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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Xã hội học Việt Nam lần thứ hai
Ngày 24/11/2012, tại Hà Nội, Hội Xã hội học Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ hai. Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá những thành tựu
của nhiệm kỳ thứ nhất (10/2009 – 2011) và đề ra phương hướng, chương trình nội
dung hoạt động của nhiệm kỳ 2 (2012 – 2016), đồng thời bầu ra Ban chấp hành mới
để lãnh đạo công tác của Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Trong số 128 đại biểu được bầu từ các chi hội cơ sở trên cả nước đã có 92 đại biểu
về dự đại hội.
Đại hội đã đón nhận sự hiện diện của GS.TS. Phạm Tất Dong, Nguyên Phó Trưởng
ban thường trực ban Khoa giáo Trung ương, Nguyên Trưởng ban Vận động thành lập
Hội Xã hội học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt
Nam; đón nhận sự tham gia và gửi lời chúc mừng của lãnh đạo Viện Khoa học xã hội
Việt Nam, lãnh đạo Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đến
chia vui với đại hội còn có đại diện của Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ, Hội
Dân tộc học Việt Nam vv…..
Sau một ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh
việc tán thành thông qua các văn kiện chủ yếu của Đại hội: Báo cáo tổng kết và
phương hướng công tác, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, Dự thảo sửa đổi Điều
lệ Hội, Đề án nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội nhiệm kỳ 2 v.v… , Đại
hội đã ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết hướng tới việc hoàn thiện cơ cấu
tổ chức cũng như chương trình hoạt động của Hội trong thời gian tới.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên. Ban chấp hành
nhiệm kỳ 2 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 thành viên theo xu hướng trẻ hóa và bầu
Ban lãnh đạo mới gồm 4 thành viên. Trong đó: Chủ tịch Hội là GS.TS Nguyễn Đình
Tấn; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký: PGS.TS Đặng Nguyên Anh; Phó Chủ tịch:
PGS.TS Trần Thị Kim Xuyến; Phó Chủ tịch: Vũ Hào Quang. Tạp chí Xã hội học xin
gửi lời chúc mừng đến Ban chấp hành và Ban Lãnh đạo mới của Hội Xã hội học Việt
Nam.
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