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XÃ LUẬN

GÓP PHÂN XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA ĐẢNG
TOÀN bộ Cương lĩnh Cách mạng cũng như mọi chính sách của Đảng đều hướng vào con người,
hướng vào xã hội. Chính sách xã hội vì thế có quan hệ mật thiết với các chính sách kinh tế và mọi chính
sách khác của Đảng. Chính sách xã hội là điều kiện thành công của những chính sách ấy.
Chính sách xã hội không thể vượt quá trình độ phát triển kinh tế. Nhưng trong điều kiện cho phép, với
sức mạnh sáng tạo của chủ nghĩa Mác-lênin, với niềm tin vô tận vào quần chúng, Đảng ta vẫn có thể xây
dựng được những chính sách xã hội hợp lý vừa cải thiện được đời sống, vừa phát huy được nhân tố chủ
quan của mọi người vào sự nghiệp chung.
Chính sách xã hội được ban hành kịp thời sẽ tác động mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phát
huy tính tích cực của quần chúng, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, củng cố niềm tin, tăng
cường đoàn kết nhất trí trong nhân dân.
Đại hội bảng lần thứ VI đã nghiêm khắc phê phán những hiện tượng coi nhẹ chính sách xã hội, bỏ
quên vai trò của con người trong quá trình thi hành các chính sách của Đảng.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Để phát huy tính tích cực của quần chúng trên mọi lãnh vực
hoạt động và đấu tranh, Đảng phải tiến hành rộng khắp những cuộc điều tra nghiên cứu để nắm vững sự
vận động của cơ cấu xã hội, hiểu được sâu sắc trình độ và khả năng, nhu cầu vật chất và văn hóa, tâm tư
và nguyện vọng của mỗi giai cấp, mỗi thành phần xã hội. Chỉ có như thế, chính sách xã hội của Đảng mới
linh hoạt, phong phú và thích hợp với mỗi thời kỳ lịch sử, với mỗi tầng lớp nhân dân, với mọi lãnh vực
của đời sống xã hội.
Chính sách xã hội của Đảng được đặt trước những đối tượng cực kỳ phong phú trong suốt thời kỳ quá
độ. Những biến đổi về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa cũng kéo theo những biến đổi rất phức tạp trong
toàn bộ cơ cấu xã hội.
Từ năm 1975, sau khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, sự di động xã hội diễn ra mạnh mẽ ở các
giai cấp, các giai tầng xã hội, trong các nghề nghiệp, trên mọi vùng lãnh thổ. Các chính sách kinh tế và
chính sách xã hội của Đảng tác động sâu sắc vào quá trình chuyển biến từ cơ cấu xã hội cũ sang cơ cấu xã
hội mới. Những thành phần cơ bản của xã hội mới: công nhân, nông dân tập thể và trí thức xã hội chủ
nghĩa, được phát triển và củng cố, dần dần xích lại gần nhau, trở thành nòng cốt của cơ cấu xã hội xã hội
chủ nghĩa. Các thành phần khác sẽ ngày càng gắn bó lợi ích riêng của cá nhân và gia đình với lợi ích
chung của tập thể và xã hội, từng bước trở thành những công dân xứng đáng của chế độ mới.
Chính sách xã hội của Đảng giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đây xu hướng lịch sử nói trên.
Tạp chí xã hội học dành số đặc biệt này để giới thiệu những công trình bước đầu nghiên cứu về cơ cấu
xã hội ở Việt Nam.
Tạp chí cũng dành một phần để thông tin những kết quả nghiên cứu của xã hội học thế giới về những
vấn đề nói trên.
Xây dựng và hoàn thiện chính sách xã hội là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của toàn Đảng, toàn
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dân. Tạp chí Xã hội học trong những số tới sẽ tiếp tục đăng những công trình của các bạn đồng nghiệp và
phản ảnh ý kiến của đông đảo độc giả.
Tạp chí xã Hội Học
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