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Hội nghị tổng kết Dự án “Tác động kinh tế - xã hội của
công cuộc Đổi mới ở Việt Nam”
Từ 6 dến 8 năm 1996, tại tỉnh Bắc Thái, Ban Chủ nhiệm Dự án hợp tác giữa Trung tâm Khoa
học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học British Columbia, Canada đã
tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án nghiên cứu từ năm 1992 đến năm 1996 về “Tác động kinh tế
- xã hội của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam”.
Đây là dự án liên kết giữa Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam và
Trường Đại học British Columbia, do cơ quan phát triển quốc tế của Canada (CIDA) tài trợ.
Mục đích của Dự án là giúp phía Việt Nam tăng cường công tác nghiên cứu và giảng dạy vè
lập kế hoạch phát triển.
Tham gia hội nghị có các nhà khoa học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc
gia Việt Nam; Trường Đại học British Columbia, Canada; đại biểu các cơ quan hữu quan của
Việt Nam và các vị khách Quốc tế quan tâm đến chủ đề Hội nghị.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Quý, Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc
gia Việt Nam và các Giáo sư Peter Boothroyd, Giáo sư Phạm Xuân Nam- đồng chủ nhiệm Dự
án đã chủ trì Hội nghị.
Trong lời khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Quý đã nhấn mạnh mục đích của Hội nghị
“Công cuộc Đổi mới ở Việt Nam trong 10 năm qua đã đưa đất nước lên một bước phát triển
mới. Việc nghiên cứu sự tác động về mặt kinh tế- xã hội của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam
có một ý nghĩa rất to lớn cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Trong Hội nghị tổng kết này,
các nhà khoa học sẽ đánh giá toàn diện sự tác động kinh tế-xã hội của công cuộc Đổi mới ở
Việt Nam, chỉ ra những mặt tích cực cũng như những mặt còn hạn chế của nó. Đồng thời
cũng rút ra những kinh nghiệm quý báu về phương pháp nghiên cứu, về phương thức hợp tác
khoa học, nhằm phát triển hơn nữa sự hợp tác khoa học Canada và Việt Nam trong các
chương trình tiếp theo”.
Sau khi Giáo sư Peter Boothroyd và Giáo sư Phạm Xuân Nam – đồng chủ nhiệm Dự án,
thông báo tình hình chung và kết quả triển khai thực hiện Dự án “Tác động kinh tế - xã hội
của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam”, Hội nghị đã nghe các chủ nhiệm báo cáo và sau đó đã
tiến hành thảo luận, đánh giá về các Đề tài:
-

Phát triển nông thôn.

-

Đô thị hóa và nhà ở đô thị.

-

Chính sách xã hội

-

Kinh tế hộ gia đình.

Tại Hội nghị, Phó tiến sĩ Trịnh Duy Luân- Phó Viện trưởng Viện Xã hội học, Trưởng phòng
Xã hội học Đô thị - Chủ nhiệm đề tài “Đô thị hóa và nhà ở đô thị” đã trình bày báo cáo ““Tác
động kinh tế - xã hội của Đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị” và nhấn mạnh vai trò của Xã
hội học trong việc thực hiện Dự án này.
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Sau ba ngày làm việc, Hội nghị đã khẳng định các kết quả tốt đẹp Dự án đã đạt được và trao
đổi phương hướng hợp tác giữa Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam
với phía Canada trong thời gian tới.
P.V

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Quan hệ xã hội trong xí nghiệp
của công nhân công nghiệp”
Ngày 29 tháng 3 năm 1996, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu của Trung tâm Khoa học Xã hội
và Nhân văn Quốc gia đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Quan hệ xã hội
trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp” do Viện Xã hội học chủ trì và đồng chí Tôn
Thiện Chiếu làm Chủ nhiệm Đề tài. Đề tài khoa học này tập trung vào những nội dung chính
sau đây:
1. Thái độ của công nhân đối với công việc của mình đang làm tại xí nghiệp.
2. Quan hệ xã hội của công nhân: giữa công nhân với công nhân, công nhân với lãnh đạo,
công nhân với chi bộ và công nhân với tổ chức công đoàn.
3. Tâm tư, nguyện vọng của công nhân trước yêu cầu của công cuộc Công nghiệp hóa và Hiện
đại hóa.
Xuất phát từ phân tích thực trạng đó, Đề tài đưa ra các khuyến nghị về giải pháp chính sách
nhằm nâng cao vai trò của công nhân cũng như tổ chức Đảng, Công đoàn đáp ứng được yêu
cầu của sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đất nước theo tinh thần của Nghị quyết
Trung ương 7.
Hội đồng nghiệm thu Đề tài “Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp” do
GS Vũ Khiêu làm Chủ tịch Hội đồng, hai Phản biện là PGS. Bùi Đình Thanh và ông Nguyễn
Hồng Quân – Phó ban, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; cùng với 4 Ủy viên khác.
Đề tài khoa học “Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp” đã được Hội
đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Xuất sắc.
HOÀNG ĐỐP
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