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On My research theme and/or Language Training 

       Bắt đầu thời kỳ Đổi mới (1986), Việt Nam tiến hành chuyển đổi từ cơ chế kinh tế tập trung quan liêu bao 

cấp sang nền kinh tế thị trường và cho đến nay, nền kinh tế Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ. Trong lĩnh vực 

nông nghiệp, chính sách Đổi mới cũng có nhiều ảnh hưởng sâu sắc. Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo kiểu 

bao cấp bị giải thể, xuất hiện hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và hình thức kinh tế hộ gia đình. Điều này đã làm 

các hộ sản xuất cá thể trong nông nghiệp tăng lên. Người nông dân được khuyến khích sản xuất, do đó sản lượng 

nông nghiệp đã tăng lên rất lớn. Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước trên thế giới sản xuất lương thực 

nhiều nhất. 

       Đồng bằng sông Hồng nơi tôi đang nghiên cứu là khu vực sản xuất lương thực nhiều thứ hai sau đồng 

bằng sông Cửu Long. Trong khu vực Đông Nam Á, cấu trúc xã hội nông thôn ở đồng bằng sông Hồng rất đặc biệt. 

Nhìn chung, xã hội nông thôn ở Đông Nam Á được nhận định như là "cấu trúc xã hội lỏng lẻo", thì ở đây – đồng 

bằng sông Hồng được xem có "cấu trúc chặt chẽ" như đảo Java. Nếu đề cập đến xã hội truyền thống vùng Đồng 

bằng sông Hồng thì ta thấy rõ ở đây là "Lịch sử khai thác lâu đời nhất trong Đông Nam Á, áp lực dân số, chế độ 

công điền, quan hệ cộng đồng mạnh mẽ, cơ cấu xã hội đồng nhất, quyền tự chủ mạnh mẽ".  

       Có thể nói, trong thời kỳ Đổi mới, chúng tôi đã nhìn thấy sự thấm nhuần của kinh tế thị trường ở nông 

thôn ở đồng bắng sông Hồng; thương nghiệp hoá nông nghiệp, phát triển lao động phi nông nghiệp, đa dạng hóa 

thu nhập,v.v… 

       Mục đích nghiên cứu của tôi là, thông qua sự biển đổi đó, tổ chức xã hội ở nông thôn hoặc chức năng 

cộng đồng, đặc trưng truyền thống của đồng bằng sông Hồng quan hệ và thay đổi như thế nào với tác động của 

quá trình kinh tế thị trường? 

       Để nghiên cứu chủ đề này, được sự giúp đỡ của tổ chức ITP, tôi học tiếng Việt trong mùa hè này và đã đi 

điền dã ở nông thôn để sưu tập dữ liệu về hợp tác xã nông nghiệp, các hình thức tổ chức xã hội nông dân, sinh kế 

hộ gia đình nông dân.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giáo viên và tôi ① 

 

Giáo viên và tôi ② 



 

Lúa ở đồng bằng sông Hồng 


