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ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG *

Mấy vấn đề thời sự cấp bách rút ra
từ nông thôn, nông dân, nông nghiệp Hải Hưng
Nghị quyết 10 đã đem lại cho nông thôn Hải Hưng bước tiến rõ rệt trong sản xuất và đời sống. Tổng sản
lượng lương thực các năm 1988, 1989, 1990 đều tăng, năm sau cao hơn năm trước; tốc độ tăng sản lượng của
từng năm sau khi thực hiện Nghị quyết 10 (NQ 10) đều cao hơn tốc độ tăng bình quân về lượng thực của 5 năm
19sl- 1 985. Chăn nuôi phát triển khá. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho sân xuất nông nghiệp và phát triển
kinh tế nông thôn 4ược tăng cường và việc sử dụng chúng có hiệu quả hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của dân
cư nông thôn được nâng lên một bước. Nhiều hộ có vốn, kinh nghiệm sản xuất đã năng động. mạnh dạn đầu tư
cho sàn xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả khá, có thu nhập và mức sống
cao.
Cơ chế khoán 10, với nội dung lấy hộ làm đơn vị sàn xuất kinh doanh, chuyển nền nông nghiệp sang sản
xuất hàng hóa đã giúp chúng ta đánh giá chính xác hơn kết quả hoạt động của các hợp tác xã và các hộ, tạo cho
chung ta cơ sở lý luận và thực tiễn suy nghĩ về hướng đổi "lới đối với kinh tế hợp tác xã, về con đường phát
triển kinh tế hộ và việc chuyển nông nbơhiộp nước ta và nông nghiệp Hải Hưng sang sân xuất hàng hóa.
Hội thảo về "Nông thôn Hải Hưng ; kinh tế - xã hội - chính sách" đã gợi lên cho chúng ta suy nghĩ và tiếp
tục nghiên cứu mấy vấn đề thời sự cấp bách mang tính lý luận và thực tiễn về nông thôn, nông dân, nông nghiệp
sau đây.
1. Vai trò của hợp tác xã hiện nay và triển vọng của nó.
Vấn đề này có mấy loại ý kiến:
Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, thực hiện NQ 10, hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về kết quả hoạt động của mình, do đó hộ có thể trực tiếp nhận ruộng và thanh toán các khoản với chính quyền
thôn hoặc xã. Vì vậy,vai trò hợp tác xã teo dần, tiến tới không cần thiết nữa, mà nên giải thể.
Loại ý kiến thứ hai cho rằng, không thể giải thể hợp tác xã được, mà phải đổi mới nó, chuyển mồ hình hợp
tác xã kiểu cũ sang hình thức mới vì những lý do sau:
Trong quá trình thực hiện hợp tác hóa ở nông thôn, giai cấp nông dân đã xây dựng được những kết cấu hạ
tầng phục vụ cho sản xuất trên một quy mô nhất định. Các công trình đó hiện nay vẫn đáp ứng được yêu cầu sử
dụng chung trên quy mô lớn, nên cần sự điều hành, qủan lý của tập thể
Các hợp tác xã được xây dựng nên, ngoài chức năng kinh tế còn thực hiện có chức năng xã hội Trong khi
đó, các cấp chính quyền ở nông thôn hiện nay chưa hoàn toàn đảm đương được các chức năng xã hội này. Hơn
nữa, giải tán hợp tác xã có thể dẫn đến tình trạng nông dân đói vì ruộng đất cũ, gây mất ổn định ở nông thôn.
- Hiện nay người nông dân sản xuất, trong điều kiện trình độ lực lượng sân xuất còn thấpphụ thuộc rất
nhâiềuVv othiên nhiên, sinh hoạt của họ mang nặng tính cộng đồng vì vậy khi chưa có những thiết chế tập thể
mới mà lại xóa bỏ thiết chế cũ thì về mặt tâm lý và tư ttưởng làhó chấp nhận.
Chúng tôi thống nhất với loại ý kiến thứ hai, và cần nhấn mạnh rằng: không xóa bỏ hợp tác, nhưng nó cần
phải nhanh chóng đổi mớm cơ chế quản lý; chuyển mô hình hợp tác tập tập thể tập trung cũ sang các hình thức
hợp tác từng mặt, từng khâu hoặc một số mặt, một số khâu giữa cá nông dân với nhau. Hộ nông dân là đơn vị
sản xuất tự chủ, hợp tác bổ sung giúp để đỡ cho sản xuất, kinh doanh của họ và điêu hành dịch vụ nông nghiệp.
Loại ý kiến thứ ba cho rằng, ở Hải Hưng có giải thể hợp tác xã và có cả đổi mới, củng cố hợp tác xã Bởi vì,
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trên quy mô toàn tỉnh, xét về tính chất hoạt động và thực hiện vai trò quản lý kinh tế, có ích các hợp tác xã ở
những mức độ khác nhau:
Mức thứ nhất, các hợp tác xã mức khá, chiếm 30%. Ở đây ở vốn, quỹ còn lớn, hợp tác xã đảm đương được
cá đầu vào và đầu ra của sản xuất cho hộ nông dân. Đối với loại này, cần tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, giữ
vững quy mô, vươn lên thực hiện kinh doanh tổng hợp.
- Mức hai, các hợc tác xã trung bình, chiếm 50%. loại Lày vốn, quỹ còn ít, hoạt động quản lý điều hành, còn
để khê đọng sản phẩm, chưa làm dịch vụ được nhiều cho sản xuất nông nghiệp. Các hợp tác xã này cần được
giúp đỡ để thu hồi vốn, quỹ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất.
Mức thứ ba, các hợp tác xã yếu kém, chiếm khoảng 20%. Các hợp tác xã này không còn vốn, quỹ, thậm chí
còn nợ Nhà nước, quản lý điều hành yếu kém. Đối với các hợp tác xã này, nên giải thể. Trưởng thôn điều hành
công việc và thu các khoản phí khác.
Về vấn đề này, qua theo dõi quá trình đổi mới quản lý nông nghiệp trong 10 năm lại đây, qua thực tế sản
xuất, kinh doanh nông nghiệp trong 3 năm qua khi hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ, nông
nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa và thực hiện đổi mới mọi mặt ở nông thôn theo NQ 10, thì điều khẳng
định hợp tác xã là một thực thể kinh tế, là người trợ giúp cho kinh tế hộ ở nông thôn là hoàn toàn đúng đắn.
Thực tế phát triển nông nghiệp hiện nay đang đòi hỏi các nhà nghiên cứu, các nhà chỉ đạo thực tiễn có những
công trình nghiên cứu, những lời giải về đổi mới cơ chế quản lý, đồi mới chức năng, nhiệm vụ, đa dạng hóa
hình thức: quy mô, phương thức hoạt động của các hợp tác xã. Chúng tôi cho rằng, việc xác định hộ nông dân
là đơn vị kinh tế tự chủ kinh doanh, xác định đổi mới hợp tác xã, chuyển nông nghiệp sang sàn xuất hàng hóa là
hệ vấn đề thống nhất hữu cơ. ở nông thôn Hải Hưng và nông thôn nước ta hiện nay, đổi mới hợp tác xã, củng cố
và hoàn thiện kinh tế hộ trong điều kiện chuyển nông nghiệp sang sàn xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới
xã hội chủ nghĩa mang tính áp bách cả trên phương diện thực tiễn và lý luận.
2. Kinh tế hộ nông dân.
Theo NQ 10, hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, là tế bào kinh tế ở nông thôn, với trình độ phát triển của
lực lượng sản xuất hiện nay, quy mô và hình thức hộ gia đình đang phù hợp với Sự phát triển kinh tế ở nông
thôn. Nhưng trong quá trình phát triển của nó, đã nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết. Do chênh lệch về
điều kiện sản xuất, về tiếp thu cơ chế quân lý mới và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên hiệu quả sản
xuất kinh doanh của các hộ khác nhau. Do vậy, ở nông thôn phân hóa giàu nghèo là khó tránh khỏi. Chấp nhận
tất yếu đó, nhưng chúng ta cần có những chính sách, biện pháp kinh tế, xã hội sát hợp, cụ thể giúp cho người
nghèo đảm bảo cuộc sống và ngày một giàu lên. Để làm được điểu đó, cần phân loại hộ theo các điều kiện của
sàn xuất, kinh doanh nông nghiệp, theo khả năng nắm bát và áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật nông
nghiệp. Từ đó có chính sách giúp đỡ cho những người có thu nhập thấp, nghèo khó, nhất là những hộ thuộc diện
chính sách xã hội, có được những điều kiện sán xuất kinh doanh, áp dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển sán
xuất, từng bước đám bào và nâng cao thu nhập, mức sống cho mình.
Có ý kiến cho là, hiện nay và trong tương lai, kinh tế hộ vẫn là mô hình kinh tế phù hợp với sự phát triển
nông nghiệp nước ta và cả Hải Hưng. Vì vậy, Trung ương và tỉnh cần có những chính sách đồng bộ cả về kinh
tế, chính trị, xã hội đảm bảo cho kinh tế hộ phát triển, mở rộng quy mô theo hướng hình thành các nông trại.
Chúng ta cũng cần thấy rằng, hình thức kinh tế hộ đang thực hiện hiện nay là phù hợp. Nhưng từ kinh tế hộ đến
kinh tế nông trại có hình. thức trung gian nào nữa không? Hiện nay; sân xuất ở nông thôn đang do các hộ tự chủ
thực hiện, đồng thời do yêu cầu của sản xuất nông nghiệp, các hộ còn có nhu cầu hợp tác từng khâu hoặc nhiêu
khâu với nhau trên cơ sở tự nguyện, cùng có lợi. Do vậy, vấn đề được đặt ra để tiếp tục nghiên cứu là phải
chăng con đường phát triển của hộ là hộ kết hợp với từng khâu hoặc nhi( u khâu của kinh tế hợp tác rồi mới đốn
hình thức nông trại với quy mô và các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp trong sự thống nhất quan hệ hữu
cơ giữa kinh tế hộ - nông trại - hợp tác xã như đã nêu ở trên?
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3. Quyền sổ hưu và sử dụng ruộng đất.
Vấn đề được nêu ra ở Hội thảo về nông thôn Hải Hưng mang một sắc thái riêng. Đó là có sự thống nhất và
nhất trí cao trong việc xác định quyền sở hữu ruộng đất thuộc toàn dân và giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài
cho hộ nông dân; nhất trí cần tập trung ruộng đất, chống hiện tượng chia cắt manh mún, phân tan đất đai. Nhưng
đi vào chi tiết cụ thể là.thời hạn giao đất cho nông dân sử dụng là bao nhiêu năm: các ý kiến còn rất dè dặt. Có
đại biểu chỉ nêu kinh nghiệm của nước ngoài. Đây là vấn đề hết sức phức tạp và khó khăn trên phương diện thực
tiễn. Từ khía cạnh tâm lý, tình câm và kinh tế, người nông dân nào cũng muốn có đủ đất để sử dụng ổn định, có
hiệu quả, đảm bảo cho cuộc sống. ở Hải Hưng, đất chật người đông, bình quân diện tích canh tác chỉ 600 m2
cho một người, trong khi đó tỷ lệ sinh còn cao. ở những địa bàn thuần nông, đất ít, khả năng thâm canh cao,
người ta không muốn chia lại ruộng đất và ổn đinh quyền sử dụng lâu dài trong thời gian từ 15 năm trở lên. Vì
vậy, về thời gian giao quyền sử dụng ruộng đất cố hững vấn đề cụ thề cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Thực
chất của việc giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân nhằm mục đích cơ bản là để người nông
dân yên tâm đầu tư sử dụng có hiệu quả ruộng đất, để cố thể tập trung ruộng đất vào tay những người kinh
doanh giỏi, người nông dân được quyền chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp ruộng đất do mình được sử dụng khi
cố điều kiện. Điều này là đúng và nó sẽ được thực hiện, nhưng tính chất và quy mô thực hiện của nó không phải
là như nhau ở tất cả các địa phương, địa bàn. ở Hai Hưng cũng vậy. Bởi thế, việc xem xét, định thời gian giao
quyền sử dụng đất cho hộ nông dân phải thật cụ thể đổi với từng vùng, từng khu vực của tỉnh. Ví dụ ở những
huyện bình quân đất canh tư cho một người dưới mức bình quân của tỉnh là 600 m2 trình độ thâm canh của
nông dân cao, hệ thống kênh, mương, trạm bơm, hệ thống bờ đập, bờ vùng tương đối hoàn chỉnh, thì yếu tố giao
quyền sử dụng lâu dài để nông dân yên tâm đầu tư xây dựng, cải tạo đồng ruộng nên đặt ở mức nào cho vừa
phải. ở những huyện này, nổi lên có lẽ là đầu tư để thâm canh năng suất cây trồng. Côn việc tập trung ruộng đất
ở đây dưới dạng chuyển nhượng, thế chấp sẽ rất ít xảy ra, vì đấ cố ít, người đông và ngành nghề trong nông thôn
lại chưa phát triển. Vì những điều kiện sản xuất trên đồng ruộng ở đây tương đối hoàn chỉnh, nên đã có những
hình thức chống hiện tượng manh mún đất đai, tập trung ruộng đất bằng cách các hộ nông dân tự giác chuyển
đổi diện tích cho nhau. Thiết nghi đáy cũng là hiện tượng gợi cho chúng ta tiếp tục suy nghi sâu hơn. Đối với
những nơi có ruộng đất loại này, thời gian giao quyền sử dụng cho hộ nông dân cố thể chỉ từ 7 năm đến 12 năm.
Thời gian giao quyền này ngắn hơn thời hạn giao quyền sử dụng các loại ruộng đất là ao hồ, đầm lầy, bãi thụt
hay đất xấu hoang hóa lâu ngày cần phải đầu tư vốn liếng để cài tạo nâng cấp và cần có xây dựng những kết cấu
hạ tầng cho sản xuất. ở đây, yếu tố thời gian cần tính đến việc thu hồi vốn và lãi của hộ nông dân phải bỏ ra. Do
đó có thể giao quyển sử dụng loại đất đó cho hộ nông dân trong thời gian từ 20 đến 30 năm. Riêng các vùng đồi
núi, thời gian giao quyền sử dụng nên tính theo chu kỳ sinh trường của cây lưu niên. Do đó thời gian có thể vượt
quá 30 năm. Như vậy, việc định thời gian giao quyền sử dụng ruộng đất cho nông dân cần phải xem xét thật cụ
thể và luôn luôn chú ý tới việc sử dụng có hiệu quả ruộng đất và bảo đàm lợi ích cho nông dân.
4. Hệ thống chính trị ở nông thôn.
Về vấn đề này, trong Hội thảo đã có ý kiến nêu lên cần quan tâm đến việc tìm hiểu những thiết chế chính trị
- xã hội truyền thống ở nông thôn nước ta và nông thôn Hải Hưng quan tâm khai thác những mặt tích cực của
các thiết chế đó phục vụ cho đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới hoạt động của các đoàn thể quần chúng ở
nông thôn. Có thể thống nhất với nhau là mối quan hệ nhà.họ hàng-làng-nước, tính ổn đinh, tính độc lập tương
đối của từng thiết chế đó, vai trò của chúng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và quản ly xã hội ở
nông thôn là những vấn đề cần được khai thác. Đồng thời cũng phái thận trọng trong việc xem xét và ứng xử với
những mặt tiêu cực, không còn phù hợp với tính hiện tại của những thiết chế đó, không để chúng làm tăng thêm
những khó khăn cho công cuộc đổi mới về kinh tế, chính trị ở nông thôn. Hiện nay, chức danh trưởng thôn và
đơn vị hành chính thôn đang được xác lập và đinh hình vai trò, chức năng của mình. Hy vọng sau này có thêm
những nghiên cứu về vấn đề mới mê này.
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6. Dội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Từ các kết quả điều tra xã hội học về đội ngũ cán bộ ở cơ sở Hải Hưng và các nghiên cứu khác Hội thảo
khẳng đinh rằng: trước những chuyển biến mọi mặt ở nông thôn, trước những yêu cầu của công cuộc đổi mới,
đội ngũ cán bộ cơ sở của nông thôn Hải Hưng đang phải nỗ lực rất cao, khắc phục nhiều khó khăn có lúc gay
gắt cả trong cuộc sống hàng ngày của bản thân và gia đình, cả những khó khăn khách quan khác để hoàn thành
nhiệm vụ trước Đảng, trước dân. Những chỉ báo xã hội học về uy tín của cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, những thay
đổi tích cực về mọi mặt ở nông thôn đã cho căn cứ để rút ra kết luận không nên dùng thuật ngữ "những cường
hào mới" ở nông thôn Hải Hưng. So sánh nhiều chỉ tiêu của đội ngũ cán bộ cơ sở ở Hải Hưng với đội ngũ cán
bộ cơ sở của toàn quốc, chúng ta thấy được là, ở Hải Hưng cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo bồi dưỡng
cán bộ trê cho cơ sở, chuẩn bị chu đáo nguồn bổ sung, chú ý tới nguồn là cán bộ nữ...; tình cùng các cấp có
trách nhiệm chuẩn bị chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình
thực tế của địa phương. Thực tế khối lượng công việc mà cán bộ cơ sở phải đảm đương và số lượng đông đảo
của họ cho phép khẳng định rằng lãnh đạo chính tri, xã hội ở cơ sở cũng là một nghề. Như vậy, ở nông thôn
đang hình thành một tập đoàn xã hội nghề nghiệp trong cơ cấu xã hội của mình. Vỉ vậy cần có những chế độ,
chính sách của Nhà nước đối với cán bộ cơ sở về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, đãi ngộ vật chất...
8. Vấn đề văn hóa - xã hội ở nông thôn.
Thực tế phát triển đất nước, phát triển của dân tộc ta cho thấy không thể chỉ quan tâm nhiều tới những vấn
đề kinh tế, chính trị - xã hội đã là đủ. Tình trạng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn Hài Hưng hiện nay cũng
cho thấy biết bao vấn đề cần suy nghĩ xem xét, giải quyết để cho sự nghiệp phát triển văn hóa thực sự góp phần
xây dựng nông thôn mới. Có ý kiến cho rằng cần xem lại việc quy đinh những thiết chế mà hoạt động của chúng
được coi là thước đo đời sống văn hóa ở cơ sở nông thôn hiện nay. Sáu mặt hoạt động (hay thiết che) văn hóa ở
cơ sở hiện nay là: nếp sống văn minh, gia đình vãn hóa; thông tin cổ động; văn nghệ quần chúng; thư viện và
phong trào đọc sách báo; câu bạc bộ, nhà văn hóa; nhà bảo tàng và.giáo dục truyền thống. Phải chăng những
thiết chế đó chỉ phù hợp và tồn tại được trong điều kiện kinh tế bao cấp? Hơn nữa, chúng đòi hỏi phải có cơ sở
là một nền kinh tế phát triển, một đời sống nông thôn mới, mang tính công nghiệp mới hoạt động tốt được.
Nông thôn nước ta nói chung, nông thôn Hải Hưng nói riêng, đang từng bước chuyển hoạt động kinh tế sang
hạch toán kinh doanh và nền kinh tế nói chung chưa phát triển, nên việc quy định các thiết chế đặc trưng cho bộ
mặt văn hóa cơ sở cần được xác đinh cho phù hợp. Từ đó chúng ta mới có căn cứ để định ra phương hướng phát
triển văn hóa - xã hội ở cơ sở nông thôn trong một thời gian dài, đáp ứng chiến lược phát triển nông thôn nói
chung.
7. Một số thốn nghi chung.
Ngoài những vấn đề nêu trên, Hội thào "Nông thôn Hải Hưng..." đã góp tiếng nói nêu một số kiến nghi
chung:
. Nhà nước thực hiện triệt để hơn nữa chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Cụ thể là ưu tiên đầu
tư cho nông nghiệp cao hơn bình quân đầu tư trong những năm 1985 - 1990. Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực
phân bón vô cơ, thuốc phòng trừ sâu bệnh, thuốc chữa bệnh cho gia súc; vào xây dựng các kết cấu hạ tầng cho
sản xuất nông nghiệp như hệ thống trạm và đường dây diện, hệ thống giao thông nội đồng và liên thôn, xã.
Nhà nước ổn định giá cả đầu vào và đầu ra của sản xuất nông nghiệp. Thực hiện hợp đồng trong mua bán,
trao đổi sản phẩm, vật tư giữa Nhà nước và nông dân, tuân theo nguyên tắc đâm bảo lợi ích đúng đắn cho cả
Nhà nước và nông dân.
- Giúp đỡ các hộ gặp khó khăn trong sản xuất, nghèo túng trong sinh hoạt là công việc bức xúc của toàn xã
hội. Các cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, các đoàn thể quần chúng cần nghiên cứu sâu sát các hộ này để giúp
họ một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả để trước hết họ ổn định sản xuất, từ đó ổn định thu nhập, đời sống.
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Nhà nước trung ương và chính quyền địa phương cần có những chính sách và biện pháp tích cực để sử dụng
lao động dôi dư ở nông thôn. Trước tiên, là mở rộng các hoạt động dịch vụ cho sản xuất và dịch vụ lưu thông,
chế biến nông sản, đầu tư thêm các yếu tố thâm canh để thu hút lao động tại chỗ. Chú ý và sử dụng một cách
thiết thực, hiệu quả biện pháp đưa dân đi vùng kinh tế mới.
- Có chính sách thích hợp đối với đội ngũ cán bộ tại cơ sở thôn xã. Có quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý
luận và nghiệp vụ cho các chức danh chủ chốt và chủ yếu tại cơ sô thôn, xã. Động viên họ đóng góp sức mình
vào sự nghiệp đổi mới nông thôn, nông nghiệp và nông dân nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
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