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Viện Xã hội học nghiệm thu hệ đề
tài cấp Viện năm 2008
Trong hai tuần cuối tháng 12 năm
2008, Viện Xã hội học đã tổ chức
nghiệm thu hệ đề tài cấp Viện năm
2008. Đây là hoạt động khoa học
thường niên của Viện nhằm tổng kết,
đánh giá các đề tài nghiên cứu trong
năm, đồng thời là diễn đàn thảo luận,
trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các
cán bộ nghiên cứu của Viện.
Trong năm 2008, Viện Xã hội học
đó triển khai thực hiện và hoàn thành
12 đề tài nghiên cứu khoa học cấp
Viện sau:
1. Sử dụng vốn xã hội trong chiến
lược sinh kế của nông dân ven đô Hà
Nội dưới tác động của đô thị hoá của
Phòng Xã hội học Đô thị, do ThS.
Đặng Thanh Trúc làm chủ nhiệm.
2. Khác biệt về giá trị gia đình
giữa các lớp thế hệ và giữa nam và
nữ: Nghiên cứu trường hợp tại một xã
nông thôn của Phòng Xã hội học Gia
đình do PGS.TS Vũ Mạnh Lợi làm
chủ nhiệm.
3. Vai trò của các mạng lưới xã
hội ở nông thôn trong việc cung cấp
các dịch vụ tài chính nhằm quản lý rủi
ro và phát triển bền vững cho các hộ
gia đình nghèo của Phòng Xã hội học
Phúc lợi do TS. Bế Quỳnh Nga làm
chủ nhiệm.
4. Bước đầu tìm hiểu cơ cấu tổ
chức xã hội làng Việt Nam qua chặng
đường Đổi mới của Phòng Xã hội học
Văn hoá & Giáo dục do PGS.TS Mai

Văn Hai làm chủ nhiệm.
5. Những khó khăn, thuận lợi của
công nhân có xuất thân là thanh niên
nông thôn trong sản xuất và đời sống.
(Trường hợp trên địa bàn Hà Nội) của
Phòng Xã hội học Lao động & Nguồn
nhân lực do NCVC Tôn Thiện Chiếu
làm chủ nhiệm.
6. Một số vấn đề cơ bản về dân
số và phát triển nông thôn Việt Nam
của Phòng Xã hội học Dân số & Phát
triển do TS. Nguyễn Đức Vinh làm
chủ nhiệm.
7. Bất bình đẳng về giáo dục ở
khu vực nông thôn hiện nay (Qua
khảo sát xã hội học ở một xã nông
thôn đồng bằng sông Hồng) của
Phòng Xã hội học Nông thôn do TS.
Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm.
8. Một số vấn đề về tuyến y tế cơ
sở ở nông thôn (qua khảo sát 1 xã
vùng nông thôn đồng bằng sông
Hồng) của Phòng Xã hội học Sức
khoẻ & Môi trường do TS. Trịnh Hoà
Bình làm chủ nhiệm.
9. Phát triển xã hội ở nông thôn:
một số vấn đề lý luận của Phòng Lý
luận cơ bản do TS. Nguyễn Đức
Truyến làm chủ nhiệm.
10. Bước đầu tìm hiểu nghiên
cứu Dư luận xã hội nông thôn của
Trung tâm Điều tra dư luận xã hội
do PGS.TS. Trần Cao Sơn làm chủ
nhiệm.
11. Bước đầu đề xuất tiêu chuẩn
tham gia hệ đề tài cấp Viện và Đào
tạo sau đại học Viện Xã hội học - thực
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trạng và triển vọng của Phòng Quản lý
khoa học & Đào tạo do TS. Dương
Chí Thiện làm chủ nhiệm.
12. Tổng quan tạp chí tiếng Anh và
làm tư liệu tạp chí tiếng Anh về nông
thôn của Phòng Thông tin - Tư liệu Thư viện do PGS.TS Phạm Văn Bích
làm chủ nhiệm.
Hệ đề tài khoa học cấp viện năm
2008 của Viện Xã hội học đều là
những vấn đề thời sự nổi bật của đất
nước; cũng như của ngành khoa học
xã hội học. Nhiều đề tài trong đó đã
được Hội đồng nghiệm thu và cán bộ
nghiên cứu trong cơ quan đánh giá
cao. Kết quả 7 đề tài được đánh giá
xuất sắc, 3 đề tài xếp loại khá.
PV
Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị
tổng kết công tác năm 2008 và đề ra
phương hướng hoạt động năm 2009
Ngày 09 tháng 01 năm 2009, Viện
Xã hội học đã tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác năm 2008 và đề ra
phương hướng hoạt động năm 2009.
Tham gia Hội nghị tổng kết có đại
diện các cơ quan chức năng Viện
Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện
Đảng uỷ, Ban chấp hành Công đoàn,
Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam, và các nhà nghiên cứu lão
thành, cán bộ hưu trí, ban Lãnh đạo
Viện cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu,
viên chức của Viện Xã hội học.
Thay mặt ban Lãnh đạo, GS.TS
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Trịnh Duy Luân, Viện trưởng Viện Xã
hội học đã trình bày Báo cáo tổng kết
công tác năm 2008 và phương hướng
hoạt động năm 2008 của Viện.
Về hoạt động nghiên cứu khoa học,
trong năm 2008, Viện đã hoàn thành
và triển khai thực hiện tổng cộng 12
đề tài cấp Bộ. Hệ đề tài cấp Viện gồm
10 đề tài được triển khai thực hiện
trên cơ sở các phòng nghiên cứu. Tất
cả đều tập trung vào một chủ đề là
nghiên cứu những vấn đề xã hội của
nông thôn Việt Nam hiện nay.
Các đề tài/dự án hợp tác với các tổ
chức bên ngoài (bao gồm cả các tổ
chức quốc tế và các cơ quan trong
nước) được lãnh đạo Viện, các Phòng
và cá nhân các cán bộ nghiên cứu tiếp
tục chủ động khai thác và thực hiện.
Hoạt động đào tạo sau đại học tiếp
tục được triển khai đã đạt kết quả tốt
trong công tác thi tuyển học viên cao
học và nghiên cứu sinh, tổ chức bảo
vệ thành công luận án tiến sĩ cấp bộ
môn cho 2 nghiên cứu sinh…, song
bên cạnh đó cũng cần phải khắc phục
khó khăn, tiếp tục xử lý những điểm
yếu trong những năm qua.
Tạp chí Xã hội học trong năm 2008
đã hoàn thành 4 số với nội dung tốt,
các chuyên mục được duy trì đều đặn.
Ban biên tập Tạp chí không ngừng nỗ
lực để nâng cao chất lượng bài viết,
phục vụ công tác nghiên cứu khoa
học.
Báo cáo tổng kết cũng ghi
những thành quả đạt được trong
tác tổ chức cán bộ, công tác
chính, kế toán – tài chính, hoạt

nhận
công
hành
động
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thông tin thư viện, hoạt động hợp tác
quốc tế, các hoạt động đoàn thể như
công đoàn, Chi Hội cựu chiến binh,
Chi đoàn Thanh niên và công tác thi
đua khen thưởng…
Về lực lượng, đội ngũ cán bộ của
Viện trong năm 2008 đã có sự thay
đổi quan trọng. Sau khi có thêm 1 cán
bộ về hưu vào đầu năm, tổng số biên
chế của Viện giảm còn 48 người với
tuổi đời trung bình 51. Nhưng từ
tháng 8/2008, Viện đã được bổ sung 8
cán bộ nghiên 3 cán bộ thư viện, nâng
tổng số biên chế lên 59 người.
Cơ sở vật chất của Viện như chỗ
làm việc, các phòng họp và phòng
học, phòng khách quốc tế cùng với
các điều kiện trang bị chung của khu
vực trụ sở 27 Trần Xuân Soạn đã tạo
những điều kiện thuận lợi hơn cho
hoạt động nghiên cứu và sinh hoạt của
Viện.
Bên cạnh đó, cũng có không ít khó
khăn, thách thức mà Viện phải đối
mặt trong năm qua và cần tính đến
trong những năm tới.
Đó là những khó khăn, bất cập
trong cơ chế quản lý điều hành một
Viện nghiên cứu, với mô hình cũ từ
hàng chục năm nay, chưa có những
đổi mới mang tính đột phá, triệt để.
Đó cũng là sự không đồng đều giữa
đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giữa các
Phòng nghiên cứu trong năng lực và
tiếp cận các cơ hội mở rộng các hoạt
động nghiên cứu vừa có ý nghĩa học
thuật, vừa có giá trị thực tế; vừa tạo
việc làm, tạo thu nhập vừa hoàn thành
tốt những nhiệm vụ được cấp trên

giao phó.
Về lực lượng cán bộ tuy bước đầu
được đổi mới, trẻ hoá, song việc đào
tạo đội ngũ trẻ này để thay thế nhóm
cán bộ sắp nghỉ hưu trong vẫn còn là
một thách thức lớn đối với sự phát
triển của Viện trong những năm tới.
Cũng như những năm trước đây,
trong năm 2008, Viện vẫn tiếp tục
nhận được sự chỉ đạo của Lãnh đạo
Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, sự
hỗ trợ tích cực của các Ban chức năng
của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
cho các hoạt động của Viện. Nhờ đó,
mặc dù còn có một số khó khăn, nhìn
chung, trong năm 2008 toàn thể cán
bộ nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu
của Viện đã nêu cao tinh thần trách
nhiệm, hoàn thành các nhiệm vụ được
giao. Đội ngũ cán bộ của Viện đã có
sự đoàn kết nhất trí, ủng hộ Ban Lãnh
đạo Viện trong các hoạt động, và vì
thế, Viện đạt được những kết quả
công tác mới trong năm 2008 được
trình bày trong Báo cáo.
Về phương hướng hoạt động năm
2009, hoạt động nghiên cứu của Viện
Xã hội học năm 2009 sẽ có những
thay đổi quan trọng. Trước hết, đó là
toàn bộ khối lượng các đề tài nghiên
cứu cấp Bộ và cấp Viện được tập
trung trong Chương trình nghiên cứu
2009 - 2010 đã được Chủ tịch Viện
Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt
(cả về nội dung và kinh phí).
Viện sẽ cần có nhiều hoạt động
bàn bạc, thảo luận để quán triệt tinh
thần đổi mới và tìm ra các biện pháp,
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giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới,
theo một phong cách và phương pháp
điều hành mới. Sẽ phải phân bố các
hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc
5 đề tài sao cho có thể huy động tối đa
sự tham gia của tất cả các nhóm cán
bộ nghiên cứu của Viện, vừa đảm bảo
hiệu quả và chất lượng của các đề tài.

năm 2008, tại thành phố Lạng Sơn,
Viện Xã hội học đã tổ chức hội thảo
khoa học thường niên “Kết quả nghiên
cứu khoa học năm 2008”, nhằm đánh
giá lại kết quả những hoạt động khoa
học năm vừa qua và khởi động các
hoạt động nghiên cứu khoa học thời
gian trước mắt.

Bên cạnh đó vẫn phải duy trì và
phát triển các hoạt động nghiên cứu
phối hợp với bên ngoài, như là nguồn
tạo việc làm và thu nhập bổ sung cho
cán bộ của Viện.

Hội thảo được chia làm 3 phiên:
Phiên họp toàn thể và hai phiên họp
của hai tiểu ban. Phiên họp toàn thể
do GS.TS Trịnh Duy Luân và
PGS.TSKH Bùi Quang Dũng chủ trì.
GS.TS Trịnh Duy Luân tại phiên họp
toàn thể, đã phát biểu khai mạc, giới
thiệu nội dung, chương trình hội thảo;
nêu bật hội thảo là một loại hình sinh
hoạt khoa học mang tính thường niên
đầu năm của cơ quan, là dịp trao đổi
học thuật về những kết quả nghiên
nghiên cứu khoa học năm qua; vừa là
dịp để khởi động các nghiên cứu khoa
học trong năm. Cũng tại phiên họp
toàn thể, 2 báo cáo khoa học trong hệ
đề tài khoa học cấp viện đã được trình
bày, cụ thể: 1- Một số vấn đề cơ bản
về dân số và phát triển nông thôn Việt
Nam do TS. Nguyễn Thanh Liêm
trình bày; và 2- Bất bình đẳng về giáo
dục ở khu vực nông thôn hiện nay
(Qua khảo sát xã hội học ở một xã
vùng nông thôn đồng bằng sông
Hồng) do TS. Đỗ Thiên Kính trình
bày.

Tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Nga My
- Chủ tịch Công đoàn Viện Xã hội
học, cũng đó trình bày Báo cáo của
Ban Chấp hành Công đoàn Viện về
những thành tích mà cán bộ công chức
Công đoàn Viện Xã hội học đã đạt
được trong năm 2008 và phương
hướng phấn đấu trong năm 2009.
Trong hội nghị, phần thảo luận và
phát biểu ý kiến diễn ra khá sôi nổi
với nhiều ý kiến khẳng định kết quả
cũng như những hạn chế cần khắc
phục trong thời gian tới. Và cũng như
thường lệ Hội nghị tổng kết công tác
hàng năm đều là dịp gặp gỡ, giao lưu,
chia sẻ kinh nghiệm và tình cảm giữa
các thế hệ cán bộ, nghiên cứu viên của
cơ quan.
T.X
Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo
“Kết quả nghiên cứu khoa học năm
2008”
Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 02

Phiên họp của Tiểu ban 1 do
GS.TS. Trịnh Duy Luân và PGS.TS.
Trần Cao Sơn chủ trì. Có 5 báo cáo
được trình bày:
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1. Sử dụng vốn xã hội trong chiến
lược sinh kế của nông dân ven đô Hà
Nội dưới tác động của đô thị hóa do
ThS. Đặng Thanh Trúc trình bày.
2. Bước đầu tìm hiểu nghiên cứu
Dư luận Xã hội nông thôn do PGS.TS.
Trần Cao Sơn trình bày.
3. Một số vấn đề về tuyến y tế cơ
sở ở nông thôn ( Qua khảo sát một xã
vùng nông thôn đồng bằng sông
Hồng) do NCV Nguyễn Như Trang
trình bày.
4. Một số vấn đề về các cơ sở trợ
giúp trẻ em tại các thành phố lớn hiện
nay do TS. Trịnh Thị Quang trình bày.
5. Phổ biến thông tin trong hoạt
động tham vấn cộng đồng tại các dự
án hạ tầng quy mô lớn hiện nay do
TS. Trương Xuân Trường trình bày.
Phiên họp Tiểu ban 2 do
PGS.TSKH Bùi Quang Dũng và
PGS.TS Phạm Văn Bích chủ trì. Có 6
báo cáo khoa học được trình bày tại
tiểu ban này, bao gồm:
1. Khác biệt về giá trị gia đình giữa
các lớp thế hệ và giữa nam và nữ:
nghiên cứu trường hợp tại một xã
nông thôn do NCV Nguyễn Khánh
Bích Trâm trình bày.
2. Vai trò của các mạng lưới xã hội
ở nông thôn trong việc cung cấp các
dịch vụ tài chính nhằm quản lý rủi ro
và phát triển bền vững cho các hộ gia
đình nghèo do ThS. Đoàn Kim Thắng
trình bày.
3. Sự vận hành và biến đổi cơ cấu
tổ chức làng Tam Sơn qua ba giai
đoạn lịch sử do ThS. Lê Mạnh Năm

trình bày.
4. Thống kê, phân loại và mô tả cơ
cấu tổ chức ở làng xã Tam Sơn do
NCS Bế Viết Hậu trình bày.
5. Sự tham gia của người dân
vào trong cơ cấu tổ chức làng
Tam Sơn do NCV Nguyễn Phan
Lâm trình bày.
6. Các tổ chức xã hội tự nguyện ở
nông thôn đồng bằng sông Hồng (Qua
khảo sát tại xã Đồng Quang, huyện Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh) do NCS Đặng Thị
Việt Phương trình bày.
Các phiên họp của hội thảo đã diễn
ra hết sức sôi nổi với nhiều ý kiến
tranh luận, góp ý thẳng thắn, xây dựng
và sâu sắc.
Cuối hội thảo, PGS.TS Phạm Văn
Bích và PGS.TS Trần Cao Sơn, đại
diện chủ trì 2 tiểu ban đã nêu tóm tắt
kết quả của 2 phiên họp này, nhấn
mạnh những ý kiến thảo luận, đóng
góp và những hướng gợi mở trong
nghiên cứu khoa học.
Bế mạc Hội thảo, GS.TS Trịnh Duy
Luân tổng kết hội thảo, nêu bật những
kết quả nghiên cứu trong năm và
những thành công quan trọng của hội
thảo, bao gồm cả công tác tổ chức và
phục vụ. Đồng chí Viện trưởng cũng
giới thiệu về Chương trình nghiên cứu
khoa học của Viện năm 2009 với tính
chất mới. Đó là các đề tài khoa học sẽ
không phân về các phòng chuyên môn
như cũ mà tập trung một chương trình
thống nhất được thực hiện trong 2
năm (2009 - 2010) với nội dung “Một
số vấn đề cơ bản về mô hình phát
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triển và quản lý xã hội ở Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2020” do GS.TS
Trịnh Duy Luân làm chủ nhiệm.
Chương trình có 5 nhánh đề tài là: 1.
Tổng quan và tổng hợp kết quả nghiên
cứu của chương trình, do GS.TS Trịnh
Duy Luân làm chủ nhiệm; 2. Cơ sở lý
luận và kinh nghiệm thế giới về mô
hình phát triển xã hội, do PGS.TS Vũ
Mạnh Lợi làm chủ nhiệm; 3. Tư tưởng
Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã
hội và quản lý sự phát triển xã hội ở
Việt Nam, do PGS.TSKH Bùi Quang
Dũng làm chủ nhiệm; 4. Một số vấn
đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở
Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, do
PGS.TS Vũ Tuấn Huy làm chủ nhiệm;
5. Một số vấn đề cơ bản về thể chế và
thiết chế xã hội, phát triển xã hội ở
Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020, do
TS Nguyễn Đức Vinh làm chủ nhiệm.
Hội thảo “Kết quả nghiên cứu khoa
học năm 2008” do Viện Xã hội học tổ
chức đã thành công tốt đẹp, thể hiện
được ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, là
diễn đàn khoa học quan trọng để giao
lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm
giữa các thế hệ cán bộ nghiên cứu, là
sinh hoạt khoa học mang tính truyền
thống của cơ quan.
XT
Hội thảo Khởi động Chương
trình nghiên cứu khoa học năm
2009 - 2010 của Viện Xã hội học
Ngày 13/3/2009 viện Xã hội học đã
tổ chức khởi động Chương trình
nghiên cứu khoa học năm 2009 2010, bằng việc tổ chức cuộc Hội thảo
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giới thiệu, trao đổi về đề tài: “Tư
tưởng Hồ Chí Minh về mô hình xã hội
tổng quát, phát triển xã hội và quản lý
sự phát triển xã hội ở Việt Nam” do
PGS. TSKH Bùi Quang Dũng làm chủ
nhiệm đề tài. Đây là một trong 5 đề tài
thuộc chương trình: Một số vấn đề cơ
bản về mô hình phát triển và quản lý
xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 2020
của Viện.
Đến dự Hội thảo có Lãnh đạo Viện
và đại diện các Phòng, Trung tâm của
Viện. Sau khi nghe PGS.TSKH Bùi
Quang Dũng giới thiệu về mục đích, ý
nghĩa và nội dung của đề tài, các đại
biểu tham dự Hội thảo đã có những
thảo luận, đóng góp ý kiến rất sôi nổi
về tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận
và phương pháp nghiên cứu, nội dung
nghiên cứu... của đề tài.
Đề tài có mục tiêu nghiên cứu:
- Tìm hiểu và phát hiện, hệ thống
hoá, từ di sản này, những luận điểm
căn bản về mô hình xã hội Việt Nam,
phát triển xã hội và quản lý sự phát
triển xã hội.
- Đề xuất các khuyến nghị, trên cơ
sở di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm
góp phần hoàn thiện mô hình xã hội
tổng quát của xã hội Việt Nam, sự
phát triển xã hội và quản lý sự phát
triển xã hội Việt Nam.
Trên cơ sở đó nội dung nghiên cứu
của đề tài sẽ bám sát 3 trục:
1. Những ý tưởng của Hồ Chí Minh
liên quan tới mô hình xã hội tổng
quát;
2. Phát triển xã hội;
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3. Quản lý sự phát triển xã hội.
Hội thảo là một khởi đầu tốt đẹp
cho cho hoạt động nghiên cứu khoa
học của Viện trong năm 2009 - 2010.
Tuấn Minh
Đại hội thành lập Chi hội Xã hội học
Trường Đại học Công đoàn
Thực hiện Thông báo 04/HXHHTB của Ban thường vụ Hội Xã hội học
Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức
các chi hội cơ sở, ngày 27 tháng 2
năm 2009, Đại hội thành lập Chi hội
Xã hội học Trường Đại học Công
đoàn đã được tiến hành.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có GS
.TS Trịnh Duy Luân - Chủ tịch Hội
Xã hội học Việt Nam; PGS.TS
Nguyễn An Lịch, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội Xã hội học Việt
Nam; GS.TS Nguyễn Đình Tấn, Uỷ
viên Thường vụ Hội Xã hội học Việt
Nam, phụ trách các chi hội khu vực
phía Bắc.
Tham gia Chi hội và dự Đại hội có
các hội viên là cán bộ giảng dạy các
Khoa Xã hội học, Công tác xã hội,
Công đoàn, các giảng viên của trường
Đại học Công đoàn, cán bộ nghiên
cứu các ban Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, cựu sinh viên khoa Xã hội
học trường Đại học Công đoàn hiện
đang công tác tại các cơ quan, doanh
nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Đại hội đã được nghe GS.TS Trịnh
Duy Luân, Chủ tịch Hội Xã hội học
Việt Nam; PGS.TS Nguyễn An Lịch,

Phó Chủ tịch Thường trực Hội, GS.TS
Nguyễn Đình Tấn, Uỷ viên ban
Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam
phát biểu, nêu rõ việc thành lập và tổ
chức hoạt động tốt các Chi hội Xã hội
học là việc làm thiết thực nhằm góp
phần phát triển Hội Xã hội học và
nâng cao vị thế của ngành xã hội học
trong đời sống xã hội. Chi hội Xã hội
học Trường Đại học Công đoàn là chi
hội đầu tiên ở khu vực phía Bắc được
thành lập. Chi hội có điều kiện thuận
lợi là có những hội viên là cựu sinh
viên Khoa Xã hội học Trường Đại học
Công đoàn đang công tác ở các ngành
nghề khác nhau, giữ các chức vụ quan
trọng trong hệ thống Công đoàn cũng
như các doanh nghiệp. Mặc dù không
trực tiếp nghiên cứu Xã hội học nhưng
đều vận dụng kiến thức của xã hội học
cũng như cách tiếp cận xã hội học
trong công việc và đạt được hiệu quả
cao trong công tác của mình.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi
hội khoá I gồm 3 thành viên:
1. TS .Vũ Đạt - Trưởng khoa Xã
hội học trường Đại học Công đoàn
2. ThS. Hoàng Thanh Xuân - Bí thư
Đoàn trường, Phụ trách Phòng công tác
sinh viên trường Đại học Công đoàn.
3. Cử nhân Phạm Xuân Hải - Uỷ
viên thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban
kiểm tra công đoàn Tổng Công ty Sông
Đà.
Đại hội đã thông qua nghị quyết và
kết thúc trong không khí phấn khởi, tin
tưởng về sự phát triển của chi hội và của
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Hội xã hội học Việt Nam./.
P.V.
Cơ sở Đào tạo Sau đại học Viện
Xã hội học khai giảng khóa 14 (2008
- 2012)
Ngày 19 tháng 3 năm 2009, tại Hội
trường lớn 27 - Trần Xuân Soạn, Viện
Xã hội học đã tổ chức lễ khai giảng
Khóa 14 đào tạo sau đại học, giai
đoạn 2008 - 2012. Tham dự lễ khai
giảng có các giáo viên cơ sở đào tạo,
các cán bộ Phòng Đào tạo, các nghiên
cứu sinh và các học viên cao học khóa
14, cũng như các nghiên cứu sinh và
các học viên cao học các khóa.
Trong bài phát biểu khai mạc,
PGS.TS Vũ Tuấn Huy, Phó Viện
trưởng Viện Xã hội học đã chỉ rõ
những chuyển biến tích cực của Viện
trong công tác tuyển sinh, đào tạo và
quản lý đào tạo trong những năm gần
đây. Trong khóa tuyển nghiên cứu
sinh khóa 14, tất cả 7 thí sinh đều
vượt điểm chuẩn, và Viện đã được Bộ
Giáo dục & Đào tạo bổ sung hai chỉ
tiêu. Phó Giáo sư đã nhấn mạnh
những lợi thế của Viện trong đào tạo
sau đại học, đó là bề dày hoạt động
nghiên cứu của đội ngũ cán bộ giảng
dậy cơ hữu có chất lượng cao của
viện. Hầu hết các giảng viên đào tạo
sau đại học được đào tạo ở các trung
tâm đào tạo và nghiên cứu có tiếng
trong và ngoài nước, và có bề dày
nghiên cứu cũng như giảng dạy.
Một thuận lợi của Khóa 14 là
chương trình đào tạo nghiên cứu sinh
được điều chỉnh thành 4 năm, hơn 1
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năm so với các năm trước. Để tạo điều
kiện thuận lợi cho nghiên cứu sinh,
Viện đã tổ chức một phòng làm việc
cho nghiên cứu sinh có trang bị vi tính
và internet để nghiên cứu, làm việc và
học tập tại viện, dự kiến một tuần
trong một tháng. Viện cũng dự kiến
thu hút nhiều hơn các nghiên cứu sinh
vào các hoạt động khoa học của các
nhóm trong Viện. Tuy nhiên, lãnh đạo
của Viện cũng chỉ rõ yêu cầu tự quản
lý thật chặt chẽ chương trình học tập
của mỗi nghiên cứu sinh.
Trong lễ khai mạc, đại diện Phòng
Đào tạo Sau Đại học đã công bố
Quyết định của Bộ Giáo dục & Đào
tạo công nhận nghiên cứu sinh (ký
ngày 12 tháng 1 năm 2009) và học
viên cao học khóa 14 (ký ngày 24
tháng 10 năm 2008); Quyết định ký
ngày 19 tháng 2 năm 2009 của Viện
trưởng Viện Xã hội học về phê duyệt
tên đề tài và các giảng viên hướng dẫn
nghiên cứu sinh. Theo quy chế tổ
chức đào tạo nghiên cứu sinh, mỗi
người có thể được hai tiến sĩ, hoặc
được một phó giáo sư có học vị tiến sĩ
hướng dẫn.
Các giảng viên của Viện đã trao đổi
với các nghiên cứu sinh và học viên
cao học về cách quản lý tiến trình
nghiên cứu và học tập, kinh nghiệm
xây dựng đề tài nghiên cứu, và những
thách thức của quá trình học tập ở bậc
sau đại học. Chia sẻ kinh nghiệm đào
tại từ các khóa trước, các giáo viên
của cơ sở đào tạo đã nhấn mạnh yêu
cầu tự quản lý tiến trình học tập
nghiên cứu của mỗi học viên và
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nghiên cứu sinh trong khuôn khổ của
chương trình với sức ép phải thực
hiện các công việc khác ngoài việc
học tập. Các giáo viên cũng lưu ý về
tính khả thi khi đặt tên và lựa chọn
các đề tài nghiên cứu trong bối cảnh
có những hạn chế về thời gian, nguồn
lực và thông tin có thể tiếp cận. Các
giáo viên cũng khuyến khích sự trao
đổi thường xuyên giữa người dạy,
người hướng dẫn và người học.

giá trị của sinh viên (Qua nghiên cứu
trường hợp sinh viên của 11 đơn vị
đào tạo trên địa bàn Hà Nội từ năm
1998 đến nay) của nghiên cứu sinh
Phạm Tất Thắng. Luận án do GS.TS
Phạm Tất Dong và PGS.TS Vũ Hào
Quang hướng dẫn khoa học.

Trao đổi trong lễ khai giảng, đại
biểu các học viên đã thể hiện lòng biết
ơn tới đội ngũ giảng viên và cán bộ
quản lý của Viện đã nhiệt tình hỗ trợ
trong quá trình học tập tại Viện.
Trong quá trình học tập và nghiên
cứu, môi trường đào tạo dân chủ và
khuyến khích sáng tạo ở Viện sẽ đem
lại những kết quả đóng góp có ý nghĩa
cho uy tín và vị thế của Viện trong
ngành khoa học xã hội trong nước và
quốc tế. Các học viên cũng mong đợi
việc tăng cường quan hệ giữa học viên
và giáo viên, và giữa học viên qua
giao tiếp bằng internet, qua sự vận
hành thư viện điện tử để phục vụ công
tác nghiên cứu khoa học.

Giá trị và định hướng giá trị luôn là
đề tài quan trọng đặt cơ sở cho hoạt
động thực tiễn của con người; tôn
trọng những giá trị nào và định hướng
theo những giá trị nào sẽ trở thành cơ
sở cho mỗi người, nhất là thanh niên
lựa chọn cách sống, lý tưởng sống,
nghề nghiệp, xây dựng tình bạn, tình
yêu và quyết định hôn nhân…

ĐNQ
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà
nước tại Cơ sở đào tạo Sau đại học
Viện Xã hội học
Ngày 11 tháng 3 năm 2009, cơ sở
đào tạo Sau đại học - Viện Xã hội học
đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ
cấp Nhà nước chuyên ngành Xã hội
học, mã số 62.31.30.01: Định hướng

Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp
Nhà nước của NCS. Phạm Tất Thắng
gồm 7 thành viên do PGS.TSKH Bùi
Quang Dũng, Chủ tịch Hội đồng.

Từ khi nước ta thực hiện công cuộc
đổi mới, chuyển đổi sang nền kinh tế
thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, hệ thống các giá
trị cũng đã có có nhiều thay đổi. Quan
niệm về nghề nghiệp, việc làm, nơi
làm việc cũng như quan niệm về tình
bạn, tình yêu, về hạnh phúc gia
đình… đã có sự chuyển đổi nhiều nhất
trong giới trẻ. Có những thay đổi phù
hợp với sự tiến bộ thời đại, song cũng
có những thay đổi chưa hẳn đã phù
hợp với hệ giá trị nhân văn truyền
thống của Việt Nam.
Nghiên cứu định hướng giá trị sinh
viên cho phép chúng ta bước đầu nhận
định về những biến đổi về giá trị và
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lối sống của một nhóm xã hội và dự
báo về vấn đề tư tưởng của sinh viên,
qua đó có thể phần nào dự báo được
về đội ngũ trí thức trong tương lai.

hướng giá trị của sinh viên hiện nay
qua sự phân tích các chỉ báo về giới
tính, địa bàn và nguồn gốc xuất thân,
ngành học… của sinh viên.

Định hướng giá trị của sinh viên là
một trong những nội dung của lối
sống sinh viên; qua nghiên cứu định
hướng giá trị của sinh viên sẽ có một
cái nhìn cụ thể về lối sống và xu
hướng phấn đấu của đội ngũ thanh
niên trí thức. Kết quả nghiên cứu định
hướng giá trị của sinh viên sẽ đóng
góp một phần cơ sở thực tiễn cho việc
hoạch định chính sách, phương pháp
giáo dục đại học nhằm đào tạo được
đội ngũ trí thức trẻ đáp ứng yêu cầu
của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.

Hội đồng kết luận: Luận án Định
hướng giá trị của sinh viên (Qua
nghiên cứu trường hợp sinh viên của
11 đơn vị đào tạo trên địa bàn Hà Nội
từ năm 1998 đến nay) đã đáp ứng
được yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ
chuyên ngành Xã hội học. Tác giả
luận án, nghiên cứu sinh Phạm Tất
Thắng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ
chuyên ngành Xã hội học.

Các thành viên Hội đồng chấm luận
án tiến sĩ cấp Nhà nước nhận định:
Luận án đã chọn nghiên cứu một vấn
đề khó, khá hấp dẫn trong Xã hội học.
Tác giả luận án đã có nhiều phát hiện
lý thú và lý giải khá sâu sắc về định

Luận án được lưu trữ tại Thư viện
Quốc gia Việt Nam và Thư viện Viện
Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội
Việt Nam.
NTM
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