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Chào mừng đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI
XÃ LUẬN
TRƯỚC SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA ĐẢNG

NGHIÊN CỨU VỀ CƠ CẤU XÃ HỘI
VÀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
LÀ NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA XÃ HỘI HỌC
ĐỂ thực hiện đường lối chung và đường lối kinh tế của mình, Đảng cần đề ra một loạt các chính
sách nhằm tác dụng cụ thể vào mọi lĩnh vực của đời sồng kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa. Ở đây,
các chính sách xã hội giữ một vị trí cực kỳ trọng yếu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến mọi thành phần
xã hội, phát huy tiềm năng của mỗi con người hướng vào mục tiêu cách mạng, ở mỗi thời kỳ lịch sử.
Không phải ngẫu nhiên, mà trong những năm gần đây, giới khoa học xã hội, đặc biệt là giới xã hội
học, ở các nước xã hội chủ nghĩa tập trung vào việc nghiên cứu về cơ cấu xã hội và kiến nghị về các
chính sánh xã hội.
Nghiên cứu chính sách xã hội là một chức năng thiết yếu của xã hội học. Chính vì lẽ đó mà Viện xã
hội học ở Cộng hòn Dân chủ Đức đặt tên cho viện mình là Viện Xã hội học và Chính sách xã hội.
Các Đảng anh em tại Đại hội trước đây và tại Đại hội lần này đều dành trong các văn kiện của
mình phần thích đáng để đề cập đến các chính sách xã hội.
Đảng ta có truyền thống là một Đảng gắn liền với lợi ích của nhân dân. Quan tâm đến đời sống
nhân dân, ban hành mọi chính sách báo đảm lợi ích của nhân dân luôn luôn là một nhiệm vụ thiêng
liêng của Đảng và là một điều kiện tất yếu cảu mọi thăng lợi.
Cũng vì nhưng lẽ trên mà bài phát biểu của Đồng chí Tổng bí thư Trường -Chinh tại Hội nghị cán
bộ nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương Đảng tại Đại hội Đảng lần thứ VI đã nhấn
mạnh tinh thần phục vụ nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân, động viên nhiệt tình cách mạng và củng
cố niềm tin ở nhân dân.
Đấu tranh cho tiến bộ của xã hội, cho tự do, hạnh phúc của mỗi người là lý tưởng cao cả của chủ
nghĩa xã hội.
Xã hội là mục tiêu cho mọi đường lối và mọi chính sách. Không nhằm mục tiêu đó thì mọi đường
lối và chính sách đều trở thành vô nghĩa
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Xã hội vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của mọi chính sách. Không động viên được sức mạnh tổng
hợp của xã hội thì cách mạng không thể thành công.
“Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạnlần dân liệu cũng xong”
Điều nhắc nhở thường xuyên đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng chỉ đạo của mọi chính sách
xã hội.
Kinh nghiệm lịch sử luôn luôn cho thấy rằng mọi ý đồ kinh tế và chính trị của Đảng dù tiến bộ và
hợp lý đến đâu vẫn không thể được thực hiện hoàn hảo nếu như không kèm theo những chính sách xã
hội thích hợp.
Chính sách kinh tế và chính sách xã hội gắn bó với nhau mật thiết và biện chứng. Không thể có
một chính sách xã hội đúng đắn nếu không đặt nó trên cơ sở của một trình độ kinh tế nhất định. Không
thể thực hiện được chính sách kinh tế nếu không hướng toàn thể xã hội vào mục tiêu của chính sách
kinh tế.
Chính sách xã hội không phải là những khẩu hiệu suông về một phương hướng trừu tượng. Chính
sách xã hội phải cụ thể, phải thích hợp với nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng tiến bộ ở mỗi tầng lớp,
ở mỗi con người.
Xã hội là một cộng đồng bao gồm những thành phần khác nhau về giai cấp, về nghề nghiệp, về lối
sống, về nguyện vọng... Các chính sách xã hội phải trên cơ sở phân tích cụ thể các thành phần cụ thể
của xã hội để từ đó có những chủ trương sát hợp với từng người, thống nhát lợi ích của từng người với
lợi ích của cả xã hội. Lợi ích xã hội không xóa bỏ lợi ích riêng tư, lợi ích riêng tư gắn liền với lợi ích
xã hội.
Vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nên ngay từ buổi đầu hoạt động, Đảng ta đã tập trung
mọi hoạt động cách mạng vào việc thức tỉnh quần chúng và tổ chức quần chúng đấu tranh. Đảng đã
dành nhiều công phu để nghiên cứu về quyền lợi, về đặc điểm sinh hoạt, về nguyện vọng của các tầng
lớp nhân dàn. Đi sâu phân tích những quyền lợi thiết thân của mỗi tầng lớp trong sự nghiệp giải phóng
dân tộc, Đảng đã xây dựng một mặt trận rộng rãi trên cơ sở liên minh công nông.
Là Đảng của giai cấp công nhân, Đảng xác định vai trò tiên phong cách mạng của giai cấp công
nhân quan tâm đến lợi ích vật chất và tinh thần của giai cấp, không ngừng nâng cao ý thức giác ngộ
của công nhân tăng thành phần công nhân trong Đảng, bảo đảm tính chất giai cấp công nhân của Đảng.
Nắm vững lợi ích trước mắt và lâu dài của giai có nông dân, phân tích các đặc điểm khác nhau của
mỗi tầng lớp của giai cấp này, Đảng đã luôn luôn có những chính sách đúng đắn để động viên nông
dân đứng dậy giải phóng đất nước và giải phóng mình. Đảng đưa lại ruộng đất cho nông dân, phát
động được sức mạnh to lớn của nông dân để chống giặc ngoại xâm, giặc đói và giặc dốt. Cách mạng
Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác chính vì Đảng đã luôn luôn có những chính sách xã
hội đúng đắn đối với giai cấp nông dân.
Từ Đề cương văn hóa năm 1943, qua các chính sách khoa học, văn hóa-nghệ thuật, Đảng đã luôn
quan tâm đến lợi ích các tầng lớp tri thức, tạo nên ngột đội ngũ rộng lớn những người trí thức mới,
trung thành với Tổ quốc và chủng nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh người tượng trưng cho khối đại
đoàn kết dân tộc, đã suốt cuộc đời củng cố khối đại đoàn kết ấy. Dưới sự lãnh đạo của Người, Đảng ta
đã bau hành rất nhiều chính sách xã hội phong phú và thích hợp với mọi tầng lớp.
Bản quyền thuộc Viện Xã hội học

www.ios.org.vn

Xã hội học, số 4 - 1986

Nghiên cứu về cơ cấu xã hội...

5

Sự nghiệp anh hùng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả rực
rỡ của một hệ thống hoàn chỉnh những chính sách đúng đắn của Đảng đối với các tầng lớp nhân dân.
Dưới lá cờ quang vinh của Đảng, nhân dân ta đã thể hiện những phẩm chất tinh thần tốt đẹp nhất.
Kháng chiến thành công, đất nước được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta cực kỳ phấn khởi trước
những thắng lợi to lớn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đầy nhiệt tình bước vào giai
đoạn mới của cách mạng. Công lao vĩ đại của Đảng là lần đầu tiên trong lịch sử đã tạo ra một vốn liếng
quý báu nhất là sức mạnh của cả một dân tộc đoàn kết, tin tưởng phấn khởi và dũng cảm đi vào giai
đoạn mới của cách mạng.
Trong mười năm vừa qua, bước vào giai đoạn mới của cách mạng, về mặt nghiên cứu khoa học,
chúng ta chưa có những chương trình quy mô để nghiên cứu về cơ cấu xã hội, về tâm tư và nguyện
vọng của mỗi tầng lớp.
Không nghiên cứu sâu sắc về cơ cấu xã hội thì không thể có những chính sách xã hội thiết thực và
hiệu quả.
Chúng ta đã thấy, suốt thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng đã chế định những đường lối,
chính sách vô cùng sáng tạo, chính vì Đảng đã để rất nhiều công phu điều tra nghiên cứu và phân tích
về toàn bộ cơ cấu xã hội dưới chế độ thuộc địa và nửa phong kiến.
Đảng đã phân tích rất kỹ về đời sống kinh tế và thái độ chính trị của các tầng lớp khác nhau trong
giai cấp địa chủ và giai cấp tư sản. Chỉ trên cơ sở khoa học đó Đảng mới có những chính sách cụ thể
nhằm đối xử với mỗi tầng lớp khác nhau, tập trung đánh đổ những tầng lớp phản động, hạn chế mặt
tiêu cực và phát huy mặt tích cực của các tầng lớp khác.
Đối với các tầng lớp cơ bản. Đảng đã có nhiều văn kiện nghiên cứu rất tỉ mỉ và công phu về công
nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức. Không những Đảng có những nhận định chung về mỗi giai cấp xã
hội mà còn nghiên cứu những đặc điểm, những chỗ mạnh, chỗ yếu của các tầng lớp khác nhau. Trên
cơ sở khoa học của việc nghiên cứu cơ cấu xã hội ấy, Đảng đã đề ra những chính sách vô cùng đúng
đắn. Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động các chính sách ấy qua thái độ ân cần thương yêu với
mọi tầng lớp. Chính sách của Đảng đã tập hợp xung quanh ngọn cờ của Đảng các tôn giáo, các dân
tộc, các thành phần nam phụ lão ấu, chính vì Đảng đã nắm được rất tinh vi và chính xác đặc điểm của
mỗi thành phần trong cơ cấu xã hội.
*
*

*

Ngày nay, đất nước ta đã chuyển sang giai đoạn mới của cách mạng. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là
một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Quả ngọt của phồn vinh và hạnh phúc không chỉ với tay mà hái được.
Chúng ta đứng trước muôn vàn khó khăn mà lịch sử để lại và kẻ địch tiếp tục gây ra. Cộng thêm vào
đó là lần đầu tiên nhân dân ta đi vào xây dựng một chế độ xã hội hoàn toàn mới, không phải một lúc đã
dễ dàng nhận thức ngay được những diễn biến phức tạp của những quy luật mới đang xuất hiện và
đang tác động trong hoàn cảnh mới.
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Trong những ngày chúng ta đang sống, sự mất ổn định về giá, lương, tiền đang khiến cho lương
thực và hàng hóa ngày một đắt đỏ. Đời sống của cán bộ và nhân dân đang trải qua những ngày vô cùng
khó khăn. Những hiện tượng tiêu cực tiếp tục nảy sinh và phát triển. Tình hình này đang tác động đến
tâm tư và hành động của mỗi con người.
Hãy nhìn lại con đường dài mà đất nước chúng ta đã trải qua! Bao khó khăn ghê gớm đã được khắc
phục. Bao kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đã lần lượt bị đánh tan. Những điều đó đem lại cho chúng ta cơ sở
vững vàng để đặt hết niềm tin tưởng vào Đảng ta, vào dân tộc ta, vào tiền đồ của đất nước ta.
Lịch sử quả đang đặt trước mặt chúng ta những thử thách mới.
Bè bạn chúng ta đang đầy thiện cảm, ủng hộ chúng ta và mong đợi ở chúng ta.
Kẻ thù của chúng ta ở khắp nơi đang sung sướng chờ đợi sự suy sụp củaa chúng ta.
Chúng ta đang sống trong những giờ phút mà thời đại đang đặt ra muôn ngàn khó khăn để thách đố
chúng ta. Nhưng dân tộc anh hùng này, nhân dân vĩ đại này chưa bao giờ chịu bó tay khuất phục.
Trước toàn thế giới, nhân dân ta sẽ chứng minh nghị lực, trí tuệ và tài năng của mình.
Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ VI đang tập trung tinh hoa của đất nước sẽ chỉ ra những
phương hướng đúng nhất cho sự phát triển vượt bậc về mọi mặt kinh tế chính trị văn hóa...
Với niềm tin tưởng sâu sắc vào thành quả của Đại hội xã hội học xác định trách nhiệm quang vinh
của mình là điều tra, nghiên cứu về cơ cấu xã hội, mong góp phần nhỏ với Đảng trong việc chỉ định
những chính sách đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp và phát huy những sức mạnh vô tận của nhân
dân ta trong giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng cũng rất quang vinh này của lịch sử.
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