Xã hội học số 4 (120), 2012

1

LỜI TÒA SOẠN
Từ số tạp chí thử nghiệm đầu tiên in năm 1982, đến nay tạp chí Xã hội học đã trải qua
30 năm xây dựng và trưởng thành. Tạp chí có chức năng là cơ quan ngôn luận của ngành xã hội
học, là diễn đàn của giới nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học trong cả nước. Tạp chí
có các nhiệm vụ:
- Công bố các bài nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn
của Xã hội học, cung cấp những luận cứ khoa học góp phần cho việc hoạch định đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến kiến thức khoa học xã hội học nhằm thúc đẩy hoạt
động nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng xã hội học phục vụ hoạt động tổ chức và quản lý xã
hội.
- Là diễn đàn của các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn, trao đổi, tranh luận về những
vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực Xã hội học, thúc đẩy sự phát triển của khoa học Xã hội
học.
- Thông tin, giới thiệu những thành tựu khoa học xã hội học của Việt Nam ra thế giới, giới
thiệu thành tựu của khoa học Xã hội học ở các nước với bạn đọc Việt Nam.
Tạp chí luôn theo sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn qua các thời kỳ cách mạng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
30 năm qua, ngành Xã hội học ở Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành
nhanh chóng trong hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy truyền bá và ứng dụng xã hội học
vào hoạt động tổ chức, quản lý xã hội. Nhiều cơ quan, tổ chức nghiên cứu, giảng dạy và ứng
dụng Xã hội học đã được thành lập. Tuy nhiên, Tạp chí Xã hội học hiện vẫn là cơ quan ngôn
luận duy nhất của ngành Xã hội học. Tạp chí đã xứng đáng với vai trò là tạp chí khoa học chuyên
ngành, có uy tín trong giới nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng xã hội học ở trong nước, và trong
chừng mực nhất định, tạp chí đã có những ảnh hưởng đến một một bộ phận bạn đọc ở nước
ngoài.
Nhân dịp tròn 30 năm xuất bản, Tạp chí Xã hội học được xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đối với các cấp lãnh đạo, các ban, ngành và toàn thể bạn viết, bạn đọc đã nhiệt tình quan tâm,
cộng tác đối với Tạp chí. Tạp chí Xã hội học mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, và
cộng tác của quý vị.
Với số chuyên đề Kỷ niệm 30 năm ngày Tạp chí Xã hội học ra số đầu tiên (1982-2012), tạp
chí Xã hội học xin trân trọng giới thiệu một số bài viết của lãnh đạo Tạp chí Xã hội học, lãnh đạo
Viện Xã hội học qua các thời kỳ và các tác giả khác.
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