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Cuộc trao đổi khoa học với chủ đề “Tự quản đô thị ở
Việt Nam”
Quản lý đô thị trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa là mối
quan tâm lớn không chỉ của các nhà quản lý đô thị, mà còn là của các nhà khoa học. Nhằm
mở rộng mối quan hệ hợp tác trao đổi khoa học và học tập kinh nghiệm của nước ngoài về
nghiên cứu đô thị và quản lý đô thị, vừa qua, Viện Xã hội học đã tổ chức một cuộc trao đổi
khoa học xoay quanh chủ đề nói trên.
Sáng kiến tổ chức cuộc trao đổi này được khởi đầu từ bức thư của Giáo sư Tiến sỹ Emma
Porio, Khoa Xã hội học và Nhân chủng học, Đại học Ateneo de Manila, Philippines gửi Viện
trưởng Viện Xã hội học. Là điều phối viên của tổ chức “Sáng kiến nghiên cứu đô thị toàn
cầu” (Global Urban Research Initiative: GURI) ở Đông Nam Á (Indonesia, Philipines,
Thailand và Việt Nam), bà E.Porio muốn có sự phối hợp nghiên cứu về đô thị giữa 4 nước nói
trên. Để có sự phối hợp đó, Tiến sỹ E.Porio đề nghị Viện Xã hội học chủ trì một cuộc trao đổi
giữa các nhà nghiên cứu Khoa học và nhà quản lý đô thị, đô thị hóa và quản lý đô thị để tìm
những mối quan tâm chung và khả năng hợp tác.
Ngày 15 tháng 3 năm 1996, cuộc tọa đàm Khoa học đã được tổ chức tại phòng họp của Viện
Xã hội học, Hà Nội trong không khí nhiệt tình, thân mật với những tranh luận thú vị và những
khuyến nghị bổ ích xoay quanh 3 báo cáo:
1. Báo cáo về quản lý đô thị và giảm bớt sự nghèo khổ ở Đông Nam Á của Giáo sư Tiến
sĩ Emma Porio.
2. Tự quản đô thị và vấn đề giảm nghèo ở miền Nam Việt Nam của Tiến sĩ Thái Thị
Ngọc Dư, Khoa Nghiên cứu về Phụ nữ, trường Đại học Mở của thành phố Hồ Chí
Minh.
3. Về tự quản đô thị ở Việt Nam từ hướng tiếp cận Xã hội học của Giáo sư Tương Lai,
Viện trưởng Viện Xã hội học.
Nhiều đại biểu đã phát biểu ý kiến, trong đó có Giáo sư Hồ Phương, Chuyên viên cấp cao ở
Văn phòng Chính phủ; Giáo sư Vương Thị Hanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam; Ông Nguyễn Túc, Ủy viên thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Mặt trận Tổ quốc Viện Xã hội học; Tiến sĩ Đỗ Trọng Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp- Pháp
chế, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; Giáo sư Đặng Thanh Lê, Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu và Đào tạo về phụ nữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó tiến sĩ, Kiến trúc sư
Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
Kiến trúc sư Đảo Ngọc Nghiêm, Đại diện Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà
Nội…
Tự quản Đô thị là một chủ đề lý thú được các nhà khoa học, các nhà hoạt động xã hội, các nhà
quản lý trình bày nhiều ý tưởng, phát biểu nhiều nhận xét, gợi lên nhiều khuyến nghị sâu sắc
về hướng nghiên cứu sắp tới cũng như vấn đề cụ thể về quản lý đô thị.
Trịnh Trường Minh.
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Viện Xã hội học tổ chức hội thảo đề tài: “Nhu cầu kế
hoạch hóa gia đình không được đáp ứng và các yếu tố ảnh
hưởng tới mức sinh”.
Vấn đề Dân số-Kế hoạch hóa gia đình có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước,
thực hiện cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình nhằm hạ thấp tỉ lệ phát triển dân số và nâng
cao chất lượng dân cư là một quốc sách.
Trên cơ sở nhận thức như vậy, trong những năm vừa qua, với sự hợp tác quốc tế trong triển
khai các nghiên cứu khoa học, Viện Xã hội học đã tiến hành các nghiên cứu dân số-kế hoạch
hóa gia đình trên các vùng lãnh thổ của đất nước nhằm kiểm định những kết quả nghiên cứu
đã thu được và thảo luận, tìm ra những phương hướng mới cho các nghiên cứu tiếp theo.
Trong hai ngày 21 và 22/3/1996, Viện Xã hội học đã phối hợp với “Nhóm Nghiên cứu Tương
Lai”, Mỹ (The Futures Group International), và Viện Dân số Indonesia (Demographic
Institute) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nhu cầu kế hoạch hóa gia đình không được đáp ứng và
các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh”. Tham gia hội thảo có các Giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên
gia quan tâm đến vấn đề dân số-kế hoạch hóa gia đình như: Tiến sĩ J.Ross, đại diện cho The
Futures Group International; Giáo sư Aris Ananta, Tiến sĩ Igusti Ngurah Agung, Tiến sĩ
Sriharisati Hamadis (Viện Dân số, Indonesia); Tiến sĩ Terry Hull (Đại học Tổng hợp Quốc gia
Australia); Tiến sĩ Abut Bar Kat (Đại học Dhaka, Bangladesh); Tiến sĩ Magali Barbieri (Viện
Dân số Quốc gia, Pháp), và chuyên gia dân số Daniele Belanger (Đại học Montreal, Canada);
Tiến sĩ Irene Norlund (Đại học Copenhagen, Đan Mạch. Bà Tiến sĩ Linda Demers, Giám đốc
UNFPA tại Hà Nội đã đến dự.
Cùng với các nhà khoa học Quốc tế, nhiều nhà khoa học về dân số của nhiều cơ quan trong
nước đã tham gia hội thảo như: Vụ Tuyên truyền – Giáo dục – Truyền thông, Trung tâm
Nghiên cứu Thông tin Tư liệu Dân số, Vụ Điều phối Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình (Ủy ban
Quốc gia – Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), đại diện Văn phòng Chính phủ, Trung tâm
Nghiên cứu Dân số và Nguồn Lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Trung tâm
Nghiên cứu và Đào tạo về Phụ nữ (Đại học Quốc Gia Hà Nội), Trung tâm Dân số (Đại học
Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và
Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và một số đại diện của các Dự án có nghiên cứu về vấn đề
Dân số…
Giáo sư Tương Lai, Viện trưởng Viện Xã hội học đã khai mạc Hội thảo. Trong diễn văn khai
mạc, Giáo sư đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các nhà khoa học quốc tế, cũng như các
nhà khoa học Việt Nam về dự hội thảo, ông đặc biệt nhấn mạnh hội thảo này là cơ hội để các
nhà Khoa học Quốc tế và Việt Nam cùng nhau bàn bạc tìm ra những mối quan hệ hợp tác
nghiên cứu mới trong lĩnh vực Dân số và Phát triển.
Trong Hội thảo, các bác cáo được trình bày xoay quanh các chủ đề như : Quá độ dân số ở Việt
Nam, các nhu cầu kế hoạch hóa gia đình không được đáp ứng ỏ Việt Nam, Indonesi và
Bangladesh; tình hình tử vong trẻ em và một vài kết quả bước đầu về tình hình nạo phá thai ở
Việt Nam. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh, so sánh kết quả nghiên cứu
giữa Việt Nam và Indonesia.
Trong hai ngày hội thảo, có 8 báo cáo khoa học về các chủ đề nói trên được trình bày dưới sự
chủ tọa của các nhà khoa học và các nhà quản lý. Ông Trần Tiến Đức chủ tọa Section I, Phó
Tiến sĩ Vũ Quý Nhàn và Tiến sĩ Terry Hull chủ tọa Section II, Tiến sĩ Linda Demers và Giáo
sư Tương Lai chủ tọa Section III. Các báo cáo khoa học được xây dựng từ các nghiên cứu dân
số tại Việt Nam, Indonesi và Bangladesh đã nêu được nhiều luận điểm và ý tưởng hay, cuộc
thảo luận sôi nổi đã đem lại nhiều nội dung lý thú, tạo tiền đề cho những định hướng nghiên
cứu mới về Dân số cho những năm sắp tới của Việt Nam.
Đoàn Kim Thắng.
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