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Nghiên cứu về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội
và định hướng giá trị
Ngày 17. 12. 1990, tại Hà Nội, Tạp chí Xã hội học đã tổ chức cộc tọa đàm thân mật giữa các đồng chí có
quan cảm sâu sắc đến vấn đề “Đổi mới kinh tế - những chuyển đổi về cơ cấu xã hội và định hướng giá trị ở
nông thôn đồng bằng Bắc Bộ” Đây là hướng nghiên cứu chủ yếu của Viện Xã xã hội học từ mấy năm nay.
Nhiều nhà khoa học, các cán bộ quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn đã đến dự.
Sau lời khai mạc của Tổng biên Tập tạp chí Xã hội học, các đại biểu tham gia tọa đàm đã thảo luận sôi nổi
xung quanh các vấn đề 1. Những đặc điểm chủ yếu của sự biến đổi cơ cấu xã hội ở nông thôn Bắc Bộ hiện nay?
Xu hướng biến đổi trong thời gian tới? 2. Sự chuyển đổi về định hướng giá trị của các tầng lớp dân cư thể hiện
rõ nhất ở những mặt nào những giá trị nào hiện đang là vật cản nặng nề đối với quá trình chuyển sang sản xuất
hàng hóa ở nông thôn Bắc Bộ?. 3. Đánh giá chung những kết quả trên hàng nghiên cứu này? Những năm sắp
tới nên tập chung nghiên cứu những vấn đề gì; 4. Khả năng và phương hướng hợp tác giữa các cơ quan về
hướng nghiên cứu này? Các ý kiến tranh luận đã góp phần làn rõ thực trạng hoàn cảnh sự chuyển biến cơ cấu
xã hội và định hướng cơ cấu giá trị ở nông thôn đồng bằng bằng Bắc Bộ, đồng thời gợi ra những vấn đề hiện
đang là khoảng trống trong định hướng nghiên cứu của các cơ quan khoa học. Giáo sư Viện trưởng Viện Xã hội
học, Tồng biên lập Tạp trí Xã hội học đã chân thành cảm ơn nhiệt tình của các đại biểu và mong sẽ tiếp tục
nhận được sự cộng tác quí báu trong thời gian rới.
Trong mục "Diễn đàn Xã hội học" kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu một số ý kiến phát biểu trong cuộc
tọa đàm nói trên và mong gợi lên sự tranh luận tiếp tục của độc giả .
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