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Tóm tắt: Bài viết nhằm đề xuất một lý thuyết về chính sách xã hội có thể giúp hiểu
được các đặc điểm hệ thống của phúc lợi xã hội Việt Nam. Nhiều nghiên cứu gần đây về
chính sách xã hội của Việt Nam, bao gồm phúc lợi xã hội và hệ thống y tế, tập trung vào
sự mở cửa và hiện đại hoá thị trường. Quan điểm này tuy cung cấp thông tin về tình hình
phúc lợi xã hội Việt Nam trong lĩnh vực chính thức, nhưng bị hạn chế trong việc giải thích
và phân tích thực tiễn hiện nay, nhất là về lĩnh vực phi chính thức. Bài viết nhấn mạnh sự
cần thiết của nghiên cứu thực nghiệm dựa trên sự tương tác giữa lĩnh vực phúc lợi chính
thức và phi chính thức thông qua phân tích thực tế phúc lợi của cộng đồng người Việt
Nam theo quan điểm xã hội học.
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1. Đặt vấn đề
Các nghiên cứu trƣớc đây về chính sách xã hội và ngành dịch vụ y tế đã tập trung
vào việc thiết kế các thể chế và các yếu tố kinh tế xã hội Đặc biệt, nhiều bài viết về các
dịch vụ y tế của Việt Nam chỉ tập trung vào các khuyến nghị về chính sách hoặc các khía
cạnh kỹ thuật nhƣ là những phƣơng thức để cải thiện hệ thống xã hội mà không có tài liệu
nào bàn về các cuộc thảo luận lý thuyết và các khuôn khổ phân tích (Priwitzer, 2012) Cụ
thể hơn, các nghiên cứu đó tập trung vào các khái niệm hiện đại liên quan đến lĩnh vực
kinh tế và việc mở cửa thị trƣờng (Đổi mới), do đó có những hạn chế trong việc hiểu và
quan sát những gì đang xảy ra trong khu vực phi chính thức
Ví dụ, một số nghiên cứu về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tập trung tìm hiểu thực
tiễn chăm sóc sức khoẻ ở Việt Nam từ khi mở cửa cuối những năm 1980 đã sớm mở ra
những tƣơng tác thị trƣờng nhƣ thế nào (Ladinsky và cộng sự, 2000; Le, 2011; Nguyen và
cộng sự, 2013) Tuy nhiên, những nghiên cứu này không cho biết ngƣời Việt Nam thực sự
đang sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhƣ thế nào Đồng thời chúng cũng hạn chế
trong việc quan sát nhóm cộng đồng trong khu vực phi chính thức sử dụng các chính sách
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và thể chế của nhà nƣớc nhƣ thế nào Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa
các khu vực chính thức và phi chính thức, đó là nhu cầu nghiên cứu thực nghiệm dựa trên
“phúc lợi hỗn hợp” và “vốn xã hội”
2. Những đặc điểm của Việt Nam và giới hạn thảo luận về “nhà nước phúc lợi”
(welfare state)
Xem xét các nghiên cứu trƣớc đây về phúc lợi, cách tiếp cận lý thuyết và phƣơng
pháp nguyên cứu chủ yếu tập trung vào “nhà nƣớc phúc lợi” Cách tiếp cận lý thuyết có
tác động lâu nhất trong việc giải thích sự xuất hiện của một nhà nƣớc phúc lợi là “nguyên
lý công nghiệp hóa” (logic of industrialization) Nguyên lý này nhấn mạnh rằng một nƣớc
công nghiệp hóa có thể trở thành một nhà nƣớc phúc lợi bất kể tƣ tƣởng chính trị, thể chế
hoặc văn hoá của nó Các nghiên cứu ủng hộ nguyên lý công nghiệp hóa xác định phạm
vi phúc lợi của một nhà nƣớc theo mức độ công nghiệp hóa của nhà nƣớc đó thông qua
phƣơng pháp phân tích thống kê (Cutright, 1965; Wilensky, 1975)
Nguyên lý công nghiệp hóa nhấn mạnh rằng các vấn đề xã hội nảy sinh từ sự phát
triển kinh tế và không thể đƣợc giải quyết qua các chủ thể phúc lợi truyền thống nhƣ gia
đình, nhà thờ, và những nhóm cộng đồng Vì vậy, các học giả theo nguyên lý này cho
rằng sự phát triển của phúc lợi xã hội là do sự can thiệp quy mô lớn của nhà nƣớc Trong
trƣờng hợp Việt Nam, mặc dù đã đƣa ra những cải cách về hệ thống an sinh xã hội trong
quá trình phát triển kinh tế sau Đổi mới, nguồn phúc lợi vẫn đƣợc cung cấp phần lớn từ
các chủ thể phi nhà nƣớc bao gồm gia đình, nhóm cộng đồng và các nhóm tự lực
(Barbieri và Bélanger, 2009; Priwitzer, 2012: 4) Do đó, việc áp dụng nguyên lý công để
giải thích cho trƣờng hợp của Việt Nam sẽ có những hạn chế nhất định
Tiếp theo, “mô hình nguồn quyền lực” (power resource model) giải thích rằng sự
phát triển của phúc lợi chính thức phụ thuộc vào kích thƣớc quyền lực tƣơng đối giữa
ngƣời lao động và nhà tƣ bản (Korpi, 1983; 2006) Ngƣời lao động đƣợc coi là nhóm
quan tâm nhiều đến phúc lợi cơ bản, có thể đƣa ra các đòi hỏi khác nhau về chính sách
phúc lợi Vì vậy, con đƣờng phát triển của các nhà nƣớc phúc lợi có thể đƣợc đa dạng hóa
nhờ các năng lực lựa chọn chiến lƣợc khác nhau Các học giả ủng hộ mô hình nguồn
quyền lực nhấn mạnh rằng lý thuyết này giải thích một cách xác đáng nhất lý do tại sao sự
phát triển của phúc lợi chính thức lại khác nhau ở những quốc gia dân chủ công nghiệp
hóa (Yang and Jung, 2012)
Bộ luật Lao động Việt Nam quy định quyền của ngƣời lao động đƣợc đảm bảo và
cần cung cấp an sinh xã hội cơ bản cho tất cả mọi ngƣời Tuy nhiên, các tổ chức Công
đoàn và những điều kiện hiện hành khác với hệ thống tổ chức của công đoàn Tây Âu Do
đó, cần cân nhắc việc vận dụng “mô hình nguồn quyền lực”, vốn dựa trên bối cảnh phƣơng
Tây, để giải thích tình hình của Việt Nam hiện nay
Theo lý thuyết chủ nghĩa quốc gia (Orloff và Skocpol, 1984; Skocpol, 1992), mức
độ chủ nghĩa quan liêu và tập quyền trung ƣơng của một quốc gia - tức là cơ cấu của nhà
nƣớc và các hoạt động chính sách của các quan chức nhà nƣớc đang có độc lập hoặc tự trị
từ sức mạnh của xã hội - ảnh hƣởng đến sự phát triển của một nhà nƣớc phúc lợi Mặc dù
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quyền lực của cơ quan hành chính và chính phủ Việt Nam rất mạnh mẽ trong việc đƣa ra
quyết định về chính sánh phúc lợi xã hội, nhƣng lý thuyết chủ nghĩa quốc gia không thể
áp dụng cho Việt Nam Chính sách an sinh xã hội của hệ thống chủ nghĩa tƣ bản khác với
hệ thống chủ nghĩa xã hội
Từ quan điểm trên, cuộc tranh luận về “nhà nƣớc phúc lợi” không thể tiết lộ tính
đặc thù của Việt Nam, một nƣớc không phải là phƣơng Tây hay một quốc gia hậu chủ
nghĩa xã hội (post-socialist) nhƣ ở Đông Âu Nói cách khác, con đƣờng phát triển của nhà
nƣớc phúc lợi phƣơng Tây không thể giải thích đƣợc những đặc điểm độc đáo của con
đƣờng phát triển của nhà nƣớc phúc lợi Việt Nam Việt Nam không phải là kết quả của sự
phát triển tƣ bản mà là một quốc gia phúc lợi từ thành quả của chủ nghĩa xã hội và việc
cải cách hệ thống phúc lợi xã hội thời bao cấp sang thời kỳ Đổi mới
Từ khi vận hành nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã
trải qua những thay đổi cơ bản, không chỉ trong hệ thống sản xuất mà còn trong hệ thống
phúc lợi Hệ thống phúc lợi xã hội chủ nghĩa đã đƣợc giảm đáng kể Sự hồi sinh của các
hộ gia đình nhƣ là một đơn vị sản xuất và tiêu dùng đã xác định lại ranh giới giữa khu vực
công cộng và tƣ nhân (Barbieri and Bélanger, 2009) Nói cách khác, diện mạo này đã đi
kèm với những thay đổi quan trọng làm gia tăng trách nhiệm gia đình nhƣ một vai trò đáp
ứng các nhu cầu phúc lợi đa dạng kể cả an ninh sinh kế cơ bản Tức là, gia đình đƣợc chịu
trách nhiệm nhƣ một đối tƣợng cung cấp phúc lợi Do đó, bài viết này nhấn mạnh vai trò
của khu vực phi chính thức, ví dụ nhóm cộng đồng khác nhau nhƣ gia đình, họ hàng,
hàng xóm, đồng nghiệp, v v
3. Lý thuyết thay thế: “phúc lợi hỗn hợp” (welfare mix) và “vốn xã hội” (social
capital)
Hình 1. Khung phân tích

Nguồn: Tác giả viết riêng.
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3.1. Phúc lợi hỗn hợp: tập trung vào phúc lợi những nhóm cộng đồng
Hình thức phúc lợi hỗn hợp bao gồm nhà nƣớc, thị trƣờng và cộng đồng (bao gồm
gia đình) có thể đƣợc áp dụng vào bối cảnh kinh tế xã hội và thể chế ở các nƣớc đang phát
triển (Gough, 2004) Điểm chính của phân tích phúc lợi hỗn hợp không phải là phân loại
các loại hình phúc lợi mà để giải thích diện mạo phát triển, sự thay đổi của hệ thống phúc
lợi và những ảnh hƣởng thực tế tƣơng ứng của phúc lợi Nói cách khác, nó cho thấy một
trạng thái hỗn hợp về sản xuất phúc lợi, truyền tải, và quy định trong một xã hội (Rose,
1985; Evers, 1993, 1995) Rose (1985) cho rằng phúc lợi có thể do nhiều chủ thể cung
cấp, và đặc điểm của phúc lợi hỗn hợp có thể thay đổi theo từng thời điểm và nhà nƣớc
Ông cũng nhấn mạnh rằng phân tích phúc lợi hỗn hợp không thể chỉ là thêm hoặc thay thế
những yếu tố, bởi việc cung cấp phúc lợi giữa các chủ thể phụ thuộc và bổ sung cho nhau
Các hệ thống phúc lợi xã hội luôn có các tính chất hỗn hợp về mặt cung ứng, quy
chế, và tài chính Ngay cả ở những quốc gia mà nhà nƣớc đóng vai trò chủ đạo trong cung
cấp phúc lợi, thì cũng không thể bỏ qua tầm quan trọng của các khu vực thị trƣờng, cộng
đồng, và gia đình (Rose và Shiratoir, 1986; Kim, 2004) Powell và Berientos (2004: 85)
cũng chỉ ra rằng “phúc lợi hỗn hợp là nền tảng mà hệ thống phúc lợi đƣợc thiết lập” Vì
vậy, để hiểu lý thuyết về hệ thống phúc lợi và tính chất một nhà nƣớc phúc lợi một cách
đầy đủ, cần phải có cách tiếp cận phúc lợi hỗn hợp (Kim, 2004)
Về mặt này, Gough và các đồng nghiệp của ông (Gough và cộng sự, 2004) tập trung
vào chế độ an sinh phi chính thức của các nƣớc đang phát triển và kém phát triển Họ đƣa
ra cấu trúc của phúc lợi hỗn hợp ở trung tâm của phân tích hệ thống phúc lợi Ví dụ, họ
nhấn mạnh rằng nội dung thực tế của nhà nƣớc phúc lợi Việt Nam có thể đƣợc hiểu một
cách chi tiết thông qua việc phân tích phúc lợi hỗn hợp Nếu không phân tích chức năng
cung cấp phúc lợi trong lĩnh vực ngoài nhà nƣớc, thì không thể hiểu đƣợc quá trình phát
triển phúc lợi xã hội và thực tế phúc lợi một cách cụ thể
Quan điểm của phúc lợi hỗn hợp là mức độ phúc lợi của một xã hội đƣợc hiểu nhƣ
là kết quả của sự tƣơng tác giữa thị trƣờng, khu vực thứ 3, các loại hình nhóm tập thể thứ
2 (ví dụ các hiệp hội tự nguyện), nhóm phi chính thức (ví dụ gia đình, bạn bè và hàng
xóm, v v ) cùng với vai trò của nhà nƣớc (Esping-Andersen, 1990; Shin, 2001) Về mặt
này, phúc lợi hỗn hợp cung cấp một khuôn khổ để kiểm tra thực nghiệm và phân tích các
cấp độ khác khau của các lĩnh vực cấu thành một xã hội Ví dụ, nếu trách nhiệm đối với
phúc lợi gia tăng trong khu vực gia đình, thì khu vực nhà nƣớc và thị trƣờng sẽ giảm đi
Do đó, từ quan điểm về phúc lợi hỗn hợp, trách nhiệm đối với phúc lợi y tế, việc làm hoặc
giáo dục có thể đƣợc phân phối thông qua các khu vực khác nhau Phúc lợi hỗn hợp là
một khái niệm quan trọng để xem xét mức độ phúc lợi của các nƣớc chuyển đổi và đang
phát triển nhƣ Việt Nam
Khung phân tích cho phúc lợi hỗn hợp có một chút khác biệt đối với mỗi học giả
tùy thuộc vào sự phân chia của chủ thể cung cấp phúc lợi Gilbert và Terrell (2005) phân
loại chủ thể cung cấp phúc lợi thành 6 loại nhƣ sau: họ hàng (bao gồm gia đình), nhóm
tôn giáo, doanh nghiệp, thị trƣờng, nhóm/tổ chức tƣơng hỗ và chính phủ Johnson (1987)
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phân biệt các chủ thể cung cấp dịch vụ phúc lợi thành khu vực nhà nƣớc, khu vực tự
nguyện (voluntary sector), khu vực phi chính thức (informal sector), và khu vực thƣơng
mại (commercial sector)
Evers (1990) đã trình bày mô hình phúc lợi hỗn hợp bao gồm các quốc gia, thị
trƣờng, các khu vực tài nguyên và các khu vực phi chính thức Mô hình này cho thấy chủ
thể cung cấp phúc lợi xã hội gồm ba trục: gia đình, nhà nƣớc và thị trƣờng, và sự kết hợp
của chúng tạo ra các hình thức cung ứng phúc lợi đa dạng Lấy ví dụ về nhóm tự giúp
(self-help group) và tổ chức tự nguyện (voluntary organization), thì nhóm tự giúp gần với
khu vực gia đình và tổ chức tự nguyện gần với khu vực nhà nƣớc Nhóm tạo việc làm quy
mô nhỏ (small-scale initiative for job creation) nằm ở giữa khu vực gia đình và thị trƣờng
và các tổ chức hợp tác (cooperative organizations) nằm ở trung tâm của khu vực gia đình,
nhà nƣớc, và thị trƣờng Tóm lại, mô hình hệ thống phúc lợi của Evers nhấn mạnh rằng hệ
thống phúc lợi của một xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau
Gough và Kim (2000) lại có một trình bày cụ thể hơn về phúc lợi hỗn hợp Họ phân
biệt nhà nƣớc, thị trƣờng, các tổ chức không lợi nhuận, doanh nghiệp, và gia đình Họ
cũng nhấn mạnh rằng chế độ phúc lợi của một xã hội đƣợc xác định thông qua sự kết hợp
của những chủ thể phúc lợi Mishra (1990: 110-114) chỉ ra rằng tổng phúc lợi không chỉ
đơn giản là tổng của các bộ phận Nói cách khác, cần chú ý đến biến số “hỗn hợp” trong
sự kết hợp phúc lợi, nhấn mạnh rằng mỗi yếu tố không đƣợc coi là “tƣơng đƣơng về mặt
chức năng” Mỗi bộ phận thuộc các khu vực khác nhau và tác động theo nguyên tắc khác
nhau cho phù hợp Do đó, điều quan trọng là phân biệt các phƣơng tiện và mục đích của
phúc lợi xã hội
Esping-Andersen (1999: 36) đã cố gắng áp dụng tiếp cận loại hình đối với các nhà
nƣớc phúc lợi, đƣa ra những lời chỉ trích mạnh mẽ về các xu hƣớng nghiên cứu vốn có,
chỉ tập trung vào khu vực “nhà nƣớc” Ông chỉ trích rằng các nghiên cứu so sánh về các
nhà nƣớc phúc lợi trƣớc tập trung vào quy mô công nghiệp hóa, chi tiêu xã hội và các
nguồn lực, và sau đó xây dựng một tiêu chuẩn đơn lẻ, do đó nhiều nhà nghiên cứu đều
xếp các quốc gia phúc lợi nhƣ các chỉ số định lƣợng theo các tiêu chí của họ EspingAndersen cũng nhấn mạnh rằng nội dung phúc lợi hỗn hợp thay đổi theo sự biển đổi vai
trò của chủ thể cung cấp Ông đã tìm cách tập trung vào vai trò của cung cấp phúc lợi
trong ba lĩnh vực: nhà nƣớc, thị trƣờng, và gia đình Esping-Andersen sử dụng thuật ngữ
chế độ phúc lợi và lƣu ý rằng có một sự kết hợp có hệ thống các đặc điểm pháp lý và tổ
chức phức tạp hơn trong mối quan hệ giữa nhà nƣớc và nền kinh tế Nghiên cứu của ông
chƣa xem xét các đặc điểm chi tiết của các chƣơng trình phúc lợi xã hội ở các quốc gia
riêng lẻ, nhƣng đáng chú ý là ông đã kiểm tra nền tảng của nhà nƣớc phúc lợi, tức là cơ sở
thể chế
Đặc biệt, Esping-Andersen đã phân tích khía cạnh của các chính sách xã hội truyền
thống và các chính sách ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến các vấn đề về việc làm và cơ cấu xã
hội nói chung theo mức độ phi hàng hóa hóa (de-commodification) và sự phân tầng xã hội
(stratification) Theo kết quả phân tích này, ông chia các chế độ phúc lợi thành 3 loại: chủ
nghĩa tự do, chủ nghĩa bảo thủ, và chủ nghĩa dân chủ xã hội Sự phân loại này có tác động
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lớn tới những nghiên cứu phúc lợi tiếp theo Hầu hết các cuộc thảo luận về các nhà nƣớc
phúc lợi so sánh kể từ những năm 1990 đã cho thấy những nỗ lực để xác định các chế độ
bổ sung và thay thế cho 3 loại của Esping-Andersen hoặc để xem xét những kinh nghiệm
của các nhà nƣớc phúc lợi ở phƣơng Tây (Esping-Andersen, 1997; Holliday, 2000;
Gough, 2001; Cho, 2001; Kim, 2002; Yang, 2012)
3.2. Vốn xã hội và phúc lợi nhóm cộng đồng trong lĩnh vực phi chính thức
Trong phần này, bài viết sẽ trình bày loại phúc lợi nào trong khu vực cộng đồng có
thể đạt đƣợc và những yếu tố phi chính thức đảm bảo phúc lợi cộng đồng là gì Phúc lợi
trong lĩnh vực cộng đồng đƣợc định hƣớng bởi các cơ chế dựa trên các nghĩa vụ về đạo
đức nhƣ tình yêu và sự có đi có lại dựa trên mối quan hệ hơn là động cơ tiền tệ (Polayni,
1957; Gough, 2001) Trong lĩnh vực này có ba câu hỏi đƣợc nêu ra Thứ nhất, những cá
nhân dựa trên đặc điểm quan hệ nào để hợp tác và chia sẻ nghĩa vụ đạo đức với nhau?
Thứ hai, cơ chế dựa trên các nghĩa vụ đạo đức phát sinh và bắt nguồn từ đâu? Cuối
cùng, liệu có thể vận dụng vốn xã hội để xác định các thực thể và nguồn gốc, tập trung
vào các nguồn lực sẵn có trong cấu trúc xã hội của một cá thể cụ thể hay không (Lew
and Wang, 2007)
Sự có đi có lại, một trong những thành phần của vốn xã hội, có liên quan đến một
nghĩa vụ đạo đức để xác định những lợi ích của ai sẽ đƣợc ƣu tiên (Malinowski, 1932;
Polayni, 1944; Sahlins, 1972; Mauss, 1990; Lew and Wang, 2007) Vì lý do này, việc thực
hành nguyên tắc có đi có lại củng cố đoàn kết xã hội và hình thành tổ chức tập thể dựa
trên sự tin tƣởng của các thành viên (Hong, 2013) Và điều này trực tiếp liên quan đến
vấn đề thúc đẩy hợp tác đối với hàng hóa công cộng, ví dụ nhƣ vấn đề dựa vào các định
chế, chuẩn mực, và mạng lƣới xã hội nhƣ các thành viên cộng đồng chứ không phải là các
lựa chọn cá nhân (Coleman, 1988; Grootaert, 1998; Ostrom, 2010; Putnam, 2000)
Shalins (1972) - một học giả đã trình bày khái niệm về sự có đi có lại, phân biệt “sự
có đi có lại phổ quát” (generalized reciprocity), với “sự có đi có lại cân bằng” (balanced
reciprocity), và “sự có đi có lại bất chính” (negative reciprocity) Trong đó, sự có đi có lại
phổ quát có nghĩa là ai đó cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho ngƣời khác nhƣng không
mong đợi nhận đƣợc cùng một loại và số tiền Nguyên tắc có đi có lại phổ quát là dành ƣu
tiên cho đối tƣợng và do đó, nghĩa vụ báo đáp (trả ơn) ngay lập tức và tƣơng đƣơng đƣợc
dự đoán là vô hạn định Và lý do trao đổi tại thời điểm này không phải là vì động cơ kinh
tế mà là do sức mạnh tinh thần và đạo đức dựa trên các quan hệ xã hội (Choi, 2004) Vốn
xã hội dựa trên sự có đi có lại phổ quát này có thể đóng vai trò quan trọng trong các chức
năng phúc lợi giữa các thành viên cộng đồng
Nhiều nghiên cứu về vốn xã hội đã đƣợc chia thành quan điểm vi mô và vĩ mô theo
mức độ phân tích Nghiên cứu về quan điểm vi mô đã tập trung vào việc phân tích dựa
trên các loại quan hệ xã hội, ví dụ mối quan hệ xã hội của mối liên hệ mạnh hoặc yếu ảnh
hƣởng tới hành vi và thành tựu kinh tế nhƣ thế nào Phân tích thị trƣờng lao động của
Granovetter (1973) theo quan điểm vi mô là một nghiên cứu đáng chú ý về các loại quan
hệ xã hội Ông đã tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm về tìm kiếm việc làm và kết quả
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phân tích nhấn mạnh rằng các mối liên hệ xã hội yếu sẽ hữu ích trong việc tìm việc làm
hơn liên hệ xã hội mạnh Ông mô tả nó là “sức mạnh của các liên hệ yếu” (the strength of
weak ties)
Những ngƣời có liên hệ yếu có thể có lợi từ việc tìm kiếm thông tin vì họ có thể có
đƣợc thông tin mới và đa dạng thông qua các mối quan hệ với nhiều ngƣời Tuy nhiên,
những ngƣời có liên hệ mạnh có thể chỉ chia sẻ thông tin chồng chéo bởi vì họ đang ở
trong một môi trƣờng xã hội tƣơng tự Chúng ta có thể tập trung vào việc phân phối thông
tin qua các quan hệ xã hội do Granovetter (1973) đề xuất và tạo ra câu hỏi nghiên cứu sau
về phúc lợi phi chính thức Các nguồn lực phúc lợi đƣợc trao đổi giữa các thành viên
trong nhóm cộng đồng ở khu vực phi chính thức nhƣ thế nào? Một nghiên cứu về câu hỏi
này giải thích làm thế nào các cá nhân có thể duy trì và sử dụng quan hệ xã hội và đồng
thời quan sát họ trao đổi các tài nguyên phúc lợi nhƣ thế nào
Mối liên hệ xã hội mạnh có tần suất trao đổi tài nguyên cao, sức mạnh gắn kết xã
hội giữa những thành viên rất mạnh, và các tài nguyên họ chia sẻ với nhau dày đặc nhƣng
có thể chồng chéo Ngoài ra, sự đồng nhất giữa các thành viên cũng cao vì họ thuộc cùng
một khu vực Do đó, vốn xã hội loại này làm giảm các hành vi cơ hội và giúp cộng tác
trên các mục tiêu chung (Coleman, 1988; Portes, 1995) Mặt khác, tần suất trao đổi tài
nguyên trong trƣờng hợp các liên kết yếu còn thấp nhƣng nếu cần tài nguyên thì có thể
trao đổi với các nhóm khác Loại vốn xã hội này có lợi thế là thu hút mọi ngƣời có tài
nguyên hỗ trợ bổ sung lẫn nhau, bởi vì họ có thể chia sẻ thông tin với các thành viên
thuộc các nhóm khác (Granovetter, 1973; Burt, 1992)
Mặt khác, các nghiên cứu về quan điểm vĩ mô tập trung vào đặc điểm của các cộng
đồng, các xã hội hoặc các quốc gia và cố gắng nắm bắt mối quan hệ giữa vốn xã hội với
các truyền thống hoặc các giá trị văn hóa của xã hội (Putnam, 1993) Nghiên cứu về mức
độ vĩ mô coi vốn xã hội là đặc điểm lịch sử và văn hóa, đến mức độ nào mà truyền thống
và văn hóa của xã hội hỗ trợ giá trị hoặc mối quan hệ dựa trên vốn xã hội, đặc biệt là sự
có đi có lại lẫn nhau và nó dẫn đến hiệu quả chính trị và kinh tế (Lew and Chang, 2002)
Cuối cùng, tổng hợp hai quan điểm về vi mô và vĩ mô, sự quan tâm đến vốn xã hội
có thể đƣợc hiểu là một nỗ lực để xác nhận bản chất và nguồn gốc của nó thông qua hệ
thống của truyền thống và văn hóa dựa trên các mạng lƣới nhƣ mối liên hệ mạnh hoặc yếu
và các nhóm đóng hoặc nhóm mở (Lew and Wang, 2007) Ngoài ra, vốn xã hội cũng có
những hàm ý nhất định để giải thích các biến số lịch sử và văn hóa đối với sự khác biệt
giữa khu vực và quốc gia trong quá trình phát triển thể chế và ở cấp phát triển kinh tế và
chính trị
Một số nghiên cứu trƣớc đây về vốn xã hội ở Việt Nam đã phân tích dựa trên dữ
liệu quốc gia từ cuộc Điều tra Giá trị Thế giới (World Values Survey - WVS) Dalton và
các đồng nghiệp (2002) đã nghiên cứu so sánh vốn xã hội của năm nƣớc Đông Á (Đài
Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam) với dữ liệu WVS từ 1995 đến
1998 Họ đƣa ra một phân tích thống kê rằng mối quan hệ gia đình là trung tâm của mạng
lƣới xã hội Cụ thể hơn, họ thấy rằng vốn xã hội liên quan đến các mạng lƣới tập trung
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vào gia đình và sự có đi có lại phổ quát vẫn đƣợc duy trì trong xã hội Việt Nam hiện đại
Ngoài ra, phân tích của Beak (2011) dựa trên dữ liệu WVS 2001 và 2005 cũng chỉ ra rằng
mối quan hệ gia đình cao hơn so với quan hệ các nhóm khác Thêm vào đó, Beak cho
rằng quá trình công nghiệp hóa và tăng trƣởng kinh tế ở Việt Nam không làm xói mòn
mạng lƣới gia đình truyền thống mà duy trì một mạng lƣới mở rộng lấy gia đình làm
trung tâm
Những nghiên cứu về vốn xã hội ở Việt Nam nhƣ trên nhấn mạnh rằng sự hiểu biết
về vốn xã hội trong các khu vực cộng đồng đƣợc mở rộng từ gia đình và họ hàng rất quan
trọng trong xã hội Việt Nam Bùi Quang Dũng (2010) đề cập đến tầm quan trọng của con
cái trong nền kinh tế gia đình và nhấn mạnh tầm quan trọng của phúc lợi do con cái cung
cấp cho cha mẹ Điều này cho thấy rằng các giá trị và sự đoàn kết về đạo đức dựa trên
lòng hiếu thảo ở Việt Nam đƣợc thể hiện dƣới hình thức chuyển giao cá nhân và các dịch
vụ phúc lợi trong gia đình
Theo Dalton và các đồng nghiệp (2002), ngƣời Việt Nam tin tƣởng lòng hiếu thảo
của con cái đối với cha mẹ của họ một cách mạnh mẽ Theo phân tích thống kê của họ,
khoảng 99% ngƣời Việt Nam đã trả lời “có” đối với câu hỏi “Nếu cha mẹ sai, họ có thể
đƣợc tôn trọng không?” Và 97% ngƣời trả lời “có” đối với câu hỏi “Một trong những
mục tiêu chính trong cuộc sống của bạn là tự hào về cha mẹ bạn?” Các tác giả lƣu ý rằng
ngƣời dân Việt Nam có sự tôn trọng cao nhất đối với cha mẹ họ so với các quốc gia văn
hóa Nho giáo nhƣ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc Kết quả phân tích này
cho thấy rằng sự chấp nhận truyền thống thờ cúng tổ tiên và quyền lực của họ nội trong
xã hội Việt Nam đã ảnh hƣởng đến tầm quan trọng của gia đình
Ở Việt Nam có thuật ngữ nhƣ “quan hệ” và “tình cảm” Những thuật ngữ này thể
hiện rõ ràng tính chất xã hội truyền thống và hiện đại trong quan hệ xã hội ở Việt Nam
Ngoài ra, ở các làng xã Bắc Bộ, cái “đình” có chức năng duy trì và củng cố cộng đồng
làng Ngƣời dân đã thành lập đình làng và tổ chức các lễ tế thần cho các vị thần bảo vệ,
lúc đó đình là nơi mà dân làng có thể gắn kết với nhau Cƣ dân nông thôn Bắc Bộ sống
hợp tác với nhau trong làng và có niềm tin rằng họ đƣợc bảo vệ bởi thần của làng (Ha,
1997; 2000) Tục ngữ Việt Nam có câu “phép vua thua lệ làng” nói lên tầm quan trọng
của làng đối với ngƣời dân (Yu, 2002: 251)
Ngoài ra, ở miền Bắc Việt Nam trƣớc đây, hƣơng ƣớc đã đƣợc nhấn mạnh là một
phong tục tốt trong làng xã và nó ảnh hƣởng đến cuộc sống của ngƣời dân và hoạt động
nhƣ một phƣơng tiện duy trì quan hệ xã hội và trao đổi Đặc biệt là các quy tắc về hƣơng
ƣớc, ví dụ tiêu chuẩn hành vi và trao đổi quà tặng đóng một vai trò quan trọng trong việc
thành lập tình cảm giữa những ngƣời dân làng Tình cảm giúp khắc phục những khó khăn
và tăng cƣờng vốn xã hội Đám cƣới và đám tang là một trong những biểu hiện rõ nhất
của mối quan hệ xã hội dựa trên tình cảm (Han, 2003) Các yếu tố truyền thống của Việt
Nam nhƣ hiếu, đình, hƣơng ƣớc, và tình cảm vẫn đƣợc thực hiện trong xã hội hiện đại ở
Việt Nam
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4. Kết luận
Mục đích của nghiên cứu này là để chỉ ra hạn chế của cuộc tranh luận “nhà nƣớc
phúc lợi” (welfare state) theo quan điểm của phƣơng Tây và đƣa ra khung phân tích cho
nhà nƣớc phúc lợi của riêng Việt Nam Các cuộc tranh luận hiện tại về nhà nƣớc phúc lợi
cho thấy các thành viên trong xã hội chỉ đƣợc coi là những ngƣời yếu đuối, thụ động và
không thể tự giải quyết các vấn đề tập thể xung quanh mình, cho nên họ không đƣợc xem
là đối tƣợng của hành động phúc lợi (Sugden, 1986: 3) Khi xem xét ý nghĩa của việc tiếp
cận phúc lợi từ quan điểm xã hội học, không giống với các ngành khác, xã hội học nên
quan tâm đến vấn đề nắm bắt tính liên hệ trực tiếp giữa các tổ chức ở cấp vĩ mô và những
hiện tƣợng siêu nhỏ đang hình thành hoặc mới xuất hiện
James Scott (1988) đƣa ra một câu hỏi thú vị về lý do tại sao nhà nƣớc giống nhƣ kẻ
thù của những “ngƣời lang thang” và chỉ trích mạnh mẽ sự trấn áp và tính tiêu chuẩn hóa
của nhà nƣớc Trong nghiên cứu này, ông đã nhấn mạnh rằng ngay cả khi hệ thống quốc
gia là không tƣởng thì thực tiễn thể chế có thể ảnh hƣởng tiêu cực đến phúc lợi của ngƣời
dân nếu nhà nƣớc bỏ qua các giá trị, nhu cầu, và ý kiến của ngƣời dân Nói cách khác, kế
hoạch đơn giản và nhất quán của nhà nƣớc và việc thực hiện các thể chế của nó có thể bỏ
qua các điều kiện xã hội nhƣ lịch sử, bối cảnh, mô hình canh tác, quan hệ họ hàng và
hành vi kinh tế đã đƣợc bảo tồn ở từng tỉnh hoặc làng Trọng tâm của những vấn đề này là
nhấn mạnh đến các cơ chế xã hội và tầm quan trọng của cộng đồng Đặc biệt, cần phải
xem xét lại tầm quan trọng của sự tích lũy vốn xã hội và hợp tác nhóm cộng đồng
Các thể chế quốc gia không thể tách biệt với các truyền thống, giá trị và văn hóa mà
các thành viên trong xã hội đang nắm giữ trong một thời gian dài Ngay cả khi một hệ
thống và chế độ tuyệt vời đƣợc giới thiệu và triển khai, nó không tạo ra kết quả tốt trong
xã hội nào Kết quả của hệ thống có thể thay đổi theo bối cảnh truyền thống và văn hóa
của xã hội (Putnam, 1993)
Các gợi ý lý thuyết trình bày trong bài viết này có thể đƣợc áp dụng cho các nghiên
cứu tiếp theo Điều đó có thể giúp tìm hiểu lý do tại sao việc thực hiện cùng một hệ thống
phúc lợi (dịch vụ y tế, phong trào xây dựng nông thôn mới, v v ) ở các nƣớc lại khác
nhau Ví dụ, làm thế nào để thực hiện hệ thống phúc lợi nhà nƣớc trong khu vực chính
thức gắn với môi trƣờng xã hội - văn hóa trong khu vực phi chính thức? Lý do nào khiến
các chính sách phúc lợi của chính phủ Việt Nam đem lại những kết quả khác nhau ở một
số vùng miền Bắc và miền Nam? Những nghiên cứu này sẽ đem lại hiểu biết về những
thành tựu chính thức của phúc lợi, diện mạo phúc lợi phi chính thức, đặc điểm của nhóm
cộng đồng làng xã, và các chuẩn mực trong cuộc sống của ngƣời dân
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