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HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI “LỐI SỐNG CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO HÀ NỘI
Ngày 6 – 8 – 1991 Viện Xã hội học và Ban nghiên cứu khoa học về tôn giáo thuộc Viện Khoa
học Xã hội Việt Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo về đề tài “Lối sống cộng đồng công giáo ở
Hà Nội”
Đây là sáng kiến hợp tác nghiên cứu khoa học đầu tiên giữa hai đơn vị nghiên cứu cùng quan
tâm đến các vấn đề tôn giáo do giáo sư Tương Lai, Viện trưởng Viện Xã hội học và giáo sư
Đặng Nghiêm Vạn, Trưởng Ban nghiên cứu khoa học về tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã
hội Việt Nam.
Đến dự hội thảo có giáo sư Đặng Xuân Kỳ, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đại
diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà
Nội, Trung tâm Xã hội học – Tin học (Học viện Nguyễn Ái Quốc), các cán bộ của Viện Xã
hội học và Ban nghiên cứu khoa học về tôn giáo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
Sau báo cáo đề dẫn và khai mạc hội thảo của giáo sư Tương Lai hội nghị tập trung theo dõi
báo cáo của đồng chí Nguyễn Đức Truyến và 3 báo cáo bổ sung của các thành viên nghiên
cứu trong nhóm đề tài đi sâu vào các vấn đề kinh tế, xã hội, gia đình và tâm thức của cộng
đồng công giáo Hà Nội.
Các đại biểu đã sôi nổi tham gia ý kiến cho các báo cáo, hoan nghênh những kết quả nghiên
cứu bước đầu và mong muốn mở rộng sự hợp tác nghiên cứu giữa Viện Xã hội học, Ban
nghiên cứu tôn giáo với các cơ quan quản lý và nghiên cứu tôn giáo khác để đáp ứng tốt hơn
những đòi hỏi cấp bách về chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.
Hội thảo đã thành công tốt đẹp nhờ sự phối hợp chuẩn bị chặt chẽ giữa hai đơn vị nghiên cứu,
sự quan tâm, ủng hộ của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, các cơ quan Đảng và Nhà nước ở
Trung ương và thành phố Hà Nội.
NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN
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HỢP TÁC VIỆT NAM – CANADA
TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
Từ ngày 26/6 đến 5/7/1991, một nhóm các nhà khoa học Canada từ trường Đại học British
Columbia đã tới làm việc tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Đây là chuyến đi thăm làm
việc trong khuôn khổ dự án hợp tác đã được ký kết giữa trường Đại học British Columbia và
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Nội dung hợp tác trong phần nghiên cứu gồm 4 đề tài chính
là: Phát triển nông thôn, Đô thị hóa, Kinh tế hộ gia đình và Chính sách xã hội.
Viện Xã hội học và Giáo sư Vũ Tự Lập – nguyên Giám đốc Trung tâm địa lý kinh tế - xã hội
được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện hướng nghiên cứu thuộc đề tài Đô thị hóa đã thành
lập một nhóm công tác hai bên. Phía Canada, người trực tiếp tham gia vào nhóm đề tài này là
Giáo sư Brahm Wiesman, nguyên Giám đốc Trường kế hoạch cộng đồng và khu vực, thuộc
trường Đại học British Columbia. Phía Việt Nam, có Giáo sư Tương Lai, Viện trưởng Viện
Xã hội học, chủ nhiệm đề tài; Giáo sư Vũ Tự Lập; Phó tiến sĩ Trịnh Duy Luân, Trưởng phòng
Xã hội học Đô thị, Viện Xã hội học – người chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung
nghiên cứu của đề tài.
Trong một tuần làm việc liên tục, giáo sư Brahm Wiesman và các đồng nghiệp Việt Nam đã
thảo luận những vấn đề chủ yếu của nội dung nghiên cứu, phương thức tiến hành và các kế
hoạch cụ thể cho việc thực hiện đề tài đã được ghi trong dự án. Về phía Viện Xã hội học có ba
đề tài nhánh đã được đưa ra thảo luận và dự kiến thực hiện (theo thời hạn ghi trong dự án là 5
năm: 1991 – 1995). Ba đề tài nhành đó là:
a) Vấn đề di cư nông thôn – đô thị
b) Sự biến đổi cơ cấu và chức năng của các gia đình đô thị và vai trò kinh tế của gia đình
đô thị.
c) Truyền thống cộng đồng và việc tổ chức các khu nhà ở đô thị.
Các buổi làm việc thảo luận, trao đổi ý kiến đã diễn ra sôi nổi và bổ ích, giúp vào việc triển
khai nghiên cứu các vấn đề đô thị và xã hội học đô thị ở Việt Nam.
Ngoài các buổi làm việc tại Viện Xã hội học, Giáo Hrahm Wiesman còn cùng với các đồng
nghiệp Việt Nam đã đi thăm một số khu phố và khu nhà ở điển hình của thành phố Hà Nội.
Đã có cuộc tiếp xúc với các nhà quy hoạch đô thị tại Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn
thuộc Bộ Xây dựng.
Kết thúc tuần làm việc tại Hà Nội, Giáo sư Hrahm Wiesman đã có một buổi nói chuyện với
các cán bộ nghiên cứu của Phòng Xã hội học Đô thị, Viện Xã hội học trên đề tài “Hà Nội qua
con mắt một người phương Tây” (In trong số này). Giáo sư đã trình bày những ấn tượng của
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ông với tư cách là một nhà quy hoạch đô thị về thành phố Hà Nội và đưa ra các gợi ý có liên
quan tới chính sách phát triển đô thị ở Việt Nam.
Việc Viện Xã hội học trực tiếp tham gia thực hiện dự án này là các mốc đầu tiên đánh dấu sự
hợp tác giữa các nhà Xã hội học đô thị Canada và Việt Nam, và hứa hẹn những triển vọng tiếp
tục phát triển quan hệ trong tương lai.
PHÒNG XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ
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