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Hội nghị tạp chí xã hội
nhân kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên (1982 – 2012)
Từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6 năm 2012, Tạp chí Xã hội học tổ chức hội nghị nhân
kỷ niệm 30 năm ra số đầu tiên (1982 – 2012) tại Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tham gia hội nghị
có các đại biểu là lãnh đạo Tạp chí và cán bộ Ban biên tập, các đồng chí nguyên là lãnh đạo
Tạp chí cùng với những cộng tác viên lâu năm của Tạp chí.
Mở đầu Hội thảo, PGS.TS Vũ Mạnh Lợi, Phó Tổng biên tập tạp chí điểm lại những thành
công đạt được và khó khăn hiện nay của Tạp chí. Trong 30 năm qua, Tạp chí Xã hội học đã có
nhiều tiến bộ vượt bậc về cả nội dung và hình thức. So với những năm đầu mới thành lập, Tạp
chí dần dần gây dựng được cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới nghiên cứu. Khó khăn
lớn nhất hiện nay của Tạp chí là về mặt nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh phí thực hiện và cơ
chế trong việc tăng số Tạp chí từ 4 số lên 6 số trong một năm.
GS.TS Trịnh Duy Luân, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí, chủ tịch Hội Xã hội học Việt
Nam chia sẻ kinh nghiệm làm Tạp chí trong thời gian giữ cương vị Tổng biên tập và đóng
góp ý kiến cho Hội thảo. Bên cạnh những khó khăn về nhân lực, kinh phí, cơ chế quản lý,
Tạp chí Xã hội học cho đến nay ra được hơn 100 số đều đặn, bài vở có chất lượng, đáp ứng
được được sự mong đợi, tin cậy của bạn đọc. Bên cạnh đó phải kể đến khó khăn khách quan
về học thuật. Bài viết của tác giả gửi đến Tạp chí ít sự phát hiện mới mẻ về phương pháp,
thiếu tính luận giải, phê phán. Hầu hết các bài gửi đăng nặng về số liệu, bảng biểu, gây tâm lý
cứng nhắc, khô khan. Các bài viết cũng thiếu tính ứng dụng, tính phản biện, trong đó có phản
biện khoa học và phản biện xã hội. Một khó khăn nữa của công tác biên tập Tạp chí hiện nay
là sự cẩu thả của tác giả khi gửi bài. Mặc dù từ số 3 năm 2011, Tạp chí đã đưa ra thể lệ gửi
bài đăng nhưng nhiều tác giả không chú ý dẫn đến việc biên tập mất nhiều thời gian. GS.TS
Trịnh Duy Luân khẳng định, để đạt được mục tiêu ra 6 số trong một năm, mỗi năm có 1 số
tiếng Anh, Ban biên tập cần phải làm việc chuyên nghiệp, hy sinh dành nhiều thời gian cho
công tác biên tập hơn nữa. Tạp chí nên có kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện từng mục tiêu
cụ thể trong thời gian tới.
PGS.TS Bùi Quang Dũng đánh giá cao những thành quả đạt được của Tạp chí trong thời
gian qua, đồng thời khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ trong Ban biên tập. PGS.TS Bùi
Quang Dũng đưa ra ý kiến chỉ đạo, Ban biên tập cần chủ động lên kế hoạch trong việc triển
khai các công việc sắp tới.
Nhiều nội dung khác cũng được các công tác viên như: PGS.TS Trần Cao Sơn, PGS.TS
Nguyễn Xuân Mai, TS. Đỗ Thiên Kính, TS. Dương Chí Thiện, ThS. Đoàn Kim Thắng, TS.
Nguyễn Thanh Hà… trao đổi thảo luận nhằm góp ý, xây dựng Tạp chí trong thời gian tới.
Theo PGS.TS Phạm Văn Bích, việc biên tập bài cần được sự chia sẻ nhiều hơn nữa từ
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phía tác giả. Việc ra số Tạp chí bằng tiếng Anh cần có sự chuẩn bị kỹ càng về nguồn
nhân lực. Tạp chí nên đăng nhiều hơn nữa bài của tác giả nước ngoài nghiên cứu về Việt
Nam. Qua đó, độc giả có thể có cách nhìn mới về hương pháp, nội dung học thuật.
Hội thảo cũng đã nhận được những ý kiến đóng góp của các học giả bên ngoài Viện
như GS.TS Bùi Thế Cường, PGS.TS Mai Quỳnh Nam, PGS.TS Nguyễn Kim
Hoa…Những vấn đề quan trọng mà bạn đọc yêu mến Tạp chí nêu ra đã được thảo luận
trong suốt Hội thảo.
Hội thảo diễn ra thành công trong không khí vui vẻ, phấn khởi. Nhiều vấn đề được
thống nhất, tạo cơ sở phấn đấu, thực hiện cho Tạp chí trong thời gian tới
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