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Khảo sát tại hai tỉnh
Hà Nam và Tiền Giang
Từ ngày 07/5 – 12/5 và từ 20/5 – 27/5, Viện Xã hội học đã tổ chức hai đợt khảo sát
tại Tỉnh Hà Nam và Tiền Giang nhằm thu thập số liệu phục vụ cho công tác nghiên
cứu trong khuôn khổ hệ đề tài cấp Bộ điều tra chọn mẫu “Những vấn đề cơ bản về mô
hình phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Tham gia
hai cuộc khảo sát là toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện Xã hội học dưới sự chỉ đạo
của Ban chủ nhiệm Chương trình gồm có PSG.TSKH Bùi Quang Dũng và PGS.TS Vũ
Mạnh Lợi cùng các chủ nhiệm 05 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình.
Cuộc điều tra được tiến hành với 1000 hộ gia đình tại 2 miền Bắc, Nam về những
nội dung liên quan đến 5 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình nêu trên. Phương pháp
chính sử dụng trong cuộc khảo sát này là phỏng vấn bảng hỏi hộ gia đình. Ngoài ra,
các đề tài thuộc Chương trình cũng tiến hành nhiều phương pháp thu thập thông tin
khác nhau gồm phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, thu thập thông tin thứ cấp, để có được
những dữ liệu sâu hơn về các đối tượng khảo sát. Đối tượng của các phỏng vấn này
rất đa dạng, bao gồm cán bộ chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng phụ
trách giáo dục, việc làm, an sinh xã hội, y tế, v.v…và người dân với các thành phần
hộ gia đình khác nhau.
Đây là đợt khảo sát nhằm tạo cơ sở dữ liệu định lượng cho toàn bộ 5 đề tài của
chương trình 2011-2012, đồng thời góp phần xây dựng ngân hàng dữ liệu về xã hội
Việt Nam cho những phân tích học thuật lâu dài của Viện Xã hội học nói riêng và
Viện Khoa học xã hội Việt Nam nói chung.
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