Xã hội học số 2 - 1985

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC

• LỄ KỶ NIỆM VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC
NHÂN 150 NĂM NGÀY SINH THI HÀO
NGUYỄN KHUYẾN

giữa cuộc sống đối với nghệ thuật và cá nhân
người nghệ sĩ, khẳng định giá trị tác phẩm và con
người Nguyễn Khuyến trong thời đại chúng ta.

Từ ngày 14-2-1985 đến ngày 16-2-l985, tại
Hà Nam Ninh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm và
Hội nghị khoa học nhân 150 năm ngày sinh thi
hào Nguyễn Khuyến.

• HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “XÃ HỘI
VIỆT NAM VÀ PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM”

Tới dự lễ kỷ niệm và hội nghị khoa học có các
đồng chí: Hoàng Tùng, Bí thư Trung ương Đảng;
Hà Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng,
Trưởng ban Văn hoá – văn nghệ Trung ương; Cù
Huy Cận, BỘ trưởng đặc cách công tác văn hoá
văn nghệ; Phạm Như Cương, Phó Ban khoa giáo
Trung ương; Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam; Nguyễn Văn An, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trịnh
Văn Thuật, Chủ tịch tỉnh; cùng đông đảo các nhà
khoa học, nhà văn, nhà thơ, đại diện các báo chí,
đài phát thanh trung ương và địa phương, cùng
đông đảo bà con quê hương nhà thơ.
Hội nghị khoa học đã nghe 57 bản tham luận
xoay quanh sáu vấn đề: Thời địa và con người
Nguyễn Khuyến, Nội dung xã hội trong tác phẩm,
Nghệ thuật và bút pháp, Phương pháp luận sáng
tác, Vấn đề văn bản học, Nguyễn Khuyến và thời
đại chúng ta.
Giáo sư Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam, chủ toạ hội nghị, đã
đọc diễn văn khai mạc. Đồng chí nhấn mạnh đến
ý nghĩa xã hội trong tác phẩm Nguyễn Khuyến,
đồng thời nêu lên mối quan hệ giữa nhân dân,

Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào các ngày 13
và 14-3 năm 1985, Viện Triết học đã tổ chức
cuộc hội thảo khoa học về “Mối quan hệ giữa
Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam”.
Tham gia Hội nghị có đại biểu các ban Khoa
giáo, Tuyên huấn, Dân vận thành phố Hồ Chí
Minh, các giáo sư, các nhà khoa học, các cán bộ
nghiên cứu, giảng dạy về khoa học xã hội ở Viện
Khoa học xã hội, các trường Đại học và trường
Cao đẳng Phật học ở thành phố Hồ Chí Minh.
Các bản tham luận trong hội thảo đã tập trung
vào những đặc điểm xã hội như: Mối quan hệ
giữa Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam qua
các giai đoạn lịch sử, đặc biệt chú trọng về quan
hệ Phật giáo và chính trị ở miền Nam trong giai
đoạn 1954-1975.
Giáo sư Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu ý kiến kết
thúc Hội nghị, nhấn mạnh vị trí của truyền thống
yêu nước trong lịch sử tư tưởng Việt Nam và ảnh
hưởng mạnh mẽ của truyền thống ấy đến những
người theo đạo Phật ở Việt Nam. Sau khi nêu lên
một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận, đồng
chí kiến nghị những đề tài cần được tiếp tục hợp
tác nghiên cứu sau hội nghị lần này.
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• HỘI NGHỊ KHOA HỌC “NHỮNG VẤN
ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC TỈNH MIỀN
NÚI PHÍA BẮC”
Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 3 năm 1985, tại
Bắc Thái, Viện Dân tộc học thuộc Ủy ban Khoa
học xã hội Việt Nam đã phối hợp cùng Tỉnh ủy
và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái tổ chức hội
nghị khoa học lần thứ hai về “Những vấn đề kinh
tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc”.
Tham gia hội nghị có 130 đại biểu, gồm nhiều
đồng chí lãnh đạo ở sáu tỉnh miền núi phía Bắc và
đông đảo cán bộ trong các bộ môn khoa học xã
hội.
Đồng chí Lê Quang Đạo, Bí thư Trung ương
Đảng, và đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng đã đến dự và phát biểu những ý kiến chỉ
đạo.
Giáo sư Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam đọc diễn văn khai mạc
và tổng kết Hội nghị.
Sau ba ngày làm việc, Hội nghị đã thành công
tốt đẹp.
• HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ PHỤ NỮ
Nhân dịp kết thúc thập kỷ phụ nữ (19751985) vừa qua, tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm
chương trình nghiên cứu phụ nữ thuộc Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo
khoa học về “Phụ nữ Việt Nam đấu tranh vì bình
đẳng phát triển và hoà bình”.
Tới dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí
Nguyễn Thị Định Ủy viên Trung ương Đảng,
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Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Giáo
sư Đào Văn Tập, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã
hội Việt Nam; Luật sư Ngô Bá Thành, Phó Chủ
tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Giáo sư Lê
Thi, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu phụ nữ;
đồng chí Mai Kim Châu, Trưởng ban Xã hội học
phụ nữ và gia đình thuộc Viện Xã hội học.
Đông đảo các nhà khoa học xã hội, các nhà
nghiên cứu về chính sách phụ nữ đã đọc nhiều
bản tham luận nêu lên ý kiến phong phú về tình
hình và triển vọng của phụ nữ Việt Nam.
• HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC TẠI HẢI
PHÒNG
Theo sự thoả thuận giữa đồng chí Đoàn Duy
Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành
ủy, và Giáo sư Vũ Khiêu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Khoa học xã hội Việt Nam, Đoàn cán bộ nghiên
cứu xã hội học đã về Hải Phòng công tác, Đoàn
đã tìm hiểu, đồng thời nghiên cứu những thành
tựu và kinh nghiệm của Hải Phòng trong việc giải
quyết nhanh chóng vấn đề nhà ở cho nhân dân nội
và ngoại thành Hải Phòng. Những khía cạnh xã
hội học của phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà
nước quản lý, nhân dân làm chủ tại cấp phường,
Đoàn đã làm việc với Huyện ủy và Ủy ban Nhân
dân huyện Thủy Nguyên và với phường Cầu Đất.
Trong buổi gặp gỡ và nói chuyện với Đoàn,
đồng chí Đoàn Duy Thành hoan nghênh Viện Xã
hội học đã chủ trương tiến hành nghiên cứu một
loạt vấn đề xã hội tại địa phương và mong có sự
hợp tác nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực
tiễn ở Hải Phòng sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.
P.V
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