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Viện Xã hôi học trước nhiệm vụ nghiên cứu
sự chuyển đồi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị
ở nông thôn trong quá trình đổi mới kinh tế
LTS: ngày 31-12-1990, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Nhà
nước A6O1 những vấn đề về sự vận động và chuyển đổi cơ cấu xã hội của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ với việc
chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa", do Viện Xã hội học thực
hiện hội đồng nghiệm thu gồm nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, nhà hoạt động thực tiễn do Giáo sư Phạm
Như Cương làm Chủ tịch. Giáo sư Tương Lai, Chủ nhiệm đề tài A6O1 dã trình bày vắn tắt về ý tưởng cơ bản và
phương pháp tiếp cận của đề tài. Tiếp do, các ủy viên phản biện và các thành viên khác trong Hội đồng nghiệm
thu đã lần lượt phát biểu ý kiên xoay quanh những thành công cung như hạn chế của đề tài, đồng thời gợi ra
các vấn đề cần nghiên cứu tiếp tục. Dễ bạn dọc quan tâm đến vấn đề này có tư liệu tham khảo cần thiết, chúng
tôi đăng lại ý kiến phát biểu của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.
TƯƠNG LAI

*

Nhận diện được sự vận động và chuyển đổi của cơ cấu xã hội trong sự nghiệp đổi mới từ sau Đại hội Vi là
một nhiệm vụ không thể thoái thác của Viện Xã hội học, nhưng cũng là một công việc quá khó khăn. Có lẽ
không chỉ những cán bộ của Viện Xã hội học chúng tôi cảm thấy điêu đó, mà những ai quan tâm đến lĩnh vực
này đều cảm thấy lúng túng ngay từ những bước đi đầu tiên : Thế nào là cơ cấu xã hội?
Trong ba văn kiện quan trọng nhất, tập trung khá lớn vốn trí tuệ của khoa học xã hội, chỉ có Cương lĩnh là
có nhắc đốn khái niệm cơ cấu xã hội, Ở chương III, "Phát triển kinh tế - xã hội", song lại gắn liền bốn từ cơ cấu
xã hội với hai từ giai cấp bằng một cái gạch ngang, "cơ cấu xã hội - giai cấp với ý tưởng cần phải "hình thành
một cơ cấu xã hội - giai cấp làm cơ sở chính trị - xã hội vững chắc cho chế độ mới". Với "Chiến lược ổn định và
phát triển kinh tế - xã hội của nước ta đến năm 2000" thì hoàn toàn vắng bóng khái niệm cơ cấu xã hội, chi có
khái niệm cơ cấu kinh tế, song đọc kỹ phần thứ 3 ấy của chiến lược, thì rõ ràng là ở đây đã đề cập nhiều đến nội
dung của cơ cấu xã hội. ở Báo cáo chính trị cũng như vậy.
Vấn đề đặt ra chính là không thể vì chưa chấm dứt sự tranh cãi về một khái niệm diễn đạt một hiện thực
đang tồn tại để từ bỏ sự tìm hiểu, nghiên cứu về hiện thực đó.
Có một điều không ai có thể bác bỏ là, dù muốn hay không, cũng phải hiểu một số vấn đề hết sức cơ bản từ
một hướng tiếp cận thông dụng nhất, đó là sự nhận điện về cơ cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - nghề nghiệp,
cơ cấu xã hội - nhân khẩu. Bán thân mỗi một lĩnh vực lại là một đề tải lớn đòi hỏi cả một quan điểm hệ thống
trong khi nghiên cứu. Chính vì vậy, chúng tôi đã xác định ngay từ đầu trong đề cương nghiên cứu là từ hướng
tiếp cận về phương diện hình thái gắn liền với hướng tiếp cận về phương diện ván hóa để nhận diện về cơ cáu
xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Hai
hướng nghiên cứu thực nghiệm nảy đều nhằm tìm hiểu sự chuyển đổi của các nhóm xã hội mà, nếu nhận diện
được sự vận động và biến đổi của chúng, có thể hiểu được thực chất của nội dung biến đổi về cơ cấu xã hội.
Đi sâu vào các nhóm xã hội, hiểu được vai trò của chúng, hiểu được các thiết chế và quy phạm điều chỉnh
mối quan hệ và vai trò của các nhóm, định hướng giá trị của chúng, để qua đó mà có một đúc kết khái quát về
bộ mặt kinh tế và xã hội của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong sự chuyển mình theo hướng đổi mới.
Khi nói đến sự chuyển mình, tôi vẫn nhớ đến một ý của Chayanov, nhà kinh tế học nông nghiệp Nga đầu
thế kỷ XX, rằng khi kinh tế gia đình và kinh tế nông thôn chưa vượt qua cái giới hạn tự nhiên của nó thì nó
chưa thể bị phá vỡ để trở thành một cái khác hẳn với chính nó. Chúng ta vẫn phải chờ những cái biến đổi kinh
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tế tương lai trước khi cho rằng nông thôn đã trở thành một cơ cấu xã hội bị phân hóa.
Để tự giải phóng mình ra khỏi những hạn hẹp, bế tắc của nền kinh tế tiểu nông, tự cấp, tự túc chuyển được
sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, lại là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ
nghĩa, còn là cả một quá trình lịch sử tự nhiên, quá trình đó đòi hỏi một chính sách vĩ mô mạnh dạn và sáng tạo,
hàng loạt những điều chỉnh bằng nhiều giải pháp kịp thời và không câu nệ.
Tôi nhớ đến một ý tưởng của Max Weber khi ông ta phân tích về "Chủ nghĩa tư bản và xã hội nông thôn ở
nước Đức thế kỷ XIX: "Cách thức mà trong đó ruộng đất được phân phối trở thành có một tầm quan trọng quyết
định đối với sự phân hóa xã hội và đối với toàn bộ các điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Do đất chật,
người đông và giá trị của nguyên liệu sức lao động thấp hơn, nên khả năng nhanh chóng giành được tài sản
không phải là tài sản thừa kế bị hạn chế. Do đó, sự phân hóa xã hội đã được quy định một cách tất yếu - một số
phận mà Mỹ cũng tiếp cận. Số phận đó làm tăng quyền lực của truyền thống lịch sử, truyền thống đó tất nhiên là
lớn trong sản xuất nông nghiệp... Ở Mỹ, người tá điền sản xuất cho thị trường - thị trường có trước, lâu đời hơn
người sản xuất ở Mỹ . Còn người nông dân châu âu thuộc kiểu loại cũ là một người, trong nhiều thí dụ, được
hưởng quyền thừa kế ruộng đất và anh ta sản xuất ra trước hết những thứ anh ta muốn. Ở Châu Âu, thị trường
trẻ hơn người sản xuất. Cố nhiên trong nhiều năm, nông dân bán ra sản phẩm thặng dư của anh ta, tuy rằng anh
ta xe chỉ và dệt vải, anh ta cũng không thể thỏa mãn được các nhu cầu của anh ta bằng lao động của bản thân
anh ta. Hai nghìn năm quá khứ vân không huấn luyện được cho người nông dân sản xuất ra để kiếm lợi
nhuận" 1 .
Ý tưởng ấy ám ảnh tôi và, trong công trình nghiên cứu về Tây Nguyên, tôi đã thử lấy đó làm một giả thuyết
nghiên cứu, và trong một chừng mực nào đó, đã thu được chút ít kết quả. Trong đề cương được xây dựng cho
việc triển khai nghiên cứu về nông thôn đồng bằng Bắc Bộ chuyển sang kinh tế hàng hóa, chúng tôi cũng bị chi
phối bởi ý tưởng trên. Nếu hai nghìn năm quá khứ vẫn không huấn luyện được cho người nông dân châu âu sản
xuất ra để kiếm được lợi nhuận, thì bốn nghìn năm lịch sử liệu đã huấn luyện cho người nông dân đồng bằng
Bắc Bộ những.gì để họ không sao chuyển được sang kinh tế hàng hóa? Di sâu vào thực trạng cơ cấu xã hội nông
thôn, chúng tôi càng thấy được cái khó khăn của sự chuyển đổi này. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu mối quan hệ
biện chứng giữa nhân tố kinh tế và xã hội - chính trị thông qua việc lý giải sự gắn bó chặt chẽ giữa quá trình
chuyển đổi nền kinh t hiện vật tự cất tự túc sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần với những biến đổi về
cơ du xã hội của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Quá trình phân tích xã hội học về sự phân hóa các nhóm xã hội ở
nông thôn ở cấp cộng đồng gia đình và trên gia đình, họ và làng, các vấn đề dân số, lao động, nghề nghiệp và
việc làm ở nông thôn cũng là quá trình nhận biết về các thiết chế và các quy phạm điều chỉnh các quan hệ ở
nông thôn hiện nay. Tất cả những vấn đề ấy có mối tương tác chặt chẽ, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của
sự vận động và chuyển đổi định hướng giá trị trong các hoạt động kinh tế nói riêng và quan hệ xã hội nói chung.
Ở đây cũng cần nói rằng, những luận điểm của Giáo sư Trần Đình Hượu về "Làng - Họ - Những vấn đề của
quá khứ và hiện tại" mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu trên Tạp chí Xã hội học số 3 năm 1989 đã là những gợi ý
rất bổ ích cho chúng tôi khi đặt ra những giả thuyết nghiên cứu. "Làng và cả họ nữa - trong tổ chức xã hội của ta
là cái đã có sẵn, đã hình thành lâu đời không thể nghĩ chuyện xóa bỏ nó, mà phải nghĩ cách vận dụng và cải tạo
để sử dụng nó - vì lợi ích hiện đại hóa. vì lợi ích xây dựng chủ nghĩa xã hội. Về mặt này, với kinh nghiệm hơn
ba mươi năm vừa qua, chúng ta không thu được thành công như trong việc vận dụng để kháng chiến. Trong tổ
chức làng - họ của ta chứa đựng những chỗ vướng cho việc triển khai xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có tháo gỡ
đúng những chỗ đó mới tạo được cơ sở thích hợp để phát triển kinh tế, văn hóa và tổ chức quản lý xã hội trôi
chảy" 2 .
Điều dễ dàng nhận thấy là, giai cấp nông dân tập thể kiểu bình quân cộng đồng theo quan niệm trước đây
1

. Trong phần IV, "Social Structurcs", chương 14, trong cuốn "From Max Wcbcr: CSSAYS in SOCIOLOGY', lần xuất
bản năm 1985, Nxb Routledge và Kegan Paul, Lodon, tr. 364 - 365.
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. Trần Dính hươu: "Làng - Họ - Những vấn đề của quá khứ và hiện tại". Tạp chí Xá hội học số 3 - 1989.
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trên thực tế đã được thay. thế bằng cơ cấu các nhóm, hộ gia đình khác nhau về năng lực sân xuất bao gồm: tư
liệu sân xuất, điều kiện đầu tư, kinh nghiệm canh tác và khả năng phân công lao động, nghề nghiệp. Gắn liền
với điều này, một vấn đề nổi bật lên là sự liên kết họ hàng ở nông thôn đang tạo ra sự phân hóa cộng đồng dân
cư theo các họ tộc của một cô kết làng - họ bền vững qua nhiều thế hệ đang được củng cố và dần dần khẳng
định .trở lại các thiết chế của một cộng đồng xã hội trên gia đình. Chính cộng đồng này có vai trò trong việc cơ
cấu lại lao động xã hội, các hoạt động kinh tế, hình thành thị trường địa phương và đặt các mối liên kết kinh tế
với các khu vực xung quanh.
Những vấn đề về đa dạng hóa ngành nghề, phân công lại lao động, giải quyết việc làm và sự dư thừa lao
động ở nông thôn... đều gắn chặt với sự chuyển' đồi của hệ thống thiết chế và quy phạm điều chỉnh quan hệ và
vai trò xã hội của các nhóm xã hội ở cả ba cấp cộng đồng: gia đình, họ và làng. Theo chúng tôi, phải chăng cơ
cấu và chức năng của hợp tác xã cần được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu liên kết và phát triển về kinh
tế - xã hội của các cấp cộng đồng đó. Có hàng loạt vấn đề cần giải quyết, ở đây chúng tôi chì mới nêu những
giải pháp bước đầu nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi cơ cấu xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho sự chuyển mạnh sang
nền kinh tế hàng hóa ở nông thôn theo hướng xã hội chủ nghĩa.
PHẠM NHƯ CƯƠNG *
Tôi vừa là chủ nhiệm chương trình trong đổ có đề tài này, vừa được Ban Nông nghiệp trung ương cho phép
tham gia vào việc tổng kết hợp tác hóa, và bây giờ cũng đang tiếp tục nghiên cứu vấn đề xây dựng nông thôn
mới. Như vậy cũng có cơ sở để thấy được những gì làm được và chưa làm được của đề tài.
Tôi nhất trí với phần lớn đánh giá của các đồng chí nhận xét và các đồng chí khác đã phát biểu. Các đồng
chí làm công trình đã có một cố gắng rất lớn để có thể đưa ra được các-nhận xét mà những nhà nghiên cứu và
quản lý ngồi đây chấp nhận được.
Hiện nạy nông thôn Việt Nam đang có sự chuyển động, chắc chắn là một sự chuyển động rất cơ bản. Nhưng
mới vài ba năm sau Nghị quyết 10 thì sự chuyển động đó còn mới quá. Vừa rồi đi các tỉnh, huyện, xã và gặp
trực tiếp những người xã viên thì tôi thấy ở dưới cơ sở đặt ra rất nhiều vấn đề mà tự cán bộ ở dưới đó không biết
giải quyết thế nào. Định hướng chỉ đạo cụ thể của chúng ta trên này cũng chưa có vì nó mới mẻ quá. Về phương
diện đó, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn thông cảm là vì sao phần kiến nghị, giải pháp trong công trình này cũng chỉ
mới nêu rất sơ bộ.
Dù vậy, tôi cũng xin gợi ý với các tác giả về một số vấn đề. Có những vấn đề ta không nên tránh, các đồng
chí nên mạnh bạo nêu vấn đề ra, chẳng hạn, tương ứng với việc ta đánh giá lại hợp tác hóa nông nghiệp trong 30
năm qua thì chúng ta đánh giá như thế nào về sự hình thành giai cấp nông dân tập thể mà lâu nay ta vẫn coi là
hình thành rồi. Nếu chỉ dừng ở chỗ nói giai cấp nông dân tập thể kiểu bình quân cộng đồng theo quan niệm
trước đây thì chưa rô. Tôi muốn lưu ý là trước đây Nhà nước có tác động chi phối rất trực tiếp vào các hợp tác
xã nông nghiệp, mặc dầu ta vẫn nói nó là tổ chức tập thể. Về hình thức, ta vẫn nói có giai cấp nông dân tập thể
kiểu bình quân cộng đồng, nhưng trong thực tế đã hình thành một cơ cấu xã hội như thế nào trong nông thôn
trước đây, điều đó ta nên mổ xê, phân tích sâu hơn nữa. Cơ cấu xã hội đó hiện đang rất phân hóa. Sự phân hóa
đó không theo quy luật tự nhiên và theo phương hướng hợp tác hóa đúng đắn,mà phân hóa theo mô hình biến
dạng của chủ nghĩa xã hội trong đó có những sai lầm của chúng ta trong hợp tác hóa. Vậy thì diện mạo của cơ
cấu đó như thế nào?
Thứ hai, tôi cũng muốn lưu ý các tác giả rằng, tất nhiên là các đồng chí đã bám rất chắc từ chuyển đổi về
kinh tế đi đến phân tích sự chuyển đổi về cơ cấu xã hội tương ứng, nhưng nhìn trong nông thôn hiện nay, tôi e
phân tích như vậy không đủ. Vì ở nông thôn hiện nay, các tầng lớp sống ngoài nông nghiệp cũng có quan hệ rất
chặt với những người nông dân làm trong nông nghiệp, mà cái đó cũng tạo thành một cơ cấu khá là phức tạp
không thể không tính đến. Thứ ba là các tác giả có phân tích theo sự phân hóa về tư liệu sản xuất, về thu nhập
*
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và đã nói đến bộ phận nông dân giàu. Nhưng giàu là như thế nào, cũng rất chung chung. Cần phân tích thêm là
hiện nay ở nông thôn có sự vận động, chuyển đổi như thế thì nhân vật nào là tiền tiến, trung tâm, tiêu biểu cho
sự phát triển của nông nghiệp.
Ý thứ tư là: có lẽ xét về phân tích hiện trạng sự xuất hiện tầng lớp nọ, tầng lớp kia, thì các tác giả làm như
vậy là tốt. Nhưng ở nông thôn bây giờ biến động ghê gớm, và rồi còn biến động nữa, thì giữa các tầng lớp khác
nhau ấy ở trong nông thôn và gắn với các tầng lớp là hệ thống giá trị giao tranh với nhau dữ dội, chứ không phải
chúng nằm bên nhau một cách giản đơn như vậy Cho nên, bên cạnh việc nói tới đặc điểm riêng biệt của các tầng
lớp, điều quan trọng hơn là nói đến chúng trong sự đấu tranh, xen kẽ và sự đấu tranh đó diễn ra như thế nào.
Những kết quả nghiên cứu đó cho phép chúng ta nhìn cơ cấu xã hội nông thôn trong tổng thế phức hợp của
chúng toàn diện hơn.
Nói chung, trong điều kiện thời gian và kinh phí còn hạn chế như vậy, kết quả của công trình đã thể hiện sự
cố gắng rất lớn và những điểm tôi gợi lên ở trên cũng không hàm ý một sự đòi hỏi tức thì, mà chủ yếu để định
hướng nghiên cứu tiếp tục.
ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG *
Là một người nghiên cứu về khía cạnh chính trị-xã hội của sự biến động cơ cấu xã hội trong thời kỳ quá độ
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng tôi rất lý thú, phấn khởi khi được đọc và nghiên cứu tập tư liệu của
công trình khoa học A6O1 với tiêu đề: những vấn đề về sự vận động và chuyển đổi cơ cấu xã hội của nông thôn
đồng bằng Bắc Bộ với việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng xã hội chủ nghĩa" .
Đúng như lời mở đầu của báo cáo tổng kết công trình khoa học, trải qua những bước thăng trầm, có cả thành
công lẫn thất bại, với những quan điểm mới về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, hàng triệu
nông dân đồng bằng Bắc Bộ đang đi vào một cuộc sống với sắc thái mới, giải phóng mình khỏi những hạn hẹp,
bế tắc, lạc hậu của nền kinh tế tiểu nông, tự cấp tự túc để chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần
theo hướng xã hội chủ nghĩa.
Tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng đã có bao nhiêu vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình chuyển
đổi đó. Nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của nó không chỉ có ý nghĩa trực tiếp đối với sự phát triển nông
nghiệp của đồng bằng Bác Bộ mà còn có ý nghĩa trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
toàn quốc. Công trình khoa học này thực sự đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã
hội nóng bỏng ở nước ta, tuy mặt chủ yếu là khai thác khía cạnh xã hội học của vấn đề.
Chúng tôi xin nêu lên những ưu điểm nổi bật của công trình như sau:
1. Toàn bộ công trình đã nói lên và chứng minh mối quan hệ biện chứng giữa nhân tố kinh tế và xã hội chính trị thông qua sự liên quan giữa quá trình biến nền kinh tế hiện vật sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành
phần theo hướng xã hội chủ nghĩa ở nông thôn với những biến động cơ cấu xã hội của nông dân đồng bằng Bắc
Bộ.
Rõ ràng sự biến động, chuyển đổi về kinh tế và xã hội tuy mới là "chồi non" - như công trình nhận định nhưng cái chồi non đó lại đầy sức sống, có xu hướng phát triển rõ ràng và theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Công trình không chi chú ý đến sự nhận biết đó mà còn nêu lên điều đó là kết quả của những bài học mang
tính phê phán rút ra từ kinh nghiệm của cả những khiếm khuyết và thất bại.
Khi nêu lên sự yếu kém của chế độ hợp tác xã cũ thì cần nhấn mạnh cái lỗi ở đây không phải lở ở bản thân
chế độ tập thể hóa, mà là ở sự điều chính không công bàng lợi ích, làm tha hóa lao động..Điều đó buộc chúng
ta phải điều chỉnh lại và đặt lợi ích của người lao động vào mối tương quan lệ thuộc trực tiếp với kết quả lao
động.
Cũng như vậy, phải kích thích sự phát triển năng lực của dân cư thông qua đa dạng hóa các hình thức sở
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hữu, các hoạt động sản xuất dịch vụ, thay đổi quan hệ hiện vật, cống nạp, bao cấp, ban ơn bằng các quan hệ hợp
đồng kinh tế và thị trường. Sự biến động về kinh tế đó đã và đang tạo ra môi trường điều kiện trong việc phát
triển các quan hệ xã hội mới như quan hệ giữa hợp tác xã hộ gia đình, họ hàng, làng mạc trong cộng đồng dân
cư nông thôn. Điều đó cũng tạo ra động lực mới,đó là sức hấp dẫn và cuốn hút của lợi ích kinh tế đối với người
lao động nông nghiệp.
Rõ ràng một trong những nét đặc trưng của công trình khoa học này là nêu lên "cái kinh tế đã quy định "cái
xã hội"; ngược lại, biết khai thác mối quan hệ xã hội mới ở nông thôn sẽ có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất
nông nghiệp tiến lên.
2. Là một công trình về xã hội học, nhưng không dừng lại ở thực nghiệm xã hội học mà trong thực chất nội
dung công trình đã được nâng lên ở tầm chính tri - xã hội.
Bằng những luận cứ do phương pháp điều tra xã hội học mang lại như đánh giá vai trò cần thiết của hợp tác
xã trong các công việc thu thuế nông nghiệp, mua bán vật tư, bảo vệ thực vật, công trình khoa học đã nêu lên
những chỉ báo về sự giảm sút uy tín của hợp tác xã. Song kết luận không chỉ dừng lại ở đây, vấn đề đặt ra là
phải đề xuất những nhận định ở tầm chính trị - xã hội. Công trình khoa học đã nêu lên: cùng với chế độ khoán
hộ, lực lượng sản xuất ở nông thôn đã được giải phóng về cơ bản, các hộ gia đình nông dân đã có khả năng độc
lập tự chủ trong lựa chọn và quyết định các giải pháp sản xuất - kinh tế của mình. Nhưng người nông dân vẫn có
thói quen dựa vào hợp tác xã, nhờ vả đến hợp tác xã khi gặp khó khăn bỡ ngỡ trong sản xuất kinh doanh. Chính
bản thân hợp tác xã cũng lúng túng trong vai trò mới của mình, vai trò điều hòa những hoạt động dịch vụ và kỹ
thuật nông nghiệp.
Từ đó công trình khoa học đã nêu lên vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc nâng cao uy tín của các thiết
chế kinh tế - xã hội tại địa phương, xác định vị trí người lao động quản lý trong mô hình hợp tác xã hiện nay,
góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Đồng thời, công trình cũng nêu lên, để thực hiện những chức năng mới, nâng cao vai trò của hợp tác xã, cần
phải có sự liên kết giữa hợp tác xã, chính quyền và nhóm hộ gia đình nông dân trong các hoạt động kinh tế và
mở rộng các quan hệ liên kết kinh tế và thị trường với các địa phương khác. . .
Trong điều kiện đó, phải xây dựng các quy phạm xã hội mới, phải điều chỉnh các mối quan hệ sản xuất và
đời sống trong các cộng đồng gia đình, họ mạc, làng xóm trong nông thôn. Theo chúng tôi.những quan điểm
chính trị - xã hội mà công trình nêu lên là chuẩn xác và cần thiết để hoạch định các chính sách về nông nghiệp
và nông thôn.
3. Công trình khoa học đã nêu lên tương đối sắc nét sự biền động (vặn động và chuyển đổi) các loại hình
của cơ cấu xã hội ở nông thôn trong tình hình mới.
Toàn bộ công trình khoa học đã phản ánh được tính đa dạng của cơ cấu xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc
Bộ khi phân tích xã hội học về sự phân hóa các nhóm xã hội ở cấp cộng đồng gia đình và trên gia đình, các vấn
đề về dân số, lao động, nghề nghiệp, việc làm ở nông thôn, sự chuyển đổi của hệ thống quy phạm điều chỉnh các
quan hệ của các nhóm xã hội. Từ đó đã nêu lên sự chuyển đổi các định hướng giá trị trong hoạt động kinh tế và
quan hệ xã hội .
Công trình khoa học không dừng lại ở bề mặt cơ cấu xã hội - giai cấp mà đã khai thác tính đa dạng của các
loại hình hộ gia đình để chứng minh sự phân hóa xã hội ở nông thôn sau các quá trình khoán sản phẩm từ 100
đến khoán 10.
Ngoài ra, công trình đã phân tích tính đa dạng của cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, cơ cấu xã hội - nhân khẩu ở
những mức độ khác nhau.
Phân tích tính đa dạng của cơ cấu xã hội, công trình khoa học đã nêu lên tính đúng đắn của khoán 10 và
những vấn đề kinh tế - xã hội được đặt ra sau khoán 10. Công trình nêu lên: các kết quả điều tra xã hội học trong
vòng 10 năm cho phép nhận xét rằng, trên thực tế, ở đồng bằng Bắc Bộ, việc cơ cấu lại lao động, tổ chức phân
bổ và sử dụng một lực lượng lớn lao động dư thừa ở nông thôn từ sau khoán hộ đến nay đang được thực hiện
trước hết và chủ yếu ở cấp hộ gia đình. Do đó, kết quả và hiệu quả của lao động gia đình, khả năng giải quyết
các mối tương quan lao động - nghề nghiệp - việc làm tùy thuộc chủ yếu vào các yếu tố và điều kiện chủ quan
của các nhóm hộ gia đình và các cộng đồng trên gia đình. Điều đó không có nghĩa là phủ
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nhận các yếu tố khách quan cực kỳ quan trọng như sự cởi mở trong chính sách kinh tế vĩ mô, vấn đề đô thị hóa,
mở rộng thị trường...
4. Từ góc độ xã hội học, công trình khoa học đã đề xuất một số vấn đề mới góp phần hoàn thành và làm
sáng tỏ cơ quan điềm xây dựng chính sách kinh ư- xã hội đối với nông nghiệp và nông dân trong giai đoạn hiện
nay.
Chúng tôi muốn nêu bật mấy vấn đề sau đây:
Thứ nhất, toàn bộ công trình đã có cố gắng tập trung phân tích và nêu lên luận điểm sự phân hóa các nhóm
xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ hiện nay đang xảy ra ở cả ba cấp cộng đồng: hộ gia đình, họ mạc và làng.
Đúng là khoán 10 đã dẫn đến sự phân hóa các nhóm gia đình nông dân về các mặt, tạo ra các nhóm xã hội
khác nhau về một số đặc trưng kinh tế, xã hội. Giai cấp nông dân tập thể thuần nhất kiểu bình quân cộng đồng
theo quan niệm trước đây đã được thay thế bằng cơ cấu các nhóm hộ gia đình khác nhau về tư liệu sản xuất,
điều kiện sinh hoạt, khả năng canh tác, lao động và nghề nghiệp.
Công trình khoa học còn nêu lên sự liên kết họ hàng ở nông thôn đang tạo ra sự phân hóa cộng đồng dân cư
theo các họ tộc với tính cách là cấp cộng đồng xã hội trên gia đình.
Không chỉ có thế, cộng đồng làng đã trở thành đơn vị cộng đồng xã hội cần thiết cho nhu cầu cơ cấu lại lao
động xã hội, tổ chức kinh tế, thị trường địa phương và quan hệ liên kết, giao lưu với các khu vực khác
Phát hiện và nêu lên những vấn đề xã hội và quan hệ xã hội trên đây thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn
cho việc hoạch định các chủ trương chính sách mới hiện nay sau khoán 10.
Thứ hai, khi phân tích vấn đề đất đai - dân số - lao động - việc làm, công trình khoa học đã nêu lên những
mâu thuẫn chủ yếu hiện nay là lao động dư thừa trên khả năng rất hạn hẹp của đất đai. Công trình khoa học đã
phân tích hai hướng giải quyết: phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở ruộng khoán và VAC, hoặc chuyển
lao động dư thừa sang các hoạt động phi nông nghiệp. Chúng tôi tán thành quan điểm mà công trình khoa học
nêu lên là phải giải quyết chủ yểu bàng con dường đa dạng hóa nghề nghiệp và việc làm trong mỗi hộ và tại địa
phương thông qua cả bốn con đường chính:
- Khôi phục và phát triển các nghề truyền thống,
- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đơn giản,
- Tổ chức các hoạt động thương nghiệp,
- Làm thuê (bán sức lao động trực tiếp).
Thứ ba, vấn đề được đặt ra là thị trường sức lao động ở nông thôn hiện nay, thực trạng và quan điểm? .
Công trình khoa học, tuy chưa mạnh dạn đi sâu vào góc cạnh nóng bỏng này, nhưng theo quan điểm của
chúng tôi, đã phản ánh một thực trạng đúng qua điều tra xã hội học tại bốn địa điểm (Đình Bảng 54,41% hộ
được điều tra có thuê mướn nhân công Hài Vân 29,12%; La Phù hầu hết các hộ; và Tam Sơn 8,39%).
Công trình khoa học cũng chỉ ra những nguyên nhân khách quan dẫn đến việc lao động dư thừa được điều
tiết bằng phương thức bán trực tiếp - làm thuê, tuy rằng thị trường này hình thành ở mức độ tự phát có tính cách
đối phó tùy theo trình độ sản xuất hăng hóa của mỗi địa phương.
Chúng tôi tán thành ý kiến nêu lên: để giải quyết căn bản vấn đề này, nghĩa là chuyển toàn bộ lao động dư
thừa vào các lĩnh vực sản xuất xã hội khác trên cơ sở các quan hệ thị trường rộng lớn có điều tiết, phải đòi hỏi
những điều kiện và tiền đề nhất định về đào tạo nghề, vốn đầu tư và thị trường có tổ chức về hàng hóa, sức lao
động, tín dụng trên cơ sở các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng hợp ở cấp vĩ mô.
Thứ tư, phân tích những đặc điểm cơ bản của hiện trạng cơ cấu xã hội ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và xu
hướng biến động của nó, công trình khoa học đã gợi lên những giải pháp bước đầu có tính hợp lý và đúng đắn
như:
- Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các chế độ,chính sách kinh tế - xã hội ở nông thôn.
Hoàn thiện bộ máy. quản lý, xây dựng và hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính trị tại cơ sở
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Khuyến khích sự phát triển các quan hệ cộng đồng có tổ chức ở nông thôn.
- Thực hiện các chương trình điều tiết sử dụng lao động trên cơ sở chiến lược chung về dân số lao động,
nghề nghiệp và việc làm.
Rõ ràng, những vấn đề trên đây không phải là phản ánh đầy đủ giá trị đề xuất,phát hiện cái mới khoa học
của công trình, nhưng chí ít cũng nói lên tác dụng và giá trị thực tiễn của công trình khoa học, góp phần làm
sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước
ta.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục đi sâu nghiên cứu và lý giải những ván
đề sau đây ít nhiều liên quan đến nội dung của công trình.
Một là: Cần nghiên cứu và giải đáp cho được một vấn đề mà công trình nêu lên: "Phái chăng... trình độ phát
triển sản xuất hàng hóa và năng lực tiếp thị ngày càng cao thì uy tín và vai trò hợp tác xã càng giảm".
Vấn đề này liên quan đốn vai trò, vị trí, chức năng mới của hợp tác xã, của chế độ hợp tác đối với sự phát
triển nền kinh tế hàng hóa cũng như quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như tinh thần mà V.I.Lênin
đã từng nêu: chủ nghĩa xã hội là xã hội của những xã viên hợp tác xã văn minh.
Mặt khác, khi nhận định về "sự suy sụp" của chế độ hợp tác xã cũ, sức sống của nền kinh tế hộ gia đình thì
cũng cần nghiên cứu, điều tra và đề xuất những mẫu hình đang hình thành của một loại hình hợp tác xã mới và
nhiệm vụ, chức năng của nó trong nền kinh tế đa hình thức sở hữu và đan xen các hình thức sở hữu ở nông thôn.
Hai là: Công trình khoa học đã phân tích sự phân hóa xã hội trong nông thôn, vậy vấn đề phân hóa giai cấp
trong nông thôn có diễn ra và sẽ diễn ra không? Mối quan hệ giữa phân hóa xã hội và giai cấp như thế nào? Tính
quy luật của quá trình đó ra sao?
Ba là: Cũng như vậy, vấn đề thị trường sức lao động ở nông thôn đang là vấn đề nóng bỏng, cần tiếp tục
nghiên cứu tính quy luật của nó, đặc biệt là đặc trưng của nó khác với thị trường sức lao động dưới chế độ tư
bản chủ nghĩa như thế nào?
Mấy vấn đề trên đây không chỉ là nhiệm vụ tiếp theo của công trình khoa học này mà còn là của nhiều công
trình khác, nhưng dẫu sao nó cũng liên quan đốn vấn đề cơ cấu xã hội ở nông thôn trong quá trình chuyển sang
nền kinh tế hàng hoá.
Tóm lại, với 60 trang của bản báo cáo tổng kết đề tài A6O1 tuy không phản ánh đầy đủ những thành tựu
khoa học của công trình, nhưng với tư cách là người nhặn xét, chúng tôi muốn kết luận rằng: đây là một công
trình khoa học nghiêm túc, có nhiều giá trị lý luận và thực tiễn, đóng góp lớn cho việc hình thành các quan điểm
về phát triển kinh tế - xã hội của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, cho việc hoạch định các chủ trương chính sách
về nông nghiệp trong và cả sau khoán 10.
NGUYỄN HUY *
Điều tra nghiên cứu sự vận động và chuyển đối cơ cấu xã hội của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong điều
kiện thực hiện Nghi quyết 10 của Bộ Chính trị lấy hộ gia đình xã viên làm đơn vị sản xuất kinh doanh tự chủ,
chuyển sang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa trong nông thôn, là
một vấn đề có ý nghĩa lớn đối với sự nhận thức xã hội nông thôn và góp phần cung cấp tư liệu cho việc xác định
chính sách vĩ mô và vi mô đối với sự phát triển nông thôn trong điều kiện mới.
Ưu điểm của đề tải là đã phản ánh sự phân hóa các nhóm xã hội nông thôn từ sau khi thực hiện khoán sàn
phẩm đến hộ gia đình xã viên ở cấp cộng đồng gia đình và cộng đồng trên gia đình; phản ánh tình hình diễn biến
của dân số, lao động, nghề nghiệp và việc làm ở nông thôn; sự chuyển đổi của hệ thống quy phạm điều chỉnh
quan hệ và vai trò xã hội của các nhóm dân cư ở nông thôn; sự chuyển đổi định hướng giá trị của các nhóm xã
hội nông thôn trong hoạt động kinh tế và trong các quan hệ xã hội. Trong hoạt động kinh tế, công trình đã nêu rõ
*

. Giáo sư, Phó tiến sĩ Viện Kinh tế học, người phản biện thứ hai.
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thái độ của các nhóm xã hội đối với sở hữu ruộng đất, nghề nghiệp và khoa học - kỹ thuật. Trong các quan hệ xã
hội, nêu rõ định hướng giá trị trong quan hệ dân chủ, trong quan hệ giữa gia đình và cộng đồng, trong quan hệ
gia đình, trong mô hình văn hóa.
Trên cơ sở kết quả điều tra nghiên cứu những nội dung nêu trên, đề tài nêu lên những đặc điểm cơ bản của
cơ cấu xã hội đã hình thành ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, nêu rõ những khả năng và hạn chế của việc chuyển
sang nền kinh tế hàng hóa, đồng thời kiến nghị những giải pháp cần có để đẩy nhanh quá trình chuyển sang nền
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần trên cơ sở lấy hộ nông dân làm đơn vị sản xuất cơ sở và định hướng xã hội
chủ nghĩa.
Về mặt đối tượng điều tra, ưu điểm của đề tài là chọn các mẫu điều tra gồm các loại hợp tác xã sản xuất
nông nghiệp thuộc đủ ba loại giỏi, trung bình và yếu kém ở một số tỉnh khác nhau. Nhìn chung, đề tài đã phản
ánh rõ sự chuyển đổi bước đầu của cơ cấu xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ trong .điều kiện chuyển từ hệ
thống kinh tế tập thể - hợp tác xã sang hệ thống kinh tế hộ gia đình nông dân theo đường lối đổi mới của Đảng.
Điều lý thú của đê tài là nêu rõ điểm xuất phát của sự chuyển đổi này là sự nghèo nàn gần như nhau về những
điêu kiện vật chất của các hộ gia đình xã viên sau khi được giải phóng khỏi quan hệ cũ về mặt quan hệ sở hữu tư
liệu sàn xuất, mức phân phối bình quân. Và trong bối cảnh đó, mục tiêu trước mắt của các hộ là sản xuất để bảo
đảm đời sống không thiếu đói. Mặt khác, đề tài cũng nêu rõ về mặt Nhà nước, sau khoán hộ, đã không có chính
sách tạo điều kiện và môi trường cho sự phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa, làm cho những hộ yếu kém
cũng như những hộ có nhiều khả năng phát triển sản xuất đều chưa bộc lộ rõ ra trên bề mặt đời sống nông thôn.
Do đó, sự phân hóa về thu nhập cũng như trong cơ cấu xã hội tuy đã có nhưng diễn ra chậm chạp, cũng giống
như sự chuyển chậm chạp sang nền kinh tế hàng hóa ở nông thôn Đề tài đã đúng khi nêu rõ là cần cho phép có
sự đa dạng hóa về hình thức sở hữu, đẩy nhanh sự phát triển các hoạt động dịch vụ, thay thế cắc quan hệ hiện
vật, cống nạp, bao cấp bằng các quan hệ hợp đồng kinh tế và quan hệ thị trường, tạo ra môi trường cho việc hình
thành và phát triển các quan hệ hợp tác giữa hợp tác xã và các hộ xã viên, giữa các hộ gia đình nông dân, trong
họ hàng và làng mạc. Tất cả là nhằm tạo nguồn động lực để phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân theo hướng
chuyển thành hộ sản xuất nông phẩm hàng hóa.
Đề tài đã phản ánh thực trạng của người nông dân vừa được giải phóng khỏi những quan hệ rang buộc trong
chế độ lao động tập thể. Họ phấn khởi tự chủ trong sản xuất kinh doanh, nhưng cũng côn bỡ ngỡ trước con
đường mới, do đó vần cần có sự giúp đỡ của -hợp tác xã. Đến lượt minh, hợp tác xã cũng lúng túng trong việc
đổi mới mối quan hệ hợp tác đối với các hộ gia đình xã viên. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hoặc là vắn
là giữ kiểu quan hệ cũ, hoặc là buông lơi bỏ mặc các hộ gia đình xã viên, hợp tác xã chỉ tồn tai trên hình thức.
Điều này đòi hỏi phải có sự định hướng đúng đắn cũng như Bự quy định cơ chế quản lý mới cho phù hợp nhằm
bảo đảm phát huy được vai trò của những hợp tác xã., còn được duy trì có khả năng đổi mới bản thân đồng thời
thúc đẩy kinh tế của gia đình xã viên phát triển sản xuất theo phương hướng kế hoạch hóa của Nhà nước.
Đề tài cũng nêu rõ thực trạng mối quan hệ dân số - đất đai - lao động ở vùng đồng bằng đông dân nhất nước
ta và cho thấy việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa ở đây không thể chỉ là việc riêng của vùng này. Nó đòi hỏi
phải giải quyết vấn đề ở tất cả các cấp vĩ, trung và vi mô. Nhà nước phải có chính sách, một mặt tạo điều kiện
cho sản xuất và trao đổi hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp trên phạm vi cả nước, mặt khác phải thực hiện sự
phân công lao động mới thu hút nguồn lao động nông nghiệp của vùng đồng bằng đông dân nhất này qua các
ngành nghề phi nông nghiệp và các vùng khác. Bản thân vùng đồng bằng cũng phải chuyển động để theo hướng
phát triển phân công hợp tác trong nội bộ vùng để sử dụng nguồn lao động trong vùng. Còn các đơn vi sản xuất
cơ sở cũng phải mở hướng sử đụng lao động trong việc phát triển nông nghiệp đa dạng đi đôi với phát triển các
ngành nghề truyền thống, các hoạt động dịch vụ, thương nghiệp. Việc tổ chức các thị trường lao động trong các
phạm vi lớn nhỏ khác nhau trong vùng có ý nghĩa rất lớn.
Về mặt nhược điểm, tôi xin gợi ý tập thể các bạn đồng nghiệp thực hiện đề tài chú ý làm rõ hơn mối quan hệ
giữa kinh tế và sự biến đổi trong cơ cấu xã hội cùng các giá trị trong các quan hệ sở hữu, quan hệ dân chủ, quan
hệ giữa các gia đình và cộng đồng, quan hệ trong gia đình, trong mô hình văn hóa... Đằng sau sự quan tâm hoặc
thờ ơ với vấn đề sở hữu ruộng đất là cái gì? Tác động của yếu tố kinh tế (sở hữu ruộng đất) trong mối quan hệ
giữa các làng?... Đồng thời, cũng nên chú ý đến mối quan hệ giữa sự chuyển đổi cơ cấu xã hội với sự diễn biến
của tâm lý xã hội và những phong tục tập quán kể cả những hủ tục ở nông thôn, từ đó đề xuất những kiến nghị
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xá' dựng nếp sống và quan hệ xã hội lành mạnh ở nông thôn trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần trẽn cơ sở lấy hộ gia đình người nông dân làm đơn vị sản xuất cơ sở.
Nhìn chung, tôi đánh giá đây là một công trình khoa học được thực hiện một cách nghiêm túc có ý nghĩa về
lý luận và thực tiễn, có đóng góp cho việc hình thành các quan điểm và chính sách phát triển nông thôn đồng
bằng Bắc Bộ theo hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước.
CHU HỮU QUÝ *
Đọc kỹ toàn bộ đề tài, tôi có ấn tượng rất tốt, và đánh giá cao kết. quả điều tra, khảo sát và nghiên cứu khoa
học của tập thể các tác giả. Sau đây, xin phát biểu một số ý kiến: 1 . Vấn đề phân nhóm xã hội nông thôn, sự vận
động và chuyển hóa của các nhóm, theo đó là thực trạng cơ cấu xã hội nông thôn và xu hướng chuyển đổi của
nó là một vấn đề hết sức phức tạp. Trước hết, điều đó tùy thuộc vào các khái niệm học thuật về nhóm xã hội, kết
quả điều tra khảo sát thực tiễn đủ sâu rộng đến đâu và cuối cùng là các quan điểm chính trị - xã hội được đổi
mới đúng đắn thế nào để có thể phân tích, đánh giá chính xác. Về những vấn đề này, đều còn nhiều ý kiến khác
nhau trong giới nghiên cứu khoa học xã hội và giới lãnh đạo, chỉ đạo công việc nông thôn.
Nói chung, trong tình hình nông thôn đang biến động hiện nay và đo tầm cỡ rộng lớn của vấn đề xã hội học
như đề tài nãy đặt ra, dù đã khuôn lại trong phạm vi đồng bằng Bắc Bộ, thì ba yêu cầu như tôi kể ra trên đây
được thể hiện trong kết quả nghiên cứu của đề tài là chấp nhận được. Hơn thế nữa, phải đánh giá rằng đây là
một công trình khoa- học nghiêm túc. Tất cả những ý kiến phân tích tại từng phần nhỏ, đến những kết luận ở
cuối các phần lớn đều mang tính khoa học, nghĩa là khẳng định được những gì có thể khẳng định được, lý giải
những gì còn chưa thể khẳng định hoàn toàn và đề xuất những gì còn cần phải tiếp tục theo dõi, tìm tòi
2. Đi sâu thêm một bước vào nội dung đề tài, tôi đồng tình cách tiếp cận và những phân tích, đánh giá và kết
luận sau đây của các tác giả:
a) Theo đề tài "Hướng nghiên cứu thực nghiệm có mục đích phối hợp tìm hiểu sự chuyển đổi của bốn yếu
tố... Bốn yếu tố đó góp phần làm sáng tỏ sự vận động và biến đổi của cơ cấu xã hội nông thôn". Có đọc hết và
đọc kỹ tất cả 60 trang của đề tài và suy ngẫm sự chuyển đổi cơ cấu xã hội nông thôn nước ta ngày nay, không
riêng ở đồng bằng sông Hồng, thì mới khẳng định được việc quy nạp lại bốn yếu tố như trong đề tài là phù hợp.
Điều này rất quan trọng, bởi vì trong thực tế thì mọi người đều có thể tự chọn cho mình những yếu tố và khía
cạnh khác nhau để xem xét, phân tích cơ cấu xã hội nông thôn hiện nay. O điểm này, tôi cho rằng phương pháp
luận của công trình nghiên cứu là đúng đắn, thích hợp.
Việc đi sâu vào thực tế bằng phương pháp nghiên cứu xã hội học đối với một số xã và lựa chọn ba loại xã
có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khác nhau là cơ sở tin cậy cho nhiều kết luận của đề tài.
b) Về nội dung phân các nhóm xã hội ở nông thôn từ sau khi thực hiện khoán sản phẩm đến nay ở hai cấp:
cộng đồng gia đình và cộng đồng trên gia đình là một cách phân cấp mới mẻ của các nhóm xã hội. Nội dung
của hai cấp phân nhóm này phong phú, sát thực tế, và dễ dàng được chấp nhận. Ví dụ: các nhóm xã hội phân
theo nhiều mặt (về trình độ tham gia phân công lao động xã hội hoặc cơ cấu lại lao động của hộ, về mức độ
trang bị tư liệu sản xuất, bao gồm cả vốn đầu tư và trình độ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, về thu nhập và đời sống).
Tóm lại là phân các nhóm theo điều kiện sản xuất và kết quả sản xuất, hoặc các cấp độ liên kết cộng đồng trên
gia đình là: họ mạc thân tộc, làng xã. Như vậy là phân nhóm xã hội chủ yếu theo các đặc điểm kinh tế - xã hội.
Tôi tán thành cách phân nhóm này.
c) Việc xem xét vai trò của các nhóm xã hội thông qua vấn đề dân số, lao động, nghề nghiệp và việc làm đã
nói lên được một số biến động phức tạp, còn nhiều khó khăn của dân số, lao động và nghề nghiệp ở nông thôn
hiện nay. Các tác giả cũng đề xuất ra bốn con đường giải quyết tình trạng dư thừa lao động hiện nay, tuy còn ở
*

. Phó tiến sĩ, Phó Ban Nông nghiệp trung ương, người phản biện thứ ba.
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mức sơ sài.
d) Về hệ thống thiết chế và quy phạm điều chỉnh quan hệ và vai trò xã hội của các nhóm, báo cáo đã có một
số ý kiến sâu sắc và mới mẻ, rất cần được các cơ quan có trách nhiệm tiếp thu và xử lý.
đ) Đối với tôi phần nói về sự chuyển đổi định hướng giá trị ở nông thôn hiện nay là phần hay nhất của đề
tài. Tôi chưa thể khẳng định tất cả những phân tích ở đây là đúng cả, nhưng các tác giả đã phác ra một số khía
cạnh rất cần được lưu ý về nội dung giá trị xã hội nông thôn nước ta hiện nay để thẩm xét như: giá trị các nhóm
xã hội trong hoạt động kinh tế như đối với sở hữu ruộng đất, đối với nghề nghiệp, đối với khoa học - kỹ thuật và
giá tri các nhóm xã hội trong các quan hệ xã hội như quan hệ dân chủ, quan hệ giữa gia đình với cộng đồng, giá
trị trong quan hệ gia đình, trong mô hình văn hóa.
e) Tôi cho rằng phần đánh giá hiện trạng và kiến nghị có thể xem như kết luận của toàn bộ nội dung đề tài,
kèm theo là một số ý kiến rất tóm tắt về giải pháp. Những giải pháp này là đúng đắn.
3. Ngoài ra, tồi có một số ý kiến cần trao đổi thêm:
a) Trong toàn bộ đề tài, các tác giả hình như gác sang một bên một thực thể đang tồn tại là các hợp tác xã,
mặc dầu hiện nay các tổ chức kinh tế hợp tác này cố nhiều xu hướng biến động khác nhau. Nói cụ thể ở đồng
bằng sông Hồng, nơi được tổ chức hợp tác xã đã lâu năm, hiện nay có một số có thể chuyển tổ chức, nội dung
và phương thức làm ăn có kết quả không khó khăn lắm và nó vẫn tồn tại, phát triển theo quan điểm mới về hợp
tác xã. Một số lớn hợp tác xã khác cần phải xem xét lại về cơ bản, có thể phải chuyển cả hình thức và nội dung
một cách mạnh mẽ, bởi vì nội dung kinh tế hợp tác ở đây không có bao nhiêu. Còn lại một số không ít, tình hình
buộc sẽ chuyển cho các hộ làm ăn tự chủ là chính, chưa có đủ điều kiện làm ăn hợp tác có hiệu quả... Như vậy,
ở đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn tổ chức hợp tác xã, vậy quan hệ giữa các hộ nông dân với hợp tác xã về các mặt
kinh tế, xã hội, chính trị cần được phản ánh trong đề tài thế nào? Đối với chúng ta, ai cũng thống nhất vai trò
của hộ nông dân hiện nay có vị trí quan trọng như là một chủ thể kinh tế, một tế bào xã hội, một cấp cộng đồng
gia đình như trong đề tài đã nói, và tôi tán thành hoàn toàn.
b) Nói về phân nhóm xã hội ở nông thôn hiện nay thì đề tài tập trung phân tích các nhóm xã hội ở cấp cộng
đồng gia đình và trên gia đình, trong đó tập trung nói ở cấp cộng đồng gia đình, theo các nhóm nghề nghiệp và
chủ yếu về tư liệu sản xuất như ruộng đất, công cụ, máy móc, về vốn, về mức thu nhập, tức là theo các tiêu thức
về kinh tế - đời sống. Còn các nội dung phân tích để phân loại, phân nhóm khác như: dân số, lao động, việc làm,
hệ thống thiết chế và quy phạm điều chỉnh quan.hệ, đinh hướng giá trị... là những nội đung phân tích về vai trò,
về các mối quan hệ xã hội, các định hướng phát triển về chất của cơ cấu xã hội để làm rô hơn thực trạng cơ cấu
xã hội nông thôn hiện nay. Hiểu như thế có đúng không?
c) Còn có một số chỗ phân tích trong đề tài còn thiếu cơ sở thực tiễn (số liệu) đầy đủ do mẫu điều tra hạn
hẹp về hộ, về số xã.
Tóm lại, phần thành công của đề tài nghiên cứu là rô ràng. Những kết quả nghiên cứu của đề tài là phong
phú. Đứng về tư cách là một cán bộ làm công tác nghiên cứu nông nghiệp và nông thôn đã nhiều năm, tôi đã thu
nhận được nhiều điều bổ ích sau khi được đọc kỹ công trình này của Viện Xã hội học.
BÙI ĐÌNH THANH *
Với tư cách là một người rất. quan tâm đến môn xã hội học, tôi rất thích thú khi đọc công trình của các đồng
chí. Tôi thấy công trình này được hoàn thành với tinh thần đúng là có tư duy về xã hội học. Theo tôi, chúng ta
không nên đòi hỏi phải giải quyết trúng mọi vấn đề, hay phải có giải pháp cụ thể này, giải pháp cụ thể kia. Điều
đó là rất khó. Điều quan trọng hơn là đề tài này có làm đúng theo tư duy xã hội học hay không? Tôi thấy các
đồng chí dã nắm đúng chức năng của mình và không bị lẫn với các bộ môn khác như kinh tế, sử học..., do đó đã
*

Giáo sư, nhà nghiên cứu sử học và xã hội học, ủy viên Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ủy viên
Hội đồng nghiệm thu.
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biết vận dụng những kiến thức xã hội học để giải quyết một vấn đề cụ thể của nông thôn đồng bằng Bắc Bộ.
Về nội dung, đúng là không nên sa đà vào việc tranh cãi về các định nghĩa cơ cấu xã hội, nhưng dù sao ta
cũng phải đứng trên một quan điểm nhất định, để có cơ sờ thỏa thuận tạm thời nội dung nghiên cứu.
Tôi thấy không phải ngẫu nhiên mà trong Cương lĩnh, chương III, có đặt dấu gạch ngang giữa ở từ cơ cấu
xã hội - giai cấp, tôi hiểu là chúng ta không thể nói khác được. Bởi lẽ, khi nói cơ cấu xã hội thì tuy khái niệm
này bao hàm nhiều nội dung: dân số, nghề nghiệp..., nhưng cái lõi nhất của nó vẫn là giai cấp. Nhưng tôi cho
rằng phái chăng từ trước đến nay ta hiểu giai cấp còn khá đơn giản, chủ nghĩa xã hội chỉ có giai cấp công nhân,
nông dân, trí thức xã hội chủ nghĩa. Song sự thật thì cuộc sống phong phú hơn nhiều. Ngay giai cấp công nhân
cũng đã rất đa dạng, phức tạp, huống hồ các giai tầng khác, và nhất là bây giờ ta chủ trương một nền kinh tế
nhiều thành phần thì tất nhiên cơ cấu xã hội của xã hội sẽ rất phức tạp. Từ trước tới nay, ở ta đã có nhiều người
phê phán lý thuyết phân tầng của Max Weber, tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần công bằng hơn trong đánh giá lý
thuyết đó. Vì trong một giai cấp phân rất nhiều tầng (stratification), và xã hội càng phát triển lên thì không phải
là nó đơn giản đi mà nó phức tạp lên trong những giai tầng xã hội. Nếu chúng ta chấp nhận trên một quan điểm
như vậy thì các tác giả đã đặt trúng vấn đề.
Vấn đề có dùng từ "nhóm xã hội" hay không là còn phải bàn, nhưng tôi hiểu ý các tác già là ở chỗ đó muốn
nêu lên các nhóm xã hội ở ngay trong giai cấp nông dân. ở đây tôi muốn nói thêm là, các tác giả đã khái quát lại
thành 6 nhóm, tôi rất chờ đợi các đồng chí sẽ đi sâu phân tích, nhưng tiếc rằng các tác giả lại coi đây chỉ là một
gợi ý về tiêu chuẩn để phân loại, và còn đang tiếp tục nghiên cứu. Tôi rất thông cảm với các đồng chí là do cơ
cấu xã hội đang có nhiều chuyển đổi, cố định lại một cái gì bây giờ là rất khó, vì vậy tôi thấy phái tiếp tục phân
tích vấn đề này. Ngay khái niệm "nhóm" dùng ở đây cũng mới căn cứ thêm tiêu chuẩn kinh tế là chủ yếu có
phân tích từ tiểu chủ là nhóm một đến nhóm rất nghèo là nhóm cuối thì chủ yếu mới dựa trên các tiêu chuẩn về
kinh tế, sở hữu. Tôi thấy không phái chỉ có thế. Ví dụ, muốn hay không muốn, ở nông thôn có nhóm cán bộ
điều hành, lãnh đạo gắn với các thiết chế chính trị, xã hội. Điều đó hết sức quan trọng, vì sau này các đồng chí
có nói đến những định hướng giá trị trong mô hình văn hóa phân tích tiêu chuẩn người cán bộ lãnh đạo. Nhóm
này có liên quan đến vấn đề dân chủ mà các đồng chí có nói đến ở dưới. Dân chủ chính là mối quan hệ giữa cư
dân nông thôn với Nhà nước, mà người đại diện cho Nhà nước chính là nhóm này. Tiếc rằng phần này các tác
giả cũng chỉ đề cập đến vài dòng. Vấn đề dân chủ ở nông thôn là cực kỳ lớn, không thể lẩn tránh được. Cả một
quá trình lịch sử của dân tộc, trước đây ở nông thôn có dân chủ đến mức nào, dân chủ hiện nay ra sao? và vì sao
bây giờ có cuộc đấu tranh vì dân chủ gay gắt đến như thế/ Tôi coi đây là vấn đề rất cơ bản nếu đi đúng vào thực
chất của phân tích cơ cấu xã hội là nghiên cứu cơ cấu xã hội - giai cấp. Mong các đồng chí đầu tư thêm thời
gian về vấn đề đó để giúp Đảng hoạch định chính sách tốt hơn. Cũng như vậy, khi các đồng chí nói đến các quy
phạm cấp vĩ mô thì tôi hiểu đó là những chính sách xã hội, mà nếu không làm rô những vấn đề trên thì khó hình
thành được chính sách xã hội đối với các giai tầng. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng đó là một nhiệm vụ lâu dài, khó
có thể giải quyết ngay được.
Vấn đề thứ hai rất cơ bản là giải quyết mối quan hệ giữa hộ gia đình - có vai trò rất trung tâm ở nông thôn với cộng đồng trong đó có cả hợp tác xã. Các đồng chí đề cập quá ít đến vai trò của hợp tác xã, tôi thấy điểm
này phải xem lại. Các hợp tác xã trước đây ta làm không đúng thì phải sửa, nhưng nếu xóa hợp tác xã thì cũng
không vươn lên ở mức cao hơn được. Tỏa ra thi trường không thể chỉ có dòng họ, làng xóm làm được, nếu quên
mất một yếu tố quan trọng của hợp tác theo đúng nghĩa của nó, như Lênin nói, là hợp tác văn minh. Ta còn rất
lầm lẫn giữa hợp tác hóa và tập thể hóa, điều nguy hiểm là ở chỗ đó. Ngay bây giờ, những nước tư bản như
Thụy Sĩ cũng hợp tác hóa rất ghê gớm. Cho nên chỗ này có sự lầm lẫn về lý luận mà ta phải sửa. Các đồng chí
có nhấn mạnh sự trở lại của làng họ, thì phải thấy chúng ta đang trở lại những gì của cái đó. Bởi vì tính chất
công xã của nông thôn Việt Nam tồn tại dai dẳng và bền vững lắm, chúng ta không thể bỗng chốc mà xóa được,
nhưng chúng ta giữ cái gì? Điều đó rất quan trọng. Đúng là làng họ có những mặt cố kết rất bền vững, nhưng
khi xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở rộng thị trường thỉ nó lại trở thành sợi dây trói buộc ta rất chặt nếu ta không
hiểu đúng nó. Trong công trình, các tác giả đã đưa ra những con số rất có ý nghĩa, chẳng hạn ở Đình Bảng là
nơi khá phát triển về sản xuất hàng hóa, nhưng vẫn còn 37,5% muốn người trong họ tham gia vào bộ máy chính

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

12

Xã hội học, số 1 - 1991

quyền. Chính điều đó mang ý nghĩa không tốt.
Tóm lại là, về làng họ cần phân tích thêm, giữ lại cái gỉ, không giữ lại cái gì. Ngoài ra, về hợp tác xã, cũng
đừng nên quên rằng, trong 30 năm tồn tại của nó, hợp tác xã đã tạo ra cho người nông dân một ý thức gắn với
tập thể, cái đó là tốt mà ta cần xây dựng. Bây giờ, ở một số nơi, người ta thấy rõ rằng thiếu hợp tác xã cũng sinh
chuyện, vì tự người nông dân phải lo hết. Điểm lý thú của công trình là đã gợi ra nhiều quan điểm buộc người
đọc phải suy nghĩ, dù có đồng ý hay không đồng ý.
ĐỖ MINH CƯƠNG *
Trước hết, tôi xin nêu những thành công của công trình.
1. Các tác giả đã lựa chọn đề tài rất đúng. Trong một nền kinh tế thay đổi, từ cơ cấu kinh tế đến cơ chế quản
lý, đương nhiên cơ cấu xã hội cũng thay đổi, đặc biệt sau khoán 10. Tôi nghi đây là một đề tài rất nóng bỏng và
do vậy việc lựa chọn đề tài đã là một thành công.
2. Các tác giả đã chọn rất trúng hướng phân tích. Bởi lẽ kinh tế là cái cốt lõi nhất, mà sau khoán 10, kinh tế
hộ gia đình trở thành chủ thể và các đồng chí đã tập trung phân tích xuất phát từ các hộ gia đình.
3. Về phương pháp tiếp cận, việc các đồng chí sử dụng phương pháp điều tra khảo sát các điểm điển hình ở
nông thôn, từ đó có số liệu cụ thể của từng xã, từng nhóm đối tượng điều tra để chứng minh cho những luận
điểm đã nêu là có tính thuyết phục cao.
4 . Cái tôi thấy hay nhất là, sau khi phân tích về Bự phân hóa các nhóm xã hội, vấn đề dân số lao động, sự
chuyển đổi hệ thống quy phạm điều chỉnh quan hệ và vai trò các nhóm, các tác giả đã đi sâu phân tích đinh
hướng giá trị.
Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn, tôi xin bổ sung thêm một số nội dung nữa để đáp ứng mong mỏi
của các nhà nghiên cứu và quản lý, mặc dù tôi rất đồng cảm với các đồng chí phụ trách đề tài là các đồng-chí chỉ
có lượng thời gian và kinh phí rất hạn hẹp.
1/ Đây là đề tài khoa học, nên các đồng chí có thể nêu sâu hơn nữa khái niệm "cơ cấu xã hội", "nhóm xã
hội", đặc biệt trong bối cảnh đổi mới kinh tế hiện nay. Các khái niệm nảy hiện nay còn chưa được các nhà lý
luận khẳng định. Ngay bây giờ, khi chúng tôi xây dựng đề án về cải cách tiền lương, chúng tôi cũng phải thay
đổi toàn bộ khái niệm, trước hết là khái niệm tiền lương, vì nếu vẫn dùng khái niệm cũ thì tất yếu lại theo cách
xử lý cũ. Vì vậy, về mặt học thuật, nếu các tác giả cho thêm vài trang lý luận thì rất hay.
2/ Nếu có thể được, mong các đồng chí nêu sâu hơn các mối quan hệ xã hội, quan hệ giữa các nhóm xã hội
gắn với truyền thống. Chẳng hạn, trong kinh tế, các đồng chí nêu lên các tập tục cũ trong làng xã là rất hay. Khi
chúng tôi nghiên cứu vấn đề thị trường lao động, một vấn đề nổi lên là phường hội. Ví dụ: ở Hà Nội, người nào
làm phụ tùng xe máy, ô tô mà rời phố Huế ra là khó sống. ở Hàng Bột là phường buôn bán với nhau về tủ lạnh,
máy khâu... Điều đó lập lại các phường hội trong truyền thống. Vậy thì vị trí của phường hội các nhóm nghề
nghiệp như thế nào?
Tiếp nữa là quan hệ giữa các nhóm. Tôi không hiểu với đà phát triển này thì có dẫn đến phân hóa giai cấp
không? Nhóm giàu, nhôm nghèo và giữa các nhóm đó có tương thân, tương ái không, hay dẫn đến xung đột,
mâu thuẫn nhau? Họ có hợp tác làm việc không, hay nhóm người giàu đi với nhau, nhóm người nghèo đi với
nhau? Mối quan hệ trong từng nhóm và giữa các nhóm như thế nào?
3/ Tôi rất mong muốn khi phân tích các giá trị xã hội, các tác giả đi sâu hơn vào vị trí, vai trò các tổ chức
thiết chế hiện nay. Chẳng hạn, ở nông thôn, Đảng, đoàn thể... đang tác động gì đến các giai tầng, hay là một số
*

Phó tiến sĩ, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ủy
viên Hội đồng nghiệm thu.
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người có năng lực sản xuất họ tự làm ăn, không cần gì đến các tổ chức, đoàn thể ? Vai trò, vị trí của các tổ chức
này còn vững mạnh đến đâu? Nếu phân tích được giá trị của các tổ chức đoàn thể đối với các giai tầng thì rất
hay.
4/ Có một vài tiểu tiết song cũng xin phát biểu :
a) Phần nghiên cứu của các đồng chí rất công phu, song phần giải đáp còn vắn tắt quá và sơ lược quá Bởi vì,
theo tôi hiểu, giá trị của các đề tài là giải pháp đưa ra.
b) Ở nông thôn, tại sao chúng ta lại chỉ coi trồng trọt là nghề chính, còn các nghề khác thì lại gọi là nghề
phụ, theo tôi phải gọi là nghề chính. Các nghề thủ công, chế biến... cần được coi là một hướng triển vọng trong
định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn.
VŨ TUẤN ANH

*

1. Đây là một đề tài rất cần thiết và đặc biệt thú vị. Tôi đọc 60 trang và thấy tâm đắc nhất với điểm đồng chí
Tương Lai đã trình bày, tức là bốn ngàn năm lịch sử đã đào luyện những gì cho người nông dân để cho người ta
không thể chuyển được sang sản xuất hàng hóa. Chính điều đó đã kích thích trí tò mò của tô; để có thể đọc một
mạch tập tài liệu này, và chính đó là điều bổ ích nhất khi rút ra kết luận từ báo cáo.
2. Đây là một công trình khoa học rất công phu, xuất phát từ những phương pháp khảo sát, phân tích rất rành
mạch, cụ thể và có cơ sở. Vì vậy những kết luận rút ra ở báo cáo có độ tin cậy cao và có sức thuyết phục.
3. Tôi đồng ý với những nhận xét khái quát về tình hình thực trạng nông thôn hiện nay và tôi cũng nhận thấy
giá tri chủ yếu của công trình là ở những đánh giá, phân tích thực trạng, còn phần triển vọng, giải pháp thì thực
ra chưa đủ sâu. Có lẽ do, trong chừng mực nào đó, Ban chủ nhiệm đề tài chưa đặt mục tiêu đó như là phần chính
yếu.
Hiện nay, việc phân tích các nhóm xã hội rất khó khăn vì quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý ở nông thôn
mới diễn ra và trong vài ba năm thì chưa thể có sự định hình rõ ràng của các nhóm. Kết. luận của công trình
"các nhóm hộ gia đình nông dân đã có sự phân hóa, nhưng chưa sâu sắc vẫn mang tính chất một quá trình phân
hóa tự nhiên, chậm chạp" cũng chỉ ra tính chưa rô ràng đó. Các nhóm xã hội được liệt kê ở đây, theo ngành
nghề, theo sở hữu, theo mức đầu tư chưa có sự chênh lệch đáng kể, vì vậy đã nên gọi nó là nhóm xã hội hay
chưa thì tôi thấy đây đang còn là một câu hỏi. Vậy thì định nghĩa thế nào là nhóm xã hội và tiêu chuẩn phân loại
các nhóm? Rất mong các tác giả có dẫn luận giúp người đọc dễ theo dõi hơn.
Tôi rất quan tâm đốn việc phân tích nội dung cơ bán thứ hai là vai trò các nhóm xã hội.
Theo tôi hiểu, ở đây cần nói đến nhóm xã hội nào có vai trò thúc đẩy nông thôn, nhóm xã hội nào đang cản
trở, hạn chế sự đi lên của nông thôn và nhóm xã hội nào có vị trí trung gian. .. Có lẽ một mặt do tình hình của ta
chưa diễn ra đến mức độ đó, mặt khác xếp vai trò theo những tiêu chuẩn nào thì các tác giả đặt ra còn chưa rõ,
chính vì vậy tôi cảm thấy phần viết về vai trò còn mờ nhạt.
Tôi xin đề nghị bổ sung thêm một số ý trong khi phân tích để nêu đề tài tiếp tục thì sẽ có kết quả hoàn thiện
hơn.
Trước hết, một vài điểm nghiên cứu dược chọn chưa phải là tiêu biểu cho tính chất phát triển hơn ở nông
thôn Bắc Bộ. Chẳng hạn Đình Bâng và Nguyên Xá không thể gọi là tiêu biểu cho sự chuyển đổi gần đây, mà đó
là những điểm nổi tiếng từ hàng nghìn năm lịch sử. Hay là những điểm chưa phát triển lắm thì nó lại nằm quá
sâu, xa đường giao thông, xa các thị trấn. Vì vậy trong phần chọn mẫu, tôi thấy các tác giả nên nêu ra tiêu chuẩn
chọn mẫu và luận chứng cho nó thì phần phân tích đằng sau sẽ có sức thuyết phục hơn. Tôi thấy có những vùng
như Hải Hưng, Hải Phòng chẳng hạn còn đặc trưng cho đồng bằng Bắc Bộ hơn Hà Bấc thì ta lại không có mẫu.
Nếu ta chọn được mẫu ở các tỉnh khấc nhau của đồng bằng Bắc Bộ thì sức thuyết phục của các số liệu điều tra
sẽ tốt hơn.

*

. Phó tiến sĩ, Viện trưởng Viện Kinh tế học , Viện Khoa học xã hội Việt Nam, ủy viên hội đồng nghiệm thu.
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Điểm thứ hai, trong phân tích, các tác giả có so sánh chủ yếu với thời điểm trước khoán.

Khi phân tích, ta thấy rất rõ ràng là đã có những chuyển đổi, nhưng trong số đó có rất nhiều chuyển đổi quay
trở về với thời kỳ xa xưa. Vậy thì sự chuyển đổi đó là tốt hay không tốt? Tiến bộ hay không tiến bộ so với trước
dây? Ví dụ,sự khôi phục các quan hệ làng xóm, dòng họ...,cái gì tốt và cái gì là không tốt ? Có phân tích kỹ điều
đó thì ta mới có thể rút ra các giải pháp. Đúng là phân giải pháp chưa phái là mục tiêu của đề tài này, nên khi
bàn về giải pháp, các tác giả mới vạch ra mấy nét có tính chất định hướng chứ chưa có những giải pháp cụ thể.
Tôi hoàn toàn thông cảm là chúng ta còn rất lúng túng về con đường phát triển của nông thôn nói chung, cho
nên ngay cả các giải pháp mang tính chất xã hội học thì cũng khó đề cập cụ thể. Ví dụ, chúng ta có chính sách gì
để định hướng cho các nhóm xã hội phát triển, có chính sách gì để giáo dục định hướng giá trị mới... ? Chính vì
còn chưa rõ nên ta khó có thể nêu giải pháp được.

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

