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DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC

NÔNG THÔN HẢI HƯNG:
KINH TẾ - XÃ HỘI - CHÍNH SÁCH
L.T.S.: Trên cơ sở tổng kết thực tiễn kinh tế - xã hội nông thôn hải Hưng sau Nghị quyết 10 - BCT và các kết
quả diều tra xã hội học về nông thôn Hải Hưng do trung tâm Xã hội học - Tin học (Học viện Nguyễn ái Quốc)
tiến hành đầu năm 1991, trong hai ngày 5 và 6 tháng 4-1991, Tỉnh ủy Hải Hưng và Học viên nguyễn ái Quốc đã
phối hợp tổ chức cuộc hội thảo nông thôn hải Hưng, kinh tế- xã hội - chính sách" tại thị xã Hải Dương. Viện Xã
hội học đã được mời tham dự và phát biểu tại cuộc hội thảo nói trên. Hơn 30 bản báo cáo đã được gửi đến
tham gia hội thảo. Nhiều đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Hưng, Học viên Nguyên ái Quồc cùng đông đảo các
cán bộ quản lý các ngành ở trải Hưng cán bộ nghiên cứu ở các bộ môn khoa học xã hội khác nhau thuộc nhiều
cơ quan có quan tâm đến vấn đề nông thôn đã đến dự.
Sau khi nghe báo cáo đề dẫn, báo cáo chung về một số vấn đề kinh tế- xã hội nông thôn hải Hưng và báo
cáo tổng kết điều tra xã hội học ý kiến nông dân Hải Hưng về một số vấn đề kinh tế xã hội, các đại biểu tham dự
hội thảo đã tranh luận sôi nổi về các chủ đề lớn sau đáy Lý luận và phương pháp luận nghiên cứu nông thôn và
nông dân; Vai trò của hợp tác xã hiện nay và triền vọng của nó, Kinh tề hộ nông dân; Quyền sở hữu và sử dụng
ruộng đất; Hệ thống chính trị ở nông thôn, Đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, Vấn đề văn hóa - xã hội ở nông
thôn Để đáp ứng mối quan tâm của độc giả đối với một vấn đề quan trọng hàng dầu trong sự phát triển của đất
nước ta hiện nay, trong số ra kỳ này, Tạp chí Xã hội học trích giới thiệu một số tham luận trình bày trong hội
thảo nói trên.
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