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Đ

ẠI hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đi vào lịch sử Đảng ta như một sự kiện chính trị
trọng đại nhất trong mười năm trở lại đây, khi cả nước thống nhất đi vào cách mạng xã

hội chủ nghĩa. Đó cũng là một sự kiện chính trị lớn của cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới
trong năm 1986, năm đã diễn ra nhiều Đại hội Đảng của các nước xã họi chủ nghĩa với khẩu
hiệu ĐỔI MỚI. Trên tinh thàn nhìn thẳng vào sự thật, phê bình và tự phê bình nghiêm túc và
dũng cảm, chúng ta dã xét duyệt lại nhận thức và việc làm, nói đúng mức về thành tựu, ưu
diểm, đặc biệt là đã chỉ ra đầy đủ, sâu sắc các sai lầm, khuyết điểm, và phương hướng tiến lên
trong thời gian sắp tới. Đại hội cũng đã thực hiện một bước khá căn bản việc đổi mới đội ngũ
cán bộ ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.
Quá trình chuẩn bị Đại hội để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm tốt về sinh
hoạt Đảng, trong đó có bài học về hiệu lực của sinh hoạt dân chủ, về sưc mạnh của trí tuệ tập
thể. Có thể nói rằng, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là kết tinh trí tuệ tập
thể của toàn Đảng, toàn dân, kể cả kiều bào ở nước ngoài. Chúng ta vui mừng thấy rằng trong
thành công chung đó có sự đóng góp khiêm tốn của giới khoa học xã hội.
Đại hội đã có những quyết định đúng, có giá trị chỉ đạo cho sự nghiệp của chúng ta
trong thời gian trước mắt. Nhưng Đại hội đồng thời cũng đã đề ra những việc còn phải làm
tiếp để nâng sự lãnh đạo chính trị của Đảng lên một trình độ mới : soạn thảo cương lĩnh, xác
định chiến lược kinh tế - xã hội, chiến lược khoa học – kỹ thuật, củng cố, tăng cường Đảng
về mặt tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, đổi mới phong cách và lề lối làm
việc,v.v…
Bây giờ là lúc chuyển sang hành động, lấy việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của
Đại hội, giải quyết những vấn đề nóng hổi và cấp bách, làm chuyển biến một bước tình hình
kinh tế - xã hội, gây lại niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân. Cũng như đối với tất cả các
lĩnh vực hoạt động khác, Đổi mới, Chất lượng, Hiệu quả phải là thước đo, là tiêu chuẩn để
đánh giá.
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Rút kinh nghiệm về sự lạc hậu của công tác lý luận đối với yêu cầu của đời sống trong
thời gian qua mà Đại hội VI đã chỉ ra, chúng ta cần góp phần khắc phục sự lạc hậu đó, làm
cho sự đổi mới về nhận thức, về phương pháp tư duy trở thành căn cứ vững chắc cho sự đổi
mới có ý thức trong hành động, đảm bảo cho hành động của chúng ta thực sự phù hợp với yêu
cầu của tính quy luật khách quan của sự quá độ lên chủ nghĩa hội ở nước ta .
Nói một cách khái quát, nhiệm vụ cơ bản nhất của khoa học xã hội trong thời gian
hiện nay là tích cực góp phần xây dựng nên cơ sở lý luận có đầy đủ tính khoa học và tính
thực tiễn về thời kỳ quá độ ở nước ta, lấy đó làm cơ sở khoa học cho việc soạn thảo cương
lĩnh, chiến lược và các chính sách, biện pháp lớn. Cần nhận rõ tất cả chiều sâu và tính nghiêm
túc của việc làm này : trên một ý nghĩa nào đó mà nói, chúng ta phải đổi mới một cách khá
căn bản, cũng có thể nói là phải tìm hiểu lại, về chủ nghĩa xã hội khoa học, đặc biệt là về
những vấn đề của thời kỳ quá độ. Đáng chú ý là trong cuộc Hội nghị Trung ương của Đảng
Cộng sản Liên Xô họp vào tháng 1 – 1987, dồng chí M.X. Goocbachốp đã nói đến sự trì trệ
của tư duy lý luận ở Liên Xô với nhận định : những khái niệm lý luận về chủ nghĩa xã hội
phần lớn dừng ở trình độ cuối những năm 30 đầu những năm 40. Sự đổi mới, sự tìm hiểu lại
của chúng ta diễn ra trong lúc vấn đề đó cũng được đặt ra ở Liên Xô và nhiều nước xã hội
chủ nghĩa anh em khác. Do đó, bằng cách từ bỏ thật sự thái độ xem nhẹ công tác lý luận, thái
độ chủ quan, đơn giản với sự sáng tạo lý luận để đi sâu vào tổng kết kinh nghiệm thực tiễn
của chúng ta, tham khảo một cách nghiêm túc những kinh nghiệm và thành tựu mới của Liên
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong quá trình cải tổ, chúng ta hoàn toàn có thể xây
dựng nên một lý luận khoa học, thực sự có giá trị chỉ đạo đối với hành động thực tiễn trong
thời kỳ quá độ ở nước ta. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải sớm xác định được những thành quả
mà chúng ta phấn đấu nhằm đạt tới vào năm 1990 – năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của
Đảng, của đất nước, và cũng có thể là năm sẽ họp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII – sẽ là
những gì, để tập trung lực lượng mà thực hiện, đồng thời cũng đã phải bắt đầu phác thảo ra
triển vọng của khoa học xã hội vào năm 2000 trong chiến lược khoa học – kỹ thuật.
Nhiệm vụ cơ bản, bao trùm từ đây đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các ngành khoa học
xã hội, đặc biệt là các khoa học kinh tế, xã hội học, luật học, triết học…Mỗi chuyên ngành
đều có đối tượng nghiên cứu, có vị trí và cống hiến sáng tạo xứng đáng của mình, nhưng
chúng ta cần tổ chức thực hiện việc nghiên cứu liên ngành hướng vào những đề tài cơ bản,
mang tính chất tổng hợp. Liên ngành giữa các chuyên ngành khoa học – kỹ thuật trong khi
thực hiện các chương trình nghiên cứu trọng điểm. Ở đây nổi lên chức năng phương pháp
luận của triết học trong nghiên cứu liên ngành. Cũng đã đến lúc cần đặt ra một cách mạnh mẽ,
đúng mức hơn việc hoàn thiện theo phương hướng hiện đại hóa một bước các phương pháp
nghiên cứu khoa học xã hội,coi đó là một yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác
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nghiên cứu. Tổ chức tốt hơn vá sử dụng tốt hơn thông tin khoa học xã hội là việc làm cần thiết
để thông tin khoa học thực sự là một tiềm lực khoa học.
Việc nghiên cứu khoa học cơ bản không đối lập với việc phục vụ kịp thời những yêu
cẩu cấp bách, nóng bỏng của cuộc sống. Thật ra đây là hai cấp độ phục vụ tuy có khác nhau,
nhưng làm tiền đề cho nhau và tác động lẫn nhau. Do đó, một hướng hoạt động quan trọng
của khoa học xã hội là bám sát các Hội nghị Trung ương, đóng góp vào quá trình chuẩn bị các
hội nghị đó bằng các kiến nghị vừa có tính chất lý luận, quan điểm, vừa có tính chất thực tiễn.
Trước mắt, trong năm nay, các khoa học xã hội, đặc biệt là các khoa học kinh tế, phải vươn
lên đóng góp tích cực vào các Hội nghị Trung ương về các vấn đề giá – lương – tiền, về cải
tiến cơ chế quản lý kinh tế, về kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm.
Đại hội Đảng lần thư VI đã quyết định ba chương trình kinh tế lớn. Việc thực hiện các
chương trình đó không chỉ đòi hỏi các yếu tố vật chất – kỹ thuật, mà quan trọng không kém là
những người lao động trong các lĩnh vực đó. Các khoa học xã hội sẽ từ góc độ nghiên cứu các
vấn đề cần giải quyết trong chính sách kinh tế, chính sách xã hôi, chính sách đổi mới người
sản xuất để góp phần thực hiện các chương trình đó.Những kinh nghiệm của việc khoán sản
phẩm đến người lao động trong nông nghiệp, tiếng vang trong quần chúng của các chính sách
mới được ban hành gần đây ở một số địa phương dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội VI
cho thấy rõ vai trò động lực trực tiếp cực kỳ to lớn của các chính sách kinh tế - xã hội.
Cũng như mọi hình thái kinh tế - xã hội khác, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản, ngay
từ giai đoạn sinh thành của mình là trong thời kỳ quá độ, cũng là một cấu trúc tổng thể bao
gồm kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng văn hóa. Mỗi một lĩnh vực này đều có những vấn đề
riêng của nó, giữa chúng với nhau có mối liên hệ tác động lẫn nhau, nên cùng với các vấn đề
kinh tế, chúng ta cũng phải nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực chính trị và lĩnh vực tư
tưởng – văn hóa.
Sự đổi mới trong lĩnh vực chính sách đối nội được diễn ra trong bối cảnh quốc tế vào
một thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt trong sự phát triển của tình hình thế giới. Bối cảnh quốc
tế đòi hỏi có tư duy chính trị quốc tế mới và các sự đổi mới tương ứng trong chính sách đối
ngoại, cả trên các vấn đề chung của thế giới cũng như các vấn đề của khu vực. Nhiệm vụ của
các ngành khoa học nghiên cứu các vấn đề quốc tế là góp phần làm rõ các đặc điểm chủ yếu
của bối cảnh quốc tế, từ đó làm rõ nội dung của tư duy chính trị quốc tế mới và có những
kiến nghị cho hoạt động đối ngoại của chúng ta trong tình hình mới.
Một nhược điểm, hạn chế lâu nay của chúng ta là làm việc nghiên cứu thường chỉ
dừng lại ở lý luận chung, hoặc việc mô tả, ghi chép sự việc thực tế; sự kết hợp giữa lý luận
với thực tiễn để đề ra các kiến nghị vừa thực sự có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn còn ít.
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Để khắc phục nhược điểm, hạn chế đó, cần coi trọng việc liên kết với địa phương một
cách có tổ chức, có mục đích yêu cầu rõ ràng, có sự phân công và phối hợp giữa cơ quan
nghiên cứu với địa phương trong mỗi khâu, mỗi công đoạn từ khâu đầu cho đến sản phẩm
cuối cùng của quá trình nghiên cứu, bao gồm cả sự thử nghiệm mô hình, giả thuyết được đề
ra. Theo hướng này, chúng ta phấn đấu để việc nghiên cứu theo hợp đồngngày càng trở
thành phổ biến hơn. Đây là hướng cần được khuyến khích để nâng cao hiệu quả xã hội cụ thể
của nghiên cứu khoa học xã hội, đồng thời cũng là cách để tăng thêm kinh phí cho hoạt động
nghiên cứu trong lúc sự đầu tư của ngân sách Nhà nước còn rất hạn chế.
Theo tinh thần đổi mới, sự hợp tác quốc tế về khoa học xã hội phải gắn chặt với việc
thực hiện các xu hướng ưu tiên trong chương trình nghiên cứu, tránh phân tán ra các đề tài
nhỏ hẹp của từng Viện, phải phục vụ tốt hơn cho việc hình thành đội ngũ có chuyên gia đầu
ngành mà hiện nay chúng ta còn quá ít.
Trên đây mới chỉ đề cập đến một số vấn đề đặt ra hiện nay cho mặt trận khoa học xã
hội. Để làm được các việc trên đây đặng góp phần vào sự đổi mới của đời sống chính trị, kinh
tế, xã hội của đất nước, khoa học xã hội cần đổi mới chính bản thân mình về tất cả mọi mặt,
từ quan niệm cho đến nội dung, phương pháp nghiên cứu, cơ cấu tổ chức và cơ cấu đội ngũ,
đặc biệt là phong cách và cơ chế lãnh đạo, quản lý mặt trận khoa học xã hội.
Làm chuyển biến thật sự mặt trận kho học xã hội, biến nó thành trợ thủ đắc lực của
Đảng trong công tác lý luận là một nhiệm vụ không vượt quá khả năng của chúng ta. Vấn đề
là ở chỗ, từ trên xuống dưới, cả tập thể và mỗi cá nhân, chúng ta thực sự suy nghĩ và bắt tay
vào công việc.
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