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Viện Xã hội học tổ chức hội thảo khoa học về kết quả giữa kỳ chương trình
cấp Bộ 2011-2012
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2012, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội thảo khoa
học giữa kỳ Chương trình cấp Bộ 2011-2012 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây là
hoạt động thường niên nhằm công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu
viên Viện Xã hội học. Hội thảo đã thu hút được đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện
tham gia.
Tại Hội thảo 15 báo cáo khoa học đã được cán bộ nghiên cứu của Viện trình bày về
chủ đề liên quan đến các đề tài cấp Bộ 2011-2012 thuộc Chương trình và các nghiên cứu
hợp tác với các đơn vị khác ngoài Viện Xã hội học như: (i) An sinh xã hội và các định
chế xã hội; (ii) Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh Công
nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; (iii) Các vấn đề về di cư quốc tế và (iv) Đặc điểm
nhân khẩu – xã hội người ly hôn giai đoạn 10 năm trở lại đây…
Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TSKH Bùi Quang Dũng, Viện trưởng Viện Xã hội
học, đồng thời là Chủ nhiệm Chương trình cấp Bộ 2011-2012 đã nhấn mạnh ý nghĩa của
Hội thảo nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài cấp Bộ thuộc
Chương trình đã thực hiện trong giai đoạn 1 vào năm 2011, đồng thời cũng thông qua hội
thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu của Viện đóng góp ý kiến cho các đề tài thực hiện
giai đoạn 2 là giai đoạn tiến hành khảo sát thực địa, thu thập thông tin định lượng nhằm
xây dựng báo cáo tổng hợp đề tài sẽ kết thúc nghiệm thu vào cuối năm 2012. Tại Hội
thảo đã có hơn 20 ý kiến bình luận, phát biểu đóng góp cho các bài tham luận của các nhà
nghiên cứu của Viện với tinh thần xây dựng và không khí học thuật sôi nổi.
Kết thúc Hội thảo, các cán bộ của Viện đã đi thăm và thắp hương tại khu di tích Đền
Hùng, bày tỏ sự tri ân với Quốc tổ Hùng Vương./.
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