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TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2011
(Xếp theo chuyên mục)

Tên bài
Mô hình xây dựng nhà nước phúc lợi xã hội ở
Thuỵ Điển và bài học cho Việt Nam
Khái niệm chất lượng đào tạo trong giảng dạy
và những vấn đề của đại học Việt Nam
Chất lượng tăng trưởng và những thách
thức về phát triển xã hội ở Việt Nam
Sự tham gia của xã hội dân sự trong phát
triển xã hội: từ thực tiễn đến gợi ý chính sách
Khoa Xã hội học của trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học
Quốc gia Hà Nội tròn 20 tuổi
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
20 năm đào tạo và nghiên cứu khoa học
của Khoa Xã hội học, Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học
Quốc gia Hà Nội
Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong
nghiên cứu vốn xã hội ở Việt Nam hiện nay
Đô thị hóa, công nghiệp hóa ở Việt Nam:
Vai trò của yếu tố đầu tư nước ngoài
Những quan điểm cơ bản của Đảng và
Chính phủ về quy hoạch đô thị và đô thị hóa
Vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt
Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá và
hiện đại hoá đất nước
Cấu trúc xã hội trong cả nước, nông thôn-đô
thị và chân dung tầng lớp nông dân Việt Nam
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong
xây dựng nông thôn mới
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM
Phát triển bền vững ở Thừa Thiên - Huế
trong mối liên hệ với chiến lược bảo tồn
và phát triển cố đô Huế
Một số khía cạnh xã hội và môi trường
trong quá trình phát triển bền vững của

Tác giả

Trang

Số

MAI HUY BÍCH

3

1

18

1

3

2

NGUYỄN KHÁNH
TRUNG
LÊ KIM SA,
ĐẶNG NGUYÊN ANH
NGUYỄN QUÝ NGHỊ,
NGUYỄN QUÝ THANH
BÙI QUANG DŨNG

VŨ MẠNH LỢI

NGUYỄN THỊ KIM HOA

NGUYỄN TUẤN ANH
PHẠM VĂN QUYẾT
HOÀNG BÁ THỊNH
NGUYỄN QUANG
THUẤN
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
ĐỖ THIÊN KÍNH
BÙI TẤT THẮNG

HỒ SỸ QUÝ

NGUYỄN XUÂN MAI

11

2

3

3

5

3

6

3

9

3

13

3

22

3

3

4

5

4

8

4

22

4

33

1

42

1
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Tên bài
Thừa Thiên - Huế
Nhà hàng Việt Nam - một hiện tượng về
vốn xã hội của người Việt Nam định cư
tại Nhật
Nghèo ở đô thị Việt Nam trước những
thách thức của khủng hoảng tài chính và
suy thoái kinh tế
Sự thay đổi thái độ về việc làm và cuộc
sống vật chất của thanh niên Việt Nam
Yếu tố nguy cơ, yếu tố bảo vệ liên quan đến
quan hệ tình dục ở vị thành niên: Nghiên cứu
dọc tại Chí Linh, Hải Dương
Nhà hàng Việt Nam - một hiện tượng về
vốn văn hóa của người Việt Nam định cư
ở Nhật (Phần II)
Tác động của một số chính sách vĩ mô đến
quản lý và phát triển xã hội vùng Tây Nguyên
Lịch sử tụ cư, quá trình đô thị hóa và những
đặc điểm dân số học: nghiên cứu trường hợp
phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
Một số vấn đề xã hội cơ bản trong phát
triển bền vững hộ gia đình vùng Tây Bắc
nước ta hiện nay
Một vài đặc điểm của hộ gia đình sau khi
bị thu hồi quyền sử dụng đất canh tác
Nhu cầu hoạt động công tác xã hội trong
một số lĩnh vực tại Việt Nam hiện nay
Quan niệm về vai trò của nữ giới trong
cộng đồng khoa học ở Việt Nam: Những
định kiến chưa được nhìn nhận
Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn
đồng bằng sông Hồng: Liên kết và trao
đổi xã hội
Mạng lưới tổ chức phi chính thức ở nông
thôn trong bối cảnh kinh tế thị trường
hiện nay
Sinh kế cúa cộng đồng ngư dân ven biển:
Thực trạng và giải pháp
Vốn xã hội của nông thôn Việt Nam đương
đại (Một nghiên cứu trường hợp xã Giao
Tân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định)
Tham gia hoạt động kinh tế của người di

Tác giả

Trang

Số

51

1

66

1

21

2

35

2

45

2

BẠCH HỒNG VIỆT

58

2

NGUYỄN THỊ THÙY
DƯƠNG

66

2

VŨ TUẤN HUY

36

3

LÊ THÁI THỊ BĂNG TÂM

47

3

58

3

73

3

ĐẶNG THỊ VIỆT
PHƯƠNG, BÙI QUANG
DŨNG

31

4

MAI VĂN HAI, NGÔ THỊ
THANH QUÝ

46

4

NGUYỄN XUÂN MAI,
NGUYỄN DUY THẮNG

54

4

NGUYỄN THỊ MINH
PHƯƠNG

67

4

NGÔ THỊ KIM DUNG

80

4

HIRASAWA AYAMI

PHÙNG TỐ HẠNH
NGUYỄN HỮU MINH,
TRẦN THỊ HỒNG
NGUYỄN VĂN NGHỊ,
VŨ MẠNH LỢI,
LÊ CỰ LINH,
NGUYỄN THANH LONG
HIRASAWA AYAMI

NGUYỄN THỊ THU HÀ
NGUYỄN THỊ KIM HOA,
ĐẶNG THỊ ÁNH
NGUYỆT
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Tên bài
cư tại thành phố Hồ Chí Minh
SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH
Những thuận lợi và thách thức trong phát triển
xã hội bền vững ở Thừa Thiên - Huế
Nguy cơ nghèo hóa nông dân trong quá
trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nhìn
từ khía cạnh quản lý
Di động việc làm trong quá trình chuyển
đổi ở Việt Nam: Nhìn từ những thay đổi
trong chính sách kinh tế và hội nhập
Nhận thức về nguồn vốn xã hội - sức
mạnh tiềm tàng cho phát triển
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ
Câu chuyện đường đời - Một cách tiếp
cận nghiên cứu định tính trong nghiên
cứu khoa học
Cung cấp dịch vụ y tế ngoài lãnh thổ: Cơ
hội và thách thức cho Việt Nam
Xã hội học du lịch: Lịch sử phát triển và
các chủ đề nghiên cứu cơ bản
Tôn giáo và những hình thức tôn giáo
trong đời sống hiện đại từ cách tiếp cận
xã hội học
Vai trò của định chế xã hội trong việc phát
huy dân chủ ở nông thôn Việt Nam hiện nay
dưới góc nhìn Công tác xã hội
Jean-Daniel Reynaud: lí thuyết điều hoà
xã hội và khả năng ứng dụng phân tích
hành vi quản lí tổ chức
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI
Giai cấp và sự lựa chọn nghề nghiệp - Những động
cơ, nguyện vọng, bản sắc và sự cơ động của phụ
nữ trong công việc chăm sóc
Giai cấp và sự lựa chọn nghề nghiệp Những động cơ, nguyện vọng, bản sắc và
sự cơ động của phụ nữ trong công việc
chăm sóc (Phần II)
Lý thuyết xã hội học phụ thuộc quá trình
trong lập luận của James Mahoney
Phong trào làng mới Seaemaul ở Hàn Quốc:
Quá trình phát triển và thành tựu

Tác giả

Trang

Số

VŨ MẠNH LỢI

77

1

78

2

83

3

KHÚC THỊ THANH VÂN

88

4

KIM VĂN CHIẾN

84

1

88

2

91

3

HOÀNG THU HƯƠNG

102

3

MAI THỊ KIM THANH,
NGUYỄN THỊ THÚY,
NGUYỄN THU TRANG

107

3

TRỊNH VĂN TÙNG

96

4

KATE ELIZABETH
HUPPATZ

89

1

KATE ELIZABETH
HUPPATZ

98

2

MAI ĐẶNG HIỀN QUÂN

102

3

PHẠM THỊ OANH

104

4

PHAN TÂN

LÊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ MINH
CHÂU
NGUYỄN THỊ VÂN
HẠNH
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Tên bài
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC
Đọc sách: "Góp phần tìm hiểu biến đổi xã
hội ở Việt Nam hiện nay
"Trên giá sách của nhà Xã hội học
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học
Đọc sách: Internet - sinh viên - lối sống:
nghiên cứu xã hội học về phương tiện
truyền thông kiểu mới
Trên giá sách của nhà Xã hội học
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học
Đọc sách: Gia đình và biến đổi gia đình ở
Việt Nam đình
Trên giá sách của nhà Xã hội học
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học
Đọc sách: “Nghiên cứu những vấn đề xã hội”
Trên giá sách của nhà Xã hội học
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC
Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng
kết công tác năm 2010 và đề ra phương
hướng hoạt động năm 2011
Viện Xã hội học làm việc với chuyên gia
Cộng hòa Liên bang Đức về triển khai Dự
án “Phát triển hệ thống an sinh xã hội cho
khu vực phi chính thức”
Viện Xã hội học bảo vệ đề cương đề tài
cấp Bộ thuộc Chương trình nghiên cứu
khoa học năm 2011 - 2012 tại Viện Khoa
học xã hội Việt Nam
Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học
năm 2009 - 2010 của Viện Xã hội học
Triển khai nghiên cứu thực địa về nguồn
lực địa phương tại Nam Định
Viện Xã hội học làm việc với tổ chức JICA
(Nhật Bản) về hợp tác nghiên cứu bảo trợ
xã hội và an sinh xã hội
Tổng kết dự án nghiên cứu "Gia đình
nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi”
Nghiệm thu đề tài điều tra nông dân Việt
Nam 2009-2010 tại Viện xã hội học
Tọa đàm “Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và
ứng dụng GIS trong nghiên cứu khoa học xã
hội và tư vấn chính sách”

Tác giả

Trang

Số

101

1

104

2

93

3

111
114
116

4

LH

107

1

ĐOÀN KIM THẮNG

108

ĐOÀN KIM THẮNG

108

1

LÊ THỊ HOA

109

1

ĐOÀN KIM THẮNG

104

2

ĐOÀN KIM THẮNG

104

2

PV

104

2

LÊ HOA

105

2

ĐOÀN KIM THẮNG

106

2

1
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Tên bài
Hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ,
Hội Xã hội học Việt Nam
Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ
2010 – 2015
Quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng mới
Thành lập Học viện Khoa học Xã hội.
Trao đổi khoa học về mô hình phát triển
xã hội tại Hàn Quốc
Thông báo tuyển sinh của Học viện Khoa
học xã hội
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học
xã hội Việt Nam khóa XVII, nhiệm kỳ
2010 - 2015
Chuyến đi trao đổi khoa học tại Hàn Quốc
Seminar khoa học tháng 9/2011 tại Viện
Xã hội học
Tiến hành điều tra dư luận xã hội về
phòng, chống tham nhũng năm 2011
Tham vấn cộng đồng về chính sách an
toàn xã hội chuẩn bị Dự án quản lý thiên
tai Việt Nam
Triển khai dịch vụ Tư vấn Giám sát độc
lập cuối kỳ về An toàn xã hội và môi
trường cho các tuyến đường năm thứ nhất
thuộc hợp phần Nâng cao cải tạo mạng
lưới đường bộ.
Khóa học về “Phương pháp luận nghiên
cứu khoa học xã hội”
Các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập
khoa Xã hội học - Đại học Khoa học xã
hội và nhân văn Hà Nội
Hội thảo quốc tế: “Một số vấn đề xây dựng
nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay”
Gần 1.000 sinh viên, giảng viên và cán bộ
nghiên cứu tham gia “Ngày Xã hội học
Nam Bộ” lần thứ 3 – năm 2011
Hội thảo “Xây dựng nông thôn mới –
Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại
thành phố Nam Định, ngày 8-9 tháng 12
năm 2011

Tác giả

Trang

Số

TRỊNH HÒA BÌNH

107

2

LH

94

2

LH
LH

95
96

2
2

DƯƠNG CHÍ THIỆN

96

2

PV

97

2

TRỊNH HÒA BÌNH

99

3

BÙI THỊ THANH HÀ

128

3

LH

128

3

ĐOÀN KIM THẮNG

129

3

ĐOÀN KIM THẮNG

129

3

LÊ LĨNH

102

3

VIỆT PHƯƠNG

121

4

NGUYỄN HỮU QUÂN

121

4

LÊ HOA

122

4

PHẠM ĐÌNH CHI

123

4

ĐOÀN KIM THẮNG

124

4

Bản quyền thuộc viện Xã hội học www.ios.org.vn

