới quản lý kinh tế ở nước ta đã được
trình bày trong bài Nắm vững quy luật đổi mới quản lý kinh tế của đồng chí Lê Duẩn, và điều quan
trọng là quán triệt bằng hành dộng thực tiễn tổ chức thực hiện Nghị quyết ở tất cả các ngành, các cấp,
biến Nghị quyết thành những thành tựu trên mặt trận sản xuất cũng như trên mặt trận phân phối lưu
thông.
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