Xã hội học, số 1 - 2007

Số 1 (97) - 2007
Những nghiên cứu xã hội học về an sinh xã hội

Về khái niệm "công bằng xã hội"
Cơ sở lý luận về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nhằm đảm
bảo hài hòa quan hệ giữa công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế
Công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội
Công bằng xã hội với chính sách Bảo trợ xã hội trong mối quan hệ
với tăng trưởng kinh tế
An sinh xã hội ở khu vực nông thôn - nghiên cứu trường hợp một
xã ngoại thành Hà Nội
Những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế ở Việt
Nam
Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Xã hội học Việt Nam
Đấu tranh chống đói nghèo theo cách của chủ nghĩa tự do mới

Số 1 (97) - 2007

Số 1 (97) - 2007

Số 1 (97) - 2007

Số 1 (97) - 2007

Số 1 (97) - 2007

Số 1 (97) - 2007

Giá: 20.000 đ 00 Giá: 20.000 đ 00 Giá: 20.000 đ 00
Pictures:

Conference that summed up the IOS work in 2006, 10 January 2007
Conference that presented the research program results of the IOS in 2006, 9 March 2007
Workshop "Solutions to making Vietnam society healthy during the doi moi period" led by Prof. Dr To Duy Hop and
funded by VASS, 6 March 2007.
Seminar preparing for the project "Vitality of Vietnam" jointly held by the IOS and Luxemburg Institute for European
and international studies (LIEIS) in Hanoi, 16 March 2007.
The first term board commitee of Vietnam Association of Sociology
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ảnh bìa 4

Ban Chấp hành Hội Xã hội học Việt Nam Khoá I
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Xã hội học, số 1 - 2007
ảnh bìa 2: ảnh 1/ Bìa 2:

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2006 của Viện Xã hội học, ngày 10 tháng 01 năm 2007
ảnh 2/ Bìa 2:

Hội thảo Tổng kết Đề tài cấp Viện năm 2006 của Viện Xã hội học,
ngày 09 tháng 03 năm 2007
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ảnh bìa 3: ảnh 1/ Bìa 3:

Hội thảo: "Bàn về các giải pháp lành mạnh hóa xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới"
thuộc Đề tài cấp Bộ ''Lý luận về xã hội lành mạnh và các giải pháp lành mạnh hóa xã hội ở Việt
Nam giai đoạn 2006 - 2020'' do GS.TS Tô Duy Hợp làm Chủ nhiệm, ngày 6/3/2007
ảnh 2/ Bìa 3:
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Xã hội học, số 1 - 2007
Seminar chuẩn bị Dự án “Sức sống Việt Nam” do Viện Xã hội học phối hợp với Viện Nghiên cứu
châu Âu và Quốc tế Luxemburg (LIEIS) tổ chức tại Hà Nội,ngày 16 tháng 3 năm 2007
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