Xã hội học số 2 (118), 2012

Viện xã hội học tổ chức các Hội đồng xét đề cương các đề tài cấp Bộ
và cấp cơ sở năm 2013
Nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc xây
dựng các đề cương đề tài cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2013, từ ngày 03/4 đến 07/4/2012
Viện Xã hội học đã tổ chức các Hội đồng xét duyệt đề cương tại cơ sở. Năm 2013 theo
phê duyệt của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Xã hội học có 13 đề tài
được thực hiện bao gồm 05 đề tài cấp Bộ (trong đó có 01 Báo cáo xã hội 2013) và 08 đề
tài cấp Cơ sở (cấp Viện). Cụ thể như sau:
A. Đề tài cấp Bộ:
1. Đề tài: “Ảnh hưởng của phương tiện truyền thông mới đến giới trẻ hiện nay”. TS.
Trịnh Hòa Bình làm Chủ nhiệm;
2. Đề tài: “Sự di động thoát khỏi tầng lớp nông dân dưới hình thức di cư con lắc ở
nông thôn hiện nay”. TS. Đỗ Thiên Kính làm Chủ nhiệm;
3. Đề tài: “Nguồn nhân lực trẻ ở Việt Nam, định hướng và giải pháp”. PGS.TS Vũ
Mạnh Lợi làm Chủ nhiệm;
4. Đề tài: “Tác động của đô thị hóa đối với sinh kế của nhóm thanh niên vùng ven
Hà Nội”. TS. Dương Chí Thiện làm Chủ nhiệm;
5. Đề tài: “Định hướng nghề nghiệp và tác động của chúng đến quá trình chuyển đổi
cơ cấu nghề nghiệp ở Việt Nam”. TS. Nguyễn Đức Vinh làm Chủ nhiệm.
B. Đề tài cấp Viện:
1. Đề tài: “Lý luận về phát triển nguồn nhân lực: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho
Việt Nam”. TS. Nguyễn Đức Chiện làm Chủ nhiệm;
2. Đề tài: “Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và triển vọng”. ThS.
Đặng Thị Việt Phương làm Chủ nhiệm;
3. Đề tài: “Định hướng nghề nghiệp của học sinh Trung học Phổ thông”. TS. Bùi Thị
Thanh Hà làm Chủ nhiệm;
4. Đề tài: “Văn hóa giáo dục trong nhu cầu cải cách giáo dục ở Việt Nam”. ThS. Lê
Mạnh Năm làm Chủ nhiệm;
5. Đề tài: “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong bối cảnh nền kinh tế chuyển
đổi”.ThS. Đoàn Kim Thắng làm Chủ nhiệm;
6. Đề tài: “Khác biệt giữa các thế hệ về giáo dục/đào tạo và nghề nghiệp trong gia
đình nông thôn đồng bằng sông Hồng”. ThS. Nguyễn Hồng Thái làm Chủ nhiệm;
7. Đề tài: “Mô hình chăm sóc trẻ em trong xã hội đang chuyển đổi”. ThS. Trần Thị
Minh Thi làm Chủ nhiệm;
8. Đề tài: “Giá trị của việc làm trong lực lượng lao động trẻ”. TS. Trương Xuân

Bản quyền thuộc viện Xã hội học

www.ios.org.vn

137

Xã hội học số 2 (118), 2012

Trường làm Chủ nhiệm.
Sau khi đề cương các đề tài được xem xét và góp ý kiến để hoàn thiện tại Viện Xã hội
học, 05 đề tài cấp Bộ sẽ bảo vệ lần thứ hai tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam trước khi
Chủ tịch Viện phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong năm 2013./.
ĐKT
Phòng Quản lý Khoa học
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