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Đoàn cán bộ viện xã hội học và
Viện gia đình & giới
thăm và làm việc tại Malaysia
Từ ngày 23/7 đến 28/7/2012 trong khuôn khổ trao đổi khoa học bằng nguồn ngân sách
nhà nước năm 2012, Đoàn cán bộ Viện Xã hội học phối hợp với Viện Gia đình & Giới đã
có chuyến thăm và trao đổi khoa học tại Malaysia.
Đoàn công tác do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng - Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội
học làm Trưởng đoàn. Các thành viên bao gồm: TS. Ngô Thị Kim Dung (Phó Viện
trưởng Viện Gia đình & Giới); ThS. Lê Ngọc Lân; ThS. Trần Thị Cẩm Nhung (Viện Gia
đình & Giới); ThS. Đoàn Kim Thắng và ThS. Nguyễn Thị Phương (Viện Xã hội học).
Trong thời gian công tác tại Malaysia, đoàn công tác đã thăm và làm việc với 02 trường
Đại học: Đại học Malaya; Đại học Putra, Malaysia; thăm và làm việc với Ủy ban Quốc
gia về Dân số và phát triển Gia đình, trực thuộc Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng
đồng Malaysia.. Cũng trong thời gian này, đoàn đã được phía bạn bố trí thăm 01 Trung
tâm nuôi dưỡng người cao tuổi của Malaysia tại thủ đô Kualumpur.
Tại Đại học Putra, sau giới thiệu về cơ cấu tổ chức và hoạt động đào tạo nghiên cứu
của TS. Mariani Mansor – Phó hiệu trưởng nhà trường, hai đoàn đã trao đổi về các
nghiên cứu liên quan đến người già, các vấn đề về phúc lợi xã hội và sự tham gia của gia
đình trong việc cùng với xã hội chăm sóc người già. Cùng tham dự buổi làm việc còn có
các nhà nghiên cứu Malaysia từ các khoa Xã hội và Phát triển Khoa học; Xã hội học về
Nhân chủng học; Viện Khoa học Lão khoa; Khoa Xã hội học Dân sự. Trong buổi làm
việc, các nhà nghiên cứu Malaysia và Việt Nam đã chia sẻ với nhau về các lĩnh vực
nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm và những dự định trong hợp tác nghiên cứu về các
lĩnh vực này. Tại buổi làm việc, đoàn Việt Nam trình bày các kết quả nghiên cứu về
Giới, Gia đình, An sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi, và
đã thu hút được sự chú ý của phía bạn. Cùng ngày, đoàn Việt Nam được phía bạn sắp xếp
thăm một Trung tâm nuôi dưỡng người già tại thủ đô Kualumpur.
Tại Đại học Malaya, đoàn đến thăm và làm việc với Viện Xã hội học & Nhân khẩu,
Đại học Malaya. Đoàn Việt Nam đã được GS.TS Danny Wong Tzeken - Phó Viện
trưởng; TS. Siti nor Awang – Giảng viên chính Khoa Nhân khẩu học và Xã hội giới thiệu
về hoạt động nghiên cứu và đào tạo của trường, cũng như các Viện và Trung tâm nghiên
cứu của trường. Thay mặt đoàn Việt Nam, PGS.TSKH Bùi Quang Dũng đã trình bày với
phía bạn về các lĩnh vực mà xã hội học Việt Nam đang quan tâm, đồng thời cũng giới
thiệu với phía bạn những kết quả nghiên cứu về: “Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát
triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”. Các thành viên trong đoàn
Việt Nam cũng trình bày, chia sẻ với bạn về các nghiên cứu liên quan đến phát triển
nguồn nhân lực; an sinh xã hội; di dân và sức khỏe…Tại buổi trao đổi, phía bạn cũng
chia sẻ những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về Giới, Nhân khẩu học; Sức khỏe và
phát triển.
Song song với các hoạt động thăm và trao đổi khoa học với hai trường Đại học Putra
và Đại học Malaya, đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Ủy ban Quốc gia về
Dân số và phát triển Gia đình, trực thuộc Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng
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Malaysia. Bà Dato’ Aminah Abdul Rahman - Chủ nhiệm Ủy ban đã bày tỏ sự vui mừng
được đón đoàn các nhà khoa học Việt Nam đến thăm và chia sẻ những kinh nghiệm
nghiên cứu về xã hội học Dân số, Gia đình và Phúc lợi xã hội. Hai bên đã chia sẻ cho
nhau nhiều kết quả nghiên cứu có ý nghĩa về Gia đình và phát triển; về các khía cạnh
Giới và Sức khỏe sinh sản. Đoàn cũng được phía bạn giới thiệu thăm một Câu lạc bộ
dành cho các cặp vợ chồng mới xây dựng gia đình; Câu lạc bộ Tư vấn về Sức khỏe sinh
sản cho phụ nữ…
Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Malaysia, đoàn công tác Việt Nam đã thu hoạch
được nhiều bài học trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học từ phía bạn. Đặc biệt là
công tác kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học của các Trường đại học mà đoàn
đã đến thăm và làm việc. Những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như: Gia đình; Giới;
An sinh xã hội và Phát triển cộng đồng đã được các nhà khoa học hai bên trao đổi, thảo
luận trong bầu không khí hiểu biết, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Tại chuyến thăm và làm
việc tại Malaysia các vấn đề đào tạo sau Đại học và nghiên cứu hợp tác quốc tế về nghiên
cứu Xã hội cũng đã được hình dung và có các bước kết nối với nhau sau chuyến thăm
giữa các nhà khoa học và các cơ quan hai bên, hứa hẹn những hợp tác tốt đẹp.
Đoàn Kim Thắng
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