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Viện Xã hội học tổ chức Seminar trình bày các kết quả nghiên cứu các đề tài
cấp Bộ và nhiệm vụ cấp
Bộ 2011- 2012
Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình cấp Bộ 20112012, từ đầu tháng 9/2012 Viện Xã hội học đã tổ chức các Seminar nhằm công bố các kết
quả nghiên cứu của các đề tài, chuẩn bị cho việc nghiệm thu đề tài tại cơ sở trong tháng
11/2012. Các đề tài và nhiệm vụ cấp Bộ đã tiến hành Seminar như sau:
(i) Đề tài cấp Bộ: “Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam trong mô hình phát triển và
quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-20120” do TS. Bế Quỳnh Nga và ThS. Đặng Thị
Việt Phương làm đồng Chủ nhiệm;
(ii) Đề tài cấp Bộ: “Giải quyết bất bình đẳng xã hội giữa đô thị và nông thôn - một nội
dung trọng yếu trong mô hình phát triển xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020” do TS.
Dương Chí Thiện và TS. Trương Xuân Trường làm đồng Chủ nhiệm;
(iii) Nhiệm vụ cấp Bộ độc lập: “Những giá trị tinh thần cơ bản về phát triển con
người và xã hội Việt nam trong thập niên đầu thế kỷ XXI” do PGS.TS Mai Văn hai
làm Chủ nhiệm;
(iv) Nhiệm vụ cấp Bộ độc lập: “Những vấn đề cơ bản về giai tầng xã hội của Việt
Nam giai đoạn 2011-2020” do TS. Bế Văn Hậu làm Chủ nhiệm.
Các Seminar đã thu hút được đông đảo các cán bộ nghiên cứu trong Viện, đặc biệt là
cán bộ trẻ tham gia. Đây là dịp tốt để các Ban Chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả
nghiên cứu được thực hiện trong hai năm qua, tranh thủ các ý kiến đóng góp của đồng
nghiệp để hoàn thiện báo cáo cuối cùng vào tháng 11 năm 2012 trước khi nghiệm thu
chính thức tại cơ sở.
Xoay quanh trục vấn đề lớn của Chương trình là “Những vấn đề cơ bản về mô hình phát triển
xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020’, các đề tài cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ
độc lập đã cung cấp cho Chương trình những khía cạnh rất cơ bản từ góc độ lý thuyết và thực tiễn
về các nội dung như:
- Xem xét mô hình an sinh xã hội (ASXH), đánh giá độ bao phủ của hệ thống ASXH ở
Việt Nam, sự tham gia và khả năng tham gia của các tổ chức, cá nhân…Làm rõ các khái
niệm, chỉ ra các bộ phận cấu thành hệ thống ASXH…
- Các vấn đề về thực trạng bất bình đẳng và yếu tố liên quan đến bất bình đẳng giữa
nông thôn và đô thị về y tế, giáo dục…
- Giá trị tinh thần cơ bản về phát triển con người và xã hội Việt Nam và những nhân tố
chi phối;
- Những vấn đề cơ bản về giai tầng xã hội của Việt Nam: Phát hiện và phân tích những
vấn đề cơ bản đang đặt ra đối với sự vận hành và phát triển của các giai cấp trong xã hội
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Chỉ ra những nguyên nhân đã quy định sự hình thành và
tồn tại của những vấn đề cơ bản đó.
Đối với các đề tài cấp Bộ, các số liệu điều tra thực nghiệm tại Hà Nam và Tiền Giang
cũng sẽ được nhóm đề tài sử dụng để minh họa cho các phân tích của từng đề tài.
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Seminar đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các cán bộ nghiên cứu trong Viện
nhằm giúp Ban Chủ nhiệm các đề tài có thêm cơ sở hoàn thiện báo cáo cuối cùng của đề
tài trước khi nghiệm thu chính thức vào tháng 11 năm 2012 như:
- Vấn đề ASXH là vấn đề chung của các nước phát triển, nhưng ở mỗi quốc gia cũng
có những đặc điểm riêng biệt. Chẳng hạn ở Việt Nam, giải quyết vấn đề ASXH liên quan
đến đối tượng sau chiến tranh như thế nào? (Việt Nam có khỏang gần 10 triệu người có
công trong chiến tranh…); bảo đảm cuộc sống cho nhóm nghèo trong khi Việt Nam vẫn
là nước nghèo….
- Bất bình đẳng được xem là sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị. Vì vậy biện pháp
nhằm thu hẹp khoảng cách này khác biệt này như thế nào? Các chương trình đô thị hóa,
chương trình Nông thôn mới có làm giảm khoảng cách bất bình đẳng giữa nông thôn – đô
thị không..;
- Mỗi nền văn hóa có những giá trị được đề cao. Vậy ở Việt Nam những giá trị tinh
thần cơ bản là gì? Những nhân tố nào chi phối cơ chế vận hành những giá trị tinh thần cơ
bản trong các nhóm xã hội ở Việt Nam và công cuộc Đổi mới có làm thay đổi những giá
trị tinh thần này không…?
- Sự hình thành các giai tầng ở Việt Nam như thế nào? Phân biệt để thấy rõ sự khác
nhau giữa giai cấp và giai tầng nhằm làm sâu sắc hơn xu hướng vận động và biến đổi của
giai cấp và giai tầng ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi xã hội và nền kinh tế hội nhập…
Trong tháng 10 năm 2012, các đề tài cấp Bộ và nhiệm vụ cấp Bộ độc lập còn lại sẽ tiếp
tục tổ chức Seminar để các cán bộ trong Viện cùng đóng góp ý kiến hoàn thiện./.
Đoàn Kim Thắng
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