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PHIÊN HỌP CỦA THƯỜNG VỤ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI
XÃ HỘI HỌC VIỆT NAM NHÂN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN
Để đáp ứng đòi hỏi của giới Xã hội học cả nước, Ban vận động thành lập Hội Xã hội
học Việt Nam đã chính thức hoạt động từ ngày 29 tháng 1 năm 1994. Kể từ đó đến nay
Ban vận động, nhất là bộ phận Thường vụ đã triển khai những hoạt động tích cực tiến
tới Đai hội lần thứ nhất của Hội Xã hội học Việt Nam, tập trung vào các hướng chính
là xây dựng tổ chức – bộ máy, xây dựng chương trình hành động của Hội, chuẩn bị và
tạo nguồn kinh phí thông qua các cơ quan, đơn vị và cá nhân bảo trợ, tổ chức các hoạt
động khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp giữa các đơn vị thành viên sáng lập
Hội..v..v..
Ghi nhận thực tế đó, ngày 16/7/1994, Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa
học và Kỹ thuật Việt Nam đã ra Quyết định công nhận và đồng ý để Ban vận động
thành lập Hội Xã hội học Việt Nam hưởng quy chế thành viên và hoạt động trong
khuôn khổ điều lệ của Liên hiệp hội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa đối với giới Xã hội
học cả nước.
Ngày 3/8/1994, tại trụ sở của mình đặt tại 27 Trần Xuân Soạn (cơ sở của Viện Xã hội
học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia, đơn vị bảo trợ chính của
Hội), Thường vụ Ban vận động thành lập Hội Xã hội học Việt nam đã tiến hành một
phiên họp nhằm sơ kết những hoạt động sau ngày tổ chức Hội nghị trù bị thành lập
Hội cũng như báo cáo trước các cơ quan hữu quan về chương trình hoạt động cụ thể
của Ban vận động tiến tới Đại hội lần thứ nhất – khi được Nhà nước cho phép, trù tính
vào quý I năm 1995.
Đến tham dự Hội nghị có mặt đại biểu của nhiều ngành hữu quan như Ban tổ chức –
cán bộ của Chính phủ, Ban Khoa giáo Trung ương, Hội đồng Trung ương Liên hiệp
của Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam …v…v…
Về phía Ban vận động các trưởng, phó ban và các thành viên Ban thường vụ cùng các
cán bộ trong Tiểu ban, thư ký đã dự họp đầy đủ.
Trong lời khai mạc Hội nghị, giáo sư Vũ Khiêu – Trưởng ban vận động đã nhấn mạnh,
ngoài ý nghĩa kiểm điểm phần việc đã làm kể từ sau Hội nghị trù bị, thông báo Quyết
định công nhận Ban vận động của Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội và Báo cáo kế
hoạch hoạt động sắp tới, v..v.. Giáo sư bày tỏ lời cảm ơn đối với Đoàn chủ tịch Liên
hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo Ban Khoa giáo Trung ương, lãnh
đạo Trung tâm khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, lãnh đạo Học viện Chính trị
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Quốc gia Hồ Chí Minh..v..v… đã dành cho Ban vận động thành lập Hội Xã hội học
Việt nam lòng ưu ái và sự ủng hộ cần thiết, cảm ơn sự giúp đỡ của các Ban, ngành đã
tạo điều kiện hướng dẫn bộ phận thường trực cùng tiểu ban thư ký của ban vận động
hoạt động có kết quả trong thời gian qua. Giáo sư cũng nhấn mạnh phiên họp này cũng
là dịp giới Xã hội học Việt Nam thêm một lần trình bày với các cơ quan có trách
nhiệm tạo điều kiện cần thiết để nhà nước sớm ra quyết định cho phép Hội Xã hội học
Việt Nam chính thức thành lập.
Giáo sư Tương Lai – Phó trưởng ban vận động, đã trình bày báo cáo về quá trình hoạt
động của Ban vận động kể từ sau Hội nghị trù bị. Bản báo cáo đã nêu bật các hoạt
động chủ yếu là tập hợp lực lượng, xây dựng chương trình hoạt động, soạn thảo các
văn bản tổ chức bộ máy, hoàn chỉnh điều lệ tổ chức và hoạt động, liên kết phối hợp
các hoạt động khoa học, nghiệp vụ của giới Xã hội học, chuẩn bị nhân sự và các
chương trình nghị sự của Ban vận động, Ban thường vị và Tiểu ban Thư ký…v..v…
Phó Tiến sĩ Chung Á – phó trưởng ban vận động báo cáo dự kiến kế hoạch hoạt động
cụ thể của ban vận động thành lập Hội nhằm hướng đến Đại hội lần thứ nhất Hội Xã
hội học Việt Nam – một bản kế hoạch phong phú và cụ thể, với nhiều nội dung thiết
thực.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận số nổi xung quanh chủ đề của phiên họp.
Giáo sư Phạm Xuân nam – phó giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
quốc gia cùng Giáo sư Đỗ Nguyên Phương – Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc
gia Hồ CHí Minh đã phát biểu bày tỏ ý kiến nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thành
lập Hội Xã hội học Việt Nam. Tại Hội nghị này, đại biểu của Trung tâm cũng như Học
viện đã khẳng định lại một lần nữa sự ủng hộ hoàn toàn với việc ra đời của Hội, các
đại biểu không chỉ thay mặt cho cơ quan quản lý hoạt động ngành mà còn nhân danh
cá nhân trong vai trò là những thành viên vận động – sáng lập Hội để cổ vũ và thật sự
nêu lên những sáng kiến cho hoạt động của Hội.
Đồng chí Hồ Uy Liêm – Tổng thư ký Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội khoa
học và kỹ thuật Việt Nam, thay mặt cho Đoàn chủ tịch và đồng chí Chủ tịch Liên hiệp
hội đã bày tỏ sự phấn khởi khi tham dự phiên họp này. Đồng chí đã nhấn mạnh tính
cấp thiết của việc ra đời Hội Xã hội học, coi việc sớm chính thức hóa hoạt động của
Hội là điều kiện để giới Xã hội học Việt nam đóng góp phầm mình nhiều hơn trong sự
nghiệp phát triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn
minh”. Đồng chí Tổng thư ký đã chuyển đến Hội nghị, Ban vận động thành lập Hội Xã
hội học Việt Nam quan điểm của Đoàn chủ tịch cũng nhưu của đồng chí Chủ tịch Liên
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hiệp Hội ủng hộ hoàn toàn và luôn tạo mọi điều kiện để Hội Xã hội học sớm được
chính thức thành lập. Đồng chí đã nêu rõ rằng bản thân sự kiện Ban vận động thành
lập Hội Xã hội học sớm có Quyết định công nhận so với nhiều Hội khác là một biểu
hiện cụ thể, thiết thực của sự ủng hộ đó. Kết thúc bài phát biểu, đồng chí khẳng định
lại sự ủng hộ của Liên hiệp hội đối với Ban vận động thành lập Hội Xã hội học và hứa
sẽ báo cáo với chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt nam, đưa ra Hội
đồng Trung ương trao đổi để sớm thực hiện việc giới thiệu Ban vận động thành lập
Hội Xã hội học lên Thủ tướng Chính phủ cùng các ban, ngành hữu quan, tham mưu
cho cấp trên trong việc ký quyết định cho phép thành lập Hội Xã hội học.
Giáo sư Phạm Tất Dong – Phó trưởng ban Khoa giáo Trung ương tư cách của một
thành viên Ban vận động dự Hội nghị cũng đã phát biểu ý kiến khẳng định sự ủng hộ
hoàn toàn đối với việc thành lập của Hội. Bằng kinh nghiệm hoạt động quản lý khoa
học của mình trong Đoàn chủ tịch Liên hiệp hội cũng như trong Ban Khoa giáo Trung
ương, đồng chí đã nêu lên nhiều sáng kiến hay trong tổ chức hoạt động của Hội Xã hội
học trong tương lai.
Sau cùng, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ của Ban
Tổ chức – Cán bộ Chính phủ đã trình bày quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước về
hoạt động của các Hội khoa học. Đồng chí đã thừa nhận vai trò quan trọng của tổ chức
Hội Xã hội học trong đời sống xã hội hiện tại. Về phương diện cá nhân, đồng chí cũng
bày tỏ sự nhất trí với các hoạt động tiến tới thành lập Hội. Đồng chí nêu lên những vấn
đề thiết thực, cụ thể và có ý nghĩa cần phải làm để sớm được Nhà nước ra quyết định
cho phép thành lập. Đồng chí lưu ý cần làm sao cho hoạt động của Hội không bị chồng
chéo với hoạt động của các đơn vị, cơ quan nhà nước khác có cùng đối tượng nghiên
cứu, công tác, lưu ý vấn đề bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy, thực hành các bước đi cần
và đủ để tiến tới có Hội chính thức, cũng như việc soát xét lại thật kỹ lưỡng những vấn
đề của tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội, điều lệ của Hội…v..v…
Phiên họp – làm việc lần này đã đạt được sự nhất trí cao trong đánh giá hoạt động của
Ban vận động kể từ sau phiên họp thứ nhất của Hội nghị trù bị và đã thông qua
Chương trình hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Điều gặp nhau của những thành
viên dự Hội nghị là có chung một cách nhìn, một tinh thần lạc quan về sự phát triển
của Xã hội học Việt Nam, một niềm tin về bước trưởng thành tới đây của Hội Xã hội
học Việt Nam
TRỊNH HÒA BÌNH
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