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HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ ĐỀ TÀI “SIDA VÀ NẠN MẠI DÂM”
Đầu tháng 9 năm 1991 Ủy ban quốc gia phòng chống SIDA Việ Nam đã tổ chức Hội thảo quố
gia về đề tài “SIDA (AIDS) và nạn mại dâm”. Đến dự Hội thảo có đông đảo đại diện các cơ
quan quản lý nhà nước, các đoàn thể xã hội, các trường, viện và trung tâm nghiên cứu, các cơ
quan thông tin báo chí và đại diện các ban ngành của 9 tỉnh và thành phố trọng điểm. Hội thảo
đã nghe gần 20 báo cáo đề cập đến các khía cạnh khác nhau của căn bệnh SIDA, mối quan hệ
giữa SIDA và mại dâm ở nước ta, những phương hướng và biện pháp trước mắt nhằm ngăn
chặn nạn mại dâm và đương đầu với nguy cơ SIDA ở Việt Nam. Hội thảo đã nghe và thảo
luật một Chương trình hành động quốc gia 1992 – 1994 nhằm ngăn chặn nguy cơ lan truyền
HIV/AIDS qua nạn mại dâm.
Viện Xã hội học tham dự Hội thảo với hai bản tham luận “Từ hướng tiếp cận xã hội học, góp
phần tìm hiểu về nạn mại dâm và hiểu họa SIDA ở nước ta hiện nay” (Nguyễn Đức Truyến)
và “Mại dâm, SIDA và chính sách xã hội” (Bùi Thế Cường).
Trong năm 1991, Viện Xã hội học tiến hành chương trình nghiên cứu “Tệ nạn xã hội từ góc
độ xã hội học và chính sách xã hội” nhằm bước đầu góp phần vào việc nghiên cứu một lĩnh
vực đang trở nên bức xúc.

DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU
Ngày 28 tháng 9 năm 1991 Học viện Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức hội thảo “Dân số, kế hoạch
hóa gia đình trong công tác giảng dạy và nghiên cứu”
Hội thảo đã tập trung nhiều vào các nội dung: Tính cấp bách về mặt kinh tế - xã hội của vấn
đề dân số và kế hoạch hóa gia đình ở nước ta hiện nay; sự cần thiết của việc đưa chương trình
dân số - kế hoạch hóa gia đình vào giảng dạy ở Học viện Nguyễn Ái Quốc và hệ thống các
trường Đảng, những nội dung chính của chương trình kế hoạch hóa trước mắt và lâu dài để
thực hiện có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy chương trình đó.
Qua các tham luận và ý kiến trao đổi, tại cuộc hội thảo các đại biểu đã đi đến thống nhất như
sau:
1. Dân số và kế hoạch hóa gia đình là vấn đề có vị trí cực kỳ quan trọng đối với việc ổn
định và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay. Đảng và Nhà nước ta từ lâu đã
nhận thức được điều đó và thường xuyên quan tâm tới công tác này ở tất cả các Đại
hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Nhưng những năm qua nhiều hoạt động của công tác
dân số và kế hoạch hóa gia đình hiệu quả chưa cao.
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2. Một trong những nguyên nhân của tình hình trên là do: hoạt động truyền thông, xã hội
hóa công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình chưa rộng, chưa sâu trong toàn thể các
bộ, nhân dân, một số cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền ở nhiều cơ sở chưa thật
sự quan tâm đến công tác này, chưa được trang bị những kiến thức cần thiết về dân số
và kế hoạch hóa gia đình, về chỉ đạo và quản lý công tác này ở cấp mình phụ trách.
3. Học viện Nguyễn Ái Quốc và hệ thống các trường Đảng là nơi đào tạo và nâng cao
trình độ lý luận cho cán bộ lãnh đạo Đảng và cán bộ chính quyền của các ngành và địa
phương. Vì vậy việc đưa vấn đề dân số và kế hoạch hóa gia đình vào giảng dạy và
nghiên cứu ở Học viện Nguyễn Ái Quốc và hệ thống các trường Đảng là cần theieets
và cần phải thực hiện ngay. Học viện Nguyễn Ái Quốc giao cho Trung tâm Xã hội học
– Tin học chuẩn bị một chương trình của phần học về dân số và kế hoạch hóa gia đình;
tổ chức các lớp tập huấn cho cán ộ nghiên cứu và giảng dạy trong hệ thống các trường
Đảng của các cơ quan khác trực tiếp chuyên sâu vấn đề này. Vụ Đào tạo bố trí chương
trình học tập phần dân số và kế hoạch hóa gia đình trong thời gian học môn xã hội
học. Tùy theo đối tượng học viên, phần dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ được đưa
vào học tập nghiên cứu một cách phù hợp.
4. Để làm tốt nhiệm vụ đưa vấn đề Dân số và kế hoạch hóa gia đình vào nghiên cứu và
giảng dạy trong hệ thống các trường Đảng, Học viện Nguyễn Ái Quốc mong muốn
được sự giúp đỡ, cộng tác chặt chẽ hơn nữa của Ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch
hóa gia đình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Viện Xã hội học và các cơ
quan khác trong chuẩn bị nội dung, tham gia giảng dạy và hợp tác nghiên cứu về lĩnh
vực chuyên môn này.
NGUYỄN VĂN TUẤN
Trung tâm Xã hội học – Tin học
Học viện Nguyễn Ái Quốc
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