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T h ái

Hội Xã hội học Châu Á - Thái Bình Dương (APSA) được thành lập từ năm 1996 với
thành viên là các nhà nghiên cứu, đào tạo và thực hành xã hội học đến từ nhiều quốc gia
và vùng lãnh thổ trong khu vực. Là một thành viên của Hội Xã hội học quốc tế (ISA),
Hội nghị thường niên của APSA hàng năm hướng vào các hoạt động liên kết, hợp tác và
chia sẻ học thuật giữa các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các nghiên
cứu được khuyến khích thực hiện ở nhiều cấp độ, không chỉ diễn ra ở tầm khu vực mà
còn ở cấp quốc gia, thông qua các tổ chức hội quốc gia để kết nối xã hội học đến từng cá
nhân.
Hội nghị của APSA năm nay được tổ chức từ ngày 22-24/10 tại thủ đô Manila,
Philipin với chủ đề “Xã hội học và Biến đổi Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.”
Trên 200 đại biểu và các nhà khoa học của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Hội
nghị. Hội nghị được tổ chức thành 60 phiên, ngoài 5 phiên toàn thể, diễn ra trong ba ngày
làm việc, với hơn 150 tham luận được trình bày cho thấy sức sống của xã hội học trong
một khu vực đầy năng động và đang biến đổi.
PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội học, đã tham dự Hội thảo này,
trình bày tham luận “Xã hội học và nghiên cứu chính sách ở Việt Nam”. Tham luận đã đi
sâu và làm rõ vai trò của xã hội học trong phân tích, phản biện và xây dựng chính sách.
Nhiều vấn đề kinh tế-xã hội ở Việt Nam được xem xét đánh giá từ góc độ xã hội học như
dự án xây dựng đường sắt cao tốc, tái định cư các công trình thủy điện, thủy lợi, đánh giá
tác động xã hội - môi trường của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh,… Bằng
phương pháp tiếp cận và tư duy xã hội học, nhiều cá nhân và nhóm các chuyên gia
nghiên cứu đã góp phần đáng kể cho việc đánh giá, đổi mới và xây dựng chính sách ở
Việt Nam. Các đại biểu quốc tế quan tâm và đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề như: quá
trình hình thành và phát triển của chuyên ngành xã hội học ở Việt Nam, ảnh hưởng của
các công trình nghiên cứu đến chính sách và cuộc sống của người dân, hoạt động của Hội
Xã hội học Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn trao đổi, tăng cường hợp tác quốc tế.
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