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Viện xã hội học tổ chức nghiệm thu cơ sơ các đề tài cấp Bộ thuộc chương
trình 2011-2012 và xét đề cương
đề tài cấp cơ sở năm 2013
I. Nghiệm thu cơ sở các đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình.
Trong khuôn khổ hoạt động thực hiện các đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 2011 –
2012 “Những vấn đề cơ bản về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt
Nam” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao, từ ngày 10/11/2012 đến 19/12/2012,
Viện Xã hội học tổ chức các Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ thuộc
Chương trình bao gồm:
1. Đề tài: “Giải quyết bất bình đẳng xã hội giữa đô thị và nông thôn – một phương
diện của mô hình phát triển xã hội” do TS.Dương Chí Thiện làm Chủ nhiệm và TS.
Trương Xuân Trường đồng Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm thu ngày 10/11/2012.
2. Đề tài: “Một số vấn đề xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam” do
TS. Bùi Thị Thanh Hà làm Chủ nhiệm và ThS. Đoàn Kim Thắng đồng Chủ nhiệm.
Đề tài đã nghiệm thu ngày 17/11/2012.
3. Đề tài: “Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam: Tăng cường trách nhiệm xã hội
tiến tới mô hình nhà nước xã hội công bằng và bền vững” do TS. Bế Quỳnh Nga
làm Chủ nhiệm và ThS. Đặng Thị Việt Phương đồng Chủ nhiệm. Đề tài đã nghiệm
thu ngày 19/11/2012.
4. Đề tài: “Phát huy dân chủ trong quá trình quản lý xã hội ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay” do TS. Trịnh Hòa Bình làm Chủ nhiệm và ThS. Lê Mạnh Năm
đồng Chủ nhiệm Đề tài đã nghiệm thu ngày 21/11/2012.
5. Đề tài: “Những vấn đề cơ bản về các giai tầng xã hội Việt Nam” do PGS.TS
Vũ Mạnh Lợi làm Chủ nhiệm và ThS. Trần Thị Minh Thi đồng Chủ nhiệm. Đề tài
đã được nghiệm thu ngày 07/12/2012.
6. Đề tài: “Báo cáo xã hội năm 2012” do GS.TS Trịnh Duy Luân làm Chủ nhiệm.
Đề tài đã được nghiệm thu ngày 17/12/2012.
7. Báo cáo chung của Chương trình: “Những vấn đề cơ bản về mô hình phát triển
xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam” do PGS.TSKH Bùi Quang Dũng làm Chủ
nhiệm. Báo cáo được nghiệm thu ngày 19/12/2012.
Tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ do Viện Xã hội học tổ
chức là các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Xã hội học như: Viện Kinh tế Việt
Nam; Viện Nhà nước & Pháp luật; Viện nghiên cứu Gia đình & Giới; Viện nghiên
cứu Con người; Viện Thông tin Khoa học Xã hội; Trường Đại học Khoa học Xã hội
& Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội… Các thành viên của các hội đồng nghiệm
thu đã đóng góp nhiều ý kiến đóng góp có giá trị để Ban chủ nhiệm các đề tài tiếp
thu, hoàn thiện báo cáo cuối cùng chuẩn bị nghiệm thu tại cấp Viện Khoa học xã hội
Việt Nam trong tháng 01 năm 2013.
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II. Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp cơ sở (cấp Viện) năm 2013
Song song với hoạt động nghiệm thu cấp cở đề tài cấp Bộ 2011-2012, trong tháng
11 năm 2012, Viện Xã hội học đã tổ chức các hội đồng xét duyệt đề cương đề tài
cấp cơ sở năm 2013. Trong năm 2013, bên cạnh 05 đề tài cấp Bộ đã được Viện
KHXH Việt Nam phê duyệt thực hiện trong hai năm (2013-2014) và 08 đề tài cấp cơ
sở sẽ thực hiện trong 1 năm, Viện Xã hội học đã xét duyệt bổ sung được 13 đề tài
cấp cơ sở thực hiện trong năm 2013. Nội dung của các đề tài này tập trung vào các
chủ đề về nguồn nhân lực; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các vấn đề về sinh
kế; chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội… Hiện nay, đề cương các đề tài cấp cơ sở
bổ sung của Viện Xã hội học đã được lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam
chấp thuận ra quyết định để triển khai thực hiện trong năm 2013. /.
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