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THƯ CHÚC MỪNG KHOA XÃ HỘI HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa Xã hội học, lãnh đạo và tập thể
những người làm Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học, Viện KHXH Việt Nam, xin chân
thành gửi tới các đồng nghiệp của Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.
Hai mươi năm qua đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của ngành Xã
hội học Việt Nam, trong đó có đóng góp to lớn của các đồng nghiệp trong Khoa Xã hội
học, trường Đại học KHXH&NV. Từ một đội ngũ các nhà khoa học trẻ mà phần lớn
chuyển từ các chuyên ngành khác sang xã hội học, các bạn đã cùng nhau đoàn kết, lao
động và học tập hết mình, vừa hoàn thành các nhiệm vụ được giao của một cơ sở đào tạo
vừa không ngừng xây dựng năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, mở rộng hợp tác với
các cơ sở nghiên cứu và đào tạo xã hội học trong nước và trên thế giới. Đối với một khoa
như xã hội học ở một trường đại học hàng đầu của đất nước, lịch sử 20 năm không phải là
dài. Song các bạn đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục về đào tạo và tự đào tạo,
nghiên cứu và hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu, thể hiện ý chí và bản lĩnh của những
nhà xã hội học tiên phong của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chúng tôi luôn theo dõi bước tiến của các bạn và học tập tinh thần lao động hết mình
vì sự phát triển của ngành xã hội học ở Việt Nam. Chúng tôi tự hào vì trong suốt 20 năm
đó nhiều thế hệ những người làm Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học đã và đang không
ngừng hợp tác với các bạn cả trong đào tạo lẫn nghiên cứu và phổ biến kiến thức xã hội
học ở Việt Nam. Số Tạp chí chuyên đề dành cho sự kiện này là biểu hiện cao đẹp nhất của
tinh thần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa Khoa Xã hội học và Tạp chí Xã hội học vì một
nền xã hội học mạnh ở Việt Nam.
Chúc các đồng nghiệp của Khoa Xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sức khỏe và nhiều thành công hơn nữa trong chặng
đường phát triển trước mắt.
Thay mặt những người làm Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học
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