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VÀI NÉT VỀ ĐỀ TÀI “CÁC KHÍA CẠNH XÃ HỘI CỦA SỰ
PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”
Trong điều kiện chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường, vai trò
của công tác quy hoạch và làm kế hoạch không giảm đi mà trái lại còn cần thiết hơn bao
giờ hết. Kinh nghiệm của thế giới cho chúng ta thấy, mọi kế hoạch phát triển đều phải
tính đến môi trường xã hội trong đó có kế hoạch phát triển được thực hiện. Kinh nghiệm
này đã được thừa nhận trên toàn cầu và được thể chế hóa thành một quy định bắt buộc
trong việc thi hành mọi dự án ở cấp độ vi mô cũng như vĩ mô.
Với sự giúp đỡ của UNDP và Ngân hàng Thế giới, Chính phủ Việt Nam đã tiến hành một
dự án quốc gia mang mã hiệu VIE/89/034 nhằm hình thành một bản quy hoạch tổng thể
(Master Plan) cho vùng đồng bằng sông Hồng. Dự án này bao quát một loạt các lĩnh vực
tài nguyên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường.
Một nhóm các chuyên gia xã hội học và kinh tế học từ một số cơ quan nghiên cứu do
Viện Xã hội học chủ trì đã tham gia dự án thông qua một đề tài nhánh “Các khía cạnh xã
hội của sự phát triển Đồng bằng sông Hồng”. Trong đề tài này, các vấn đề sau đây đã
được nghiên cứu:
1. Vị trí của Đồng bằng sông Hồng trong tổ chức, không gian quốc gia.
2. Khía cạnh dân số học của Đồng bằng sông Hồng và ảnh hưởn của biến số dân số
đến sự phát triển của khu vực này hiện nay và trong tương lai gần.
3. Phân tầng xã hội ở nông thôn và đô thị Đồng bằng sông Hồng hiện trạng, xu
hướng và ảnh hưởng qua lại của nó đến phát triển kinh tế - xã hội.
4. Một số vấn đề xã hội và cấu trúc xã hội liên quan đến xu hướng phát triển của
đồng bằng sông Hồng.
Trong năm qua, đề tài nhánh đã tổ chức hai cuộc hội thảo góp ý cho Dự thảo quy hoạch,
hệ thống hóa các dữ liệu xã hội từ các cuộc điều xã hội học trong những năm gần đây và
xây dựng một báo cáo chung về các vấn đề nêu trên.
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