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VIỆN XÃ HỘI HỌC 30 NĂM, MỘT CHẶNG ĐƢỜNG
PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC*
ĐẶNG NGUYÊN ANH**

Viện Xã hội học (IOS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đƣợc thành
lập ngày 9/9/1983 theo Nghị định số 96/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính
phủ). Tổ chức tiền thân của Viện là Ban Xã hội học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt
Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Viện Xã hội học hiện có các chức
năng chính sau: 1) Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển xã
hội và quản lý xã hội ở Việt Nam, nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định
các chủ trƣơng, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nƣớc; 2) Tổ chức dịch
vụ tƣ vấn về xã hội học; 3) Tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về xã hội học của cả
nƣớc; 4) Mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy hội nhập quốc tế về xã hội học1.
Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Xã hội học là nơi quy tụ những nhà
nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực xã hội học. Bên cạnh công tác nghiên cứu, xuất bản
và tƣ vấn, Viện còn đảm nhiệm vai trò giảng dạy chuyên ngành xã hội học tại Học viện
Khoa học xã hội, và nhiều cơ sở đào tạo khác ở Việt Nam và một số trƣờng đại học ở
nƣớc ngoài.
1. Những thành tựu nghiên cứu chủ yếu
Viện Xã hội học đã trƣởng thành cùng với thực tiễn Đổi mới của đất nƣớc trong 30
năm qua. Quá trình chuyển đổi của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế
thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đã đem lại những biến đổi xã hội nhanh chóng và
sâu sắc, là “phòng thí nghiệm” cho các nghiên cứu xã hội học. Những kết quả nghiên cứu
đƣợc tóm tắt dƣới đây phản ánh chặng đƣờng phát triển của Viện 30 năm qua:
1.1. Nghiên cứu cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội và định hướng giá trị
Chủ đề nghiên cứu này lần đầu tiên đƣợc triển khai bằng cuộc nghiên cứu “Thực trạng
kinh tế xã hội 4 quận nội thành Hà Nội” theo chỉ thị của nguyên Tổng Bí thƣ Đỗ Mƣời. Kết
quả nghiên cứu đã chỉ ra những chỉ báo đầu tiên của sự biến đổi xã hội và phân tầng xã hội tại
Thủ đô dƣới tác động của chính sách Đổi mới. Nghiên cứu cũng chỉ ra tâm thế và thái độ của
các tầng lớp dân cƣ khác nhau đối với hiện tƣợng phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo. Đa
*

Bài viết dựa trên cuốn Kỷ yếu “Viện Xã hội học - 30 năm xây dựng và phát triển (1983-2013)” với sự
tham gia đóng góp của nhiều cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ của Viện.
** PGS.TS., Viện trưởng Viện Xã hội học.
1
Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Xã hội học, do Chủ tịch Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành tại Quyết định số 246 QĐ/KHXH ngày 27/22/2013, trang 1.
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số ngƣời dân coi đây là hiện tƣợng bình thƣờng, chấp nhận đƣợc. Đây là thông tin có ý nghĩa
làm cơ sở cho các quyết định quản lý vĩ mô về những “liều lƣợng” cần thiết nhằm đẩy mạnh
sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nƣớc trong nửa sau của thập niên 90.
Tiếp sau đó là hàng loạt những hoạt động nghiên cứu thuộc Chương trình nghiên cứu
khoa học cấp nhà nước KX-04, có nội dung phục vụ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng IX,
với sự tham gia của nhiều cán bộ nghiên cứu của Viện. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tác
động tích cực của phân tầng xã hội trong việc khơi dậy tính năng động xã hội của các cá
nhân, thoát khỏi tâm lý ỷ lại, trông chờ, thụ động của thời bao cấp. Tuy nhiên, thực tế
không thể tránh khỏi là khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, xuất hiện các nhóm dễ
bị tổn thƣơng, các nhóm yếu thế do không đƣợc hƣởng lợi tƣơng xứng từ các thành quả của
Đổi mới và tăng trƣởng. Để khắc phục tình trạng này cần có những chính sách xã hội năng
động và hiệu quả trong quá trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, thể chế hóa và luật hóa
các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.
1.2. Hệ thống chính trị và dân chủ cơ sở
Cùng với việc xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, quá
trình xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội cũng đang
tạo ra những xu hƣớng mới trong mô hình quản lý và trong nhận thức xã hội. Quá trình
dân chủ hóa đời sống xã hội đƣợc phản ánh qua việc triển khai rộng khắp Quy chế Dân
chủ cơ sở.
Nghiên cứu đầu tiên theo hƣớng này của Viện là khảo sát đánh giá về sự kiện Thái
Bình (tháng 6-7/1997). Vấn đề nghiên cứu này tập trung vào mối quan hệ giữa ngƣời dân
và cán bộ, vấn đề phát huy dân chủ cơ sở, đảm bảo công bằng xã hội. Báo cáo nghiên cứu
về sự kiện Thái Bình đã phân tích toàn diện mối quan hệ này và đề ra những khuyến nghị
với các cơ quan, các cấp có trách nhiệm. Sau này, những phát hiện từ cuộc nghiên cứu có
ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và thực hành dân chủ nông thôn với những bài
học kinh nghiệm đƣợc rút ra qua sự kiện này.
Công trình nghiên cứu về Hệ thống Chính trị cơ sở theo yêu cầu của Ban nghiên
cứu của Thủ tƣớng Chính phủ cuối năm 2011, đã góp phần hình thành Đề án xây dựng hệ
thống chính trị cơ sở trình Hội nghị Trung ƣơng 5 (khóa IX). Kết quả nghiên cứu đã cung
cấp và phân tích nhiều nội dung có ý nghĩa tham khảo tốt cho Ban soạn thảo Nghị quyết
Trung ƣơng V về những vấn đề của hệ thống chính trị cơ sở nông thôn. Nghiên cứu đã nhận
diện thực trạng hoạt động của bộ máy chính trị cơ sở và chỉ ra sự phức tạp của quá trình dân
chủ hóa ở cơ sở. Dân chủ không tách rời dân trí và dân sinh bởi dân trí và dân sinh là nền
tảng để thực hành dân chủ ở cấp độ tƣơng ứng. Trong bối cảnh nông thôn Việt Nam, tuy
mức sống (dân sinh) và văn hóa, nhận thức (dân trí) của ngƣời dân đƣợc cải thiện song còn
khá hạn chế. Điều này chi phối và quy định hình thức quy mô, mức độ của thực hành dân
chủ, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở ở nông thôn.
1.3. Những vấn đề biến đổi dân số và chính sách dân số
Lĩnh vực xã hội học về dân số đƣợc quan tâm ngay từ đầu những năm 80 khi Viện
Xã hội học đƣợc thành lập. Lần đầu tiên đƣợc hình thành và phát triển ở Việt Nam,
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chuyên ngành xã hội học dân số đã thu hút sự chú ý và quan tâm của các nhà lập chính
sách, các cơ quan quản lý và giới khoa học. Cùng với những bƣớc tiến đầu tiên trong
chƣơng trình nghiên cứu cơ bản về động thái dân số nông thôn, ngay từ năm 1984 Viện
đã tiến hành các nghiên cứu khởi đầu về dân số tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng, Bắc
Trung bộ và khu vực Tây Nguyên.
Trong khuôn khổ Dự án Dân số VIE/88/P05 "Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa
học xã hội về dân số ở Việt Nam”, nhiều khóa đào tạo, huấn luyện trong khuôn khổ dự án
đã tập hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện
tiếp cận đƣợc những kiến thức cơ bản về xã hội học dân số. Thông qua sự hỗ trợ của dự
án, Viện có thêm đƣợc cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo
cơ bản, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển Viện vững mạnh. Những kết quả thu
đƣợc của dự án đã khẳng định vai trò không thể thiếu của xã hội học dân số nhƣ một
chuyên ngành nghiên cứu cơ bản trong xã hội học.
Trong thời kỳ Đổi mới, Viện Xã hội học đã tham gia sâu rộng vào các chƣơng trình,
đề tài do các cơ quan Chính phủ chủ trì. Bằng những nghiên cứu có tính đột phá, bài bản
với chuyên môn sâu, nhiều nghiên cứu đã làm sáng tỏ những luận điểm cơ bản trên lĩnh
vực dân số. Trong khi các cơ quan lập chính sách đang tìm hƣớng tiếp cận đối với công
tác dân số-kế hoạch hóa gia đình, Viện đã đƣa ra câu trả lời cụ thể và đúng đắn: để có thể
giảm sinh một cách bền vững, không thể y tế hóa chƣơng trình dân số mà phải xã hội hóa
công tác dân số, thực hiện mục tiêu dân số-kế hoạch hóa gia đình.
Việt Nam hiện đang bƣớc sang giai đoạn cuối của quá độ dân số với sự giảm nhanh
về mức sinh và ổn định tỷ suất tử vong ở mức thấp. Cùng với quá trình đó, di chuyển dân
số-lao động đã trở thành một thực tế phản ánh quy luật khách quan, có tác động mạnh mẽ
đến đời sống và các quá trình kinh tế-xã hội của đất nƣớc. Trƣớc đòi hỏi của thực tế, Viện
đã chủ động mở ra hƣớng nghiên cứu mới trên lĩnh vực di dân thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nƣớc, qua đó tiếp tục phát huy đƣợc thế mạnh và vai trò đi đầu trong việc
triển khai những công trình nghiên cứu về dân số và phát triển.
Các nghiên cứu trên lĩnh vực này đã chỉ ra tính tất yếu khách quan của di dân
trong quá trình phát triển. Di dân nông thôn-thành thị không làm gia tăng tỷ lệ sinh và
ảnh hƣởng đến các mục tiêu dân số ở nơi đến. Di dân có đóng góp tích cực vào sự
nghiệp xóa đói, giảm nghèo và phát triển nông thôn; góp phần phân bố lại nguồn lực
theo nhu cầu của thị trƣờng lao động; Quản lý dân cƣ và xã hội trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa không thể có hiệu quả nếu dựa trên các biện pháp hành
chính, dựa trên sự phân biệt tình trạng cƣ trú. Thay vào đó, cần chú ý đến những vấn
đề thu nhập, việc làm và an sinh xã hội cho lao động di cƣ tại các khu công nghiệp,
khu chế xuất và các nhóm dễ bị tổn thƣơng nhƣ phụ nữ, trẻ em di cƣ, lao động trong
khu vực phi chính thức,…
1.4. Những vấn đề xã hội học đô thị
Nghiên cứu những vấn đề xã hội ở đô thị cũng là một chủ đề trọng tâm của Viện Xã
hội học ngay từ những năm đầu thành lập. Phát huy thế mạnh của các phƣơng pháp xã hội
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học, các nghiên cứu của Viện đã chỉ ra những bất cập giữa quản lý kinh tế và quản lý xã
hội ở các đô thị, đƣa ra những khuyến nghị cho giới hoạch định chính sách quản lý đô thị.
Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mặc dù Việt Nam có mức độ đô thị hóa còn
thấp, quá trình này cũng đã tạo ra đƣợc khuôn mẫu phát triển mới với các đặc trƣng cơ bản
nhƣ: quy mô gia đình nhỏ hơn; hôn nhân ngày càng ít phổ biến hơn và tuổi kết hôn lần đầu
cao hơn; ly hôn có xu hƣớng gia tăng và các mối quan hệ thân tộc lỏng lẻo hơn; mức sinh
thấp hơn, đặc biệt là ở các nhóm tuổi trẻ; lối sống ngày càng phụ thuộc vào dịch vụ công
cộng; chất lƣợng sống của các gia đình đô thị cao hơn.
Cùng với những thay đổi này là sự hình thành các nhu cầu mới của dân cƣ đô thị, từ
nhu cầu nhà ở, nhu cầu đi lại, sinh hoạt, học tập, làm ăn, v.v... Trên cơ sở phân tích thành
phần xã hội-nghề nghiệp của nhóm ngƣời nghèo, các kết quả nghiên cứu đã khẳng định khả
năng tự vƣơn lên, tính năng động của ngƣời nghèo. Nhiều phát hiện nghiên cứu đã góp phần
luận chứng cho các giải pháp quản lý đô thị tại một số thành phố nhằm đáp ứng những nhu
cầu đa dạng của dân cƣ trong điều kiện đô thị hóa nhanh.
Trong giai đoạn sau Đổi mới, nghiên cứu xã hội học đô thị từng bƣớc tiếp cận đƣợc
với những nghiên cứu quốc tế thông qua các dự án hợp tác nhƣ nhà ở cho ngƣời nghèo đô
thị; hiện trạng quản lý, sử dụng và nhu cầu nhà ở của dân cƣ Hà Nội; nâng cao năng lực
giảng dạy và nghiên cứu về phát triển đô thị,… Các hoạt động nghiên cứu này đã khuyến
khích việc trang bị kiến thức xã hội học cho các nhà kiến trúc, cán bộ quy hoạch, phổ biến
việc ứng dụng nghiên cứu xã hội trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị, cũng nhƣ
góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho các chƣơng trình phát triển đô thị và
nhà ở đô thị Việt Nam.
1.5. Những vấn đề xã hội học nông thôn
Ngay từ ngày đầu thành lập, Viện Xã hội học đã xem nghiên cứu nông thôn là một
trong những hƣớng nghiên cứu then chốt. Hệ vấn đề chung của lĩnh vực nghiên cứu này
là sự biến đổi và phát triển xã hội nông thôn theo định hƣớng thị trƣờng hóa, công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng phát triển bền vững. Có thể thấy
thành quả nghiên cứu trên một số chủ đề quan trọng nhƣ sau:
Chuyển đổi cơ cấu lao động, nghề nghiệp xã hội nông thôn, mà chủ yếu ở vùng
nông thôn đồng bằng sông Hồng: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 3 xu hƣớng chuyển dịch
cơ cấu lao động-nghề nghiệp ở vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng: a) Xu hƣớng đa
dạng hóa (hỗn hợp) việc làm-nghề nghiệp, tức là ngƣời dân tìm kiếm mọi việc làm có thể
đƣợc để tạo ra các nguồn thu nhập cho gia đình. b) Xu hƣớng kết hợp giữa các loại việc
làm với nhau, tạo thành nhóm nghề liên hoàn hỗ trợ và phát huy hiệu quả lẫn nhau. c) Xu
hƣớng chuyên môn hóa việc làm-nghề nghiệp, tức là đi sâu vào một nghề độc lập, yêu cầu
có trình độ tay nghề cao hơn, hiệu quả kinh tế mang lại cũng lớn hơn. Xu hƣớng chuyển
đổi cơ cấu lao động-nghề nghiệp xã hội trên đã có tác động lớn đến quá trình và các nhân
tố của phân tầng xã hội theo mức sống ở nông thôn. Sự chuyển biến từ hộ thuần nông, thu
nhập từ nông nghiệp là chính sang hộ thu nhập từ hoạt động phi nông ngày càng tăng là
nguyên nhân chính làm tăng thu nhập.
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Cùng với quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, sự phân hóa giàu-nghèo
cũng đang diễn ra ở cả khu vực nông thôn. Nhóm hộ nghèo vẫn còn khá cao và tập trung
chủ yếu ở khu vực nông thôn, đặc biệt khu vực miền núi. Thực trạng phân hóa giàu-nghèo
ở Việt Nam hiện nay là phân hóa vùng/khu vực. Nếu lấy đô thị làm tâm và theo chiều từ
đô thị về nông thôn, về tiếp vùng sâu vùng xa, thì tốc độ phân hóa ở đô thị diễn ra mạnh
nhất, càng lan tỏa ra các vùng nông thôn xung quanh càng yếu dần, và hầu nhƣ còn phẳng
lặng ở vùng miền núi. Tuy nhiên, theo mức độ phân hóa, quá trình này diễn ra theo xu
hƣớng ngƣợc lại, mức chênh lệch giàu nghèo (nghèo tƣơng đối) đƣợc thấy rõ nhất tại
nông thôn miền núi, nơi các chƣơng trình giảm nghèo quốc gia đƣợc triển khai trong
nhiều năm qua.
Kết quả của hƣớng nghiên cứu này đƣợc thể hiện qua nhận định tổng quát về bản
chất và xu thế phát triển xã hội nông thôn Việt Nam: Bản chất của sự phát triển nông thôn
ngày nay là sự chuyển đổi từ xã hội hỗn hợp truyền thống trọng nông nghiệp, nông thôn
sang xã hội hỗn hợp hiện đại trọng công nghiệp, đô thị nhằm nâng cao năng lực con
ngƣời và chất lƣợng sống. Thị trƣờng hóa, đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập quốc tế là tất yếu logic khách quan. Vấn đề là cần nghiên cứu các điều kiện để thúc
đẩy các quá trình này theo hƣớng phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
1.6. Những vấn đề xã hội học văn hóa
Trong thời kỳ Đổi mới, bên cạnh những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, đời
sống văn hóa tinh thần của đất nƣớc cũng có nhiều thay đổi. Các nghiên cứu về văn
hóa dƣới góc độ xã hội học đã tập trung vào những hƣớng cơ bản sau đây:
Nghiên cứu về giá trị và sự phục hƣng các giá trị tinh thần truyền thống cho thấy sự
đề cao các quan hệ gia đình, cộng đồng, đề cao hiệu quả kinh tế, học thức, tôn trọng
ngƣời cao tuổi,... là những biểu hiện tích cực trong quá trình chuyển sang kinh tế thị
trƣờng; Bên cạnh đó, những thay đổi giá trị xã hội về cơ bản vẫn gắn với các giá trị cổ
truyền ăn sâu vào nếp nghĩ của ngƣời dân. Một mặt, quá trình này đã khơi dậy dòng chảy
của văn hóa dân tộc trong đời sống của các thế hệ hôm nay, góp phần xây dựng mô hình
phát triển bền vững của Việt Nam, song mặt khác những giá trị văn hóa truyền thống khi
đƣợc phục hƣng cũng tạo nên những xung lực và trở ngại đối với quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
Nghiên cứu sử dụng thời gian và sự hƣởng thụ văn hóa của các nhóm dân cƣ cho
thấy trong thời kỳ Đổi mới việc hƣởng thụ văn hóa của ngƣời dân, trong đó đặc biệt là
nhóm phụ nữ và nhóm ngƣời cao tuổi đã đƣợc cải thiện đáng kể: khoảng thời giờ rỗi tăng
lên, các trang thiết bị viễn thông nhƣ điện thoại di động, interrnet ngày càng dễ tiếp cận
nên các hình thức hƣởng thụ văn hóa, trong đó bao gồm cả các hình thức truyền thống
ngày càng phong phú. Xu hƣớng đi du lịch, lễ hội kết hợp với nghỉ ngơi giải trí trở nên
nổi bật về sử dụng thời gian, nhất là trong đối tƣợng cán bộ công chức và các nhóm hộ có
thu nhập.
Nếu sự vận hành của văn hóa diễn ra một chiều từ phía Nhà nƣớc đến ngƣời dân
trong thời kỳ bao cấp đã tạo ra tâm lý trông chờ, ỷ lại, thì phƣơng thức cùng tham gia
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trong những năm Đổi mới không những động viên đƣợc sức ngƣời, sức của, mà quan
trọng hơn còn phát huy đƣợc những tố chất thông minh và sáng tạo, những tri thức và
kinh nghiệm của mọi địa phƣơng và mọi ngƣời trong cuộc. Việc tham gia ngày càng đông
đảo của các tầng lớp, các nhóm cƣ dân khác nhau vào các công đoạn sáng tạo, lƣu truyền
và bảo tồn văn hóa, đặc biệt là các di sản truyền thống.
1.7. Những vấn đề xã hội học gia đình
Các nghiên cứu về gia đình của Viện Xã hội học trong 30 năm qua tập trung vào sự
biến đổi cơ cấu và chức năng gia đình, lý giải phân tích những chiều cạnh của sự biến đổi,
và các hệ lụy xã hội của quá trình này dƣới tác động của chuyển đổi giá trị và hành vi, quá
độ dân số trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam. Quy mô gia đình và
số lao động trung bình trong hộ gia đình ở đô thị cao hơn so với ở nông thôn. Điều đó
không chỉ do ảnh hƣởng của những yếu tố nhân khẩu học nhƣ mức sinh, tuổi thọ bình
quân, mà còn do những yếu tố xã hội khác nhƣ mô hình sống chung, điều kiện ở, đất đai,
tiếp cận nguồn lực giữa đô thị và nông thôn, đặc biệt sau chính sách khoán hộ.
Những tác động của biến đổi định hƣớng giá trị, di cƣ, hậu quả của quá độ giảm
sinh dẫn đến sự đa dạng của loại hình và tổ chức gia đình. Có thể nhận thấy những khía
cạnh nổi bật của sự biến đổi cơ cấu gia đình qua việc suy giảm quy mô gia đình, phụ nữ
làm chủ hộ tăng lên và tỷ lệ hộ gia đình kết hợp và gia đình gốc mở rộng ở khu vực đô
thị cao hơn ở nông thôn. Hiện xuất hiện kiểu loại gia đình khuyết thiếu mà chủ yếu là
loại hình gia đình phụ nữ đơn thân.
Khi xem xét chức năng xã hội hóa của gia đình, một trong những vấn đề còn ít
đƣợc nghiên cứu là chức năng xã hội hóa giới. Phân tích quan niệm và thực tế nuôi
con của cha mẹ cho thấy sự khác biệt giới trong các chuẩn mực, kỳ vọng, đối xử, và
những thành kiến dẫn đến xã hội hóa bất bình đẳng giới vẫn dai dẳng. Quá trình xã hội
hóa này dẫn đến sự phát triển nhân cách không cân bằng và thiếu đầy đủ đối với cả trẻ
em gái và trẻ em trai.
Kết quả chính từ các nghiên cứu xã hội học về gia đình cho thấy khả năng thích ứng
của gia đình trƣớc xu thế của những biến đổi xã hội và kinh tế thị trƣờng, toàn cầu hóa hiện
nay, đồng thời mang lại những tác động khác nhau đối với sự phát triển của cá nhân và ổn
định của xã hội. Tuy nhiên, thích ứng với những điều kiện xã hội đang biến đổi không phải
là nhƣ nhau đối với mọi gia đình. Bạo lực gia đình trên cơ sở giới là vấn đề nổi bật qua các
nghiên cứu. Sự tồn tại của những định kiến giới, những khó khăn về kinh tế là những yếu tố
dẫn đến bạo lực trong gia đình và bất bình đẳng giới.
1.8. Những vấn đề sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Trên bình diện xã hội học, nhiều nghiên cứu của Viện đã sớm quan tâm đến chủ đề
sức khỏe và phát triển cộng đồng. Kết quả nghiên cứu sâu đã khẳng định vai trò hết sức
quan trọng của gia đình trong chăm sóc sức khỏe. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng
đồng luôn đặc trƣng bởi mối quan hệ y tế nhà nƣớc và y tế tƣ nhân sau khi dịch vụ y tế tƣ
đƣợc khuyến khích phát triển mạnh trong thời kỳ Đổi mới.
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Các nghiên cứu về chăm sóc ngƣời cao tuổi tại cộng đồng đã đƣa ra những khuyến
nghị chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội và chuẩn bị trong bối cảnh dân số Việt Nam
đã bƣớc sang giai đoạn già hóa. Bảo hiểm xã hội và hệ thống lƣơng hƣu cho ngƣời cao
tuổi là rất cần thiết. Giải pháp nền tảng là các hoạt động chăm sóc dựa vào cộng đồng,
đƣợc đầu tƣ tài chính và lồng ghép vào các mô hình chăm sóc toàn diện cho mọi lứa tuổi.
Nhiều nghiên cứu của Viện còn tập trung vào lĩnh vực cụ thể nhƣ sức khỏe sinh sản,
hành vi chăm sóc sức khỏe, giá trị sức khỏe trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị
trƣờng cũng nhƣ một số vấn đề nảy sinh từ đời sống xã hội đƣơng đại nhƣ thất nghiệp,
HIV/AIDS, tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em, v.v... Các nghiên cứu về
sức khỏe của đồng bào dân tộc, lao động di cƣ, ngƣời nghèo, phụ nữ và trẻ em đã cho thấy
những thiếu hụt cả về chính sách lẫn thực tiễn về bảo trợ xã hội cho những nhóm yếu thế
này. Viện đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lƣợcchính sách sức khỏe nhằm nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe
cho ngƣời dân theo hƣớng công bằng và chất lƣợng.
1.9. Những vấn đề xã hội học lao động-công nghệ
Nghiên cứu về chủ đề này cho thấy sự chuyển đổi rõ nét về nhận thức của đội ngũ
công nhân do sự thay đổi cơ chế quản lý kinh tế, dự báo sự phát triển không liên tục (đứt
đoạn) của cơ cấu đội ngũ công nhân trong một số ngành do đầu tƣ không đều trong chiến
lƣợc phát triển kinh tế.
Từ giữa những năm 90, chủ đề chính của các nghiên cứu tập trung vào quan hệ xã hội
của công nhân trong doanh nghiệp, những khó khăn của công nhân trong sản xuất và đời
sống do sự chuyển đổi cơ chế quản lí. Những nghiên cứu này cho thấy, trong giai đoạn đầu,
quan hệ chủ-thợ chƣa nảy sinh những vấn đề trầm trọng, song đã tiềm ẩn những dấu hiệu
bất ổn, đặc biệt trong các doanh nghiệp không đảm bảo đƣợc các điều kiện lao động và bảo
đảm xã hội theo quy định.
Nghiên cứu trong những năm tiếp theo tập trung vào các chủ đề nhƣ: Thái độ của
công nhân trong các doanh nghiệp quốc doanh với việc cổ phần hóa; Nhu cầu đào tạo của
công nhân; Nguồn bổ sung lực lƣợng và ảnh hƣởng của nó đến chất lƣợng đội ngũ công
nhân; Vai trò của công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Các kết quả
nghiên cứu cho thấy xu hƣớng lao động trẻ ở đô thị không muốn trở thành công nhân ngày
một rõ nét, nguồn gốc bổ sung cho đội ngũ công nhân chủ yếu là thanh niên nông thôn, lao
động di cƣ. Số học sinh tốt nghiệp phổ thông trở thành công nhân, hoặc muốn học nghề
ngày một ít. Động cơ để trở thành công nhân cũng khác trƣớc, chỉ khi không tìm đƣợc việc
làm nào khác hay muốn thoát ly khỏi công việc nặng nhọc ở nông thôn. Đây là những nhân
tố có ảnh hƣởng đến chất lƣợng đội ngũ công nhân cả về trình độ chuyên môn và nhận thức
về vai trò của công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc.
1.10. Những vấn đề chính sách xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Xã hội Việt Nam khi sang nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi
việc xây dựng học thuyết chính sách xã hội. Vào những năm 90, Viện đã có những nỗ lực
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đề xuất khái niệm phúc lợi xã hội nhƣ là một phạm trù lý luận then chốt để khái quát hóa
thực tiễn chính sách xã hội và phúc lợi xã hội, phúc lợi doanh nghiệp, hệ thống y tế vùng
cao, khu vực các tổ chức xã hội tự nguyện.
Bên cạnh những phát triển lý thuyết cho bộ môn chính sách xã hội, Viện đã triển
khai những công trình thực nghiệm liên quan đến các bộ phận hợp thành của hệ thống an
sinh xã hội nhƣ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi doanh nghiệp, ƣu đãi xã hội, đặc
biệt các đối tƣợng chính sách. Những nghiên cứu này giúp làm rõ hơn hoàn cảnh và chính
sách xã hội đối với các nhóm yếu thế nhƣ ngƣời dân tộc, phụ nữ, trẻ em, ngƣời cao tuổi,
lao động di cƣ,… trong quá trình chuyển đổi xã hội.
Trong một thời gian dài, Việt Nam hầu nhƣ không hề biết đến những biến đổi về
nhu cầu và thực tiễn công tác xã hội ở các nƣớc công nghiệp hóa đi trƣớc cũng nhƣ các
quốc gia đang phát triển nền kinh tế thị trƣờng. Viện cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu
trƣờng hợp về các mô hình công tác xã hội trong thực tế, góp phần đáng kể vào việc lấp
các khoảng trống trong tri thức và kỹ năng công tác xã hội ở Việt Nam. Kết quả là, những
năm gần đây, vấn đề này đã đƣợc các cơ quan hữu quan chú ý giải quyết, hình thành nên
ngành công tác xã hội nhƣ một chuyên ngành đào tạo và một lựa chọn nghề cho các sinh
viên và các nhà thực hành có tâm huyết và năng lực.
1.11. Đánh giá tác động xã hội và thẩm định chính sách, pháp luật
Song song với các nghiên cứu cơ bản và lý luận, trong 30 năm qua Viện Xã hội
học đã tham gia tích cực vào các nghiên cứu có quan hệ trực tiếp với việc thẩm định
chính sách, khẳng định chức năng thẩm định chính sách của xã hội học. Trong nhiều
chƣơng trình khoa học cấp Nhà nƣớc, Viện đã tham gia thẩm định xã hội các dự án
lớn về phát triển kinh tế-xã hội, giao thông nông thôn, tái định cƣ, điện khí hóa nông
thôn; đánh giá tác động giảm nghèo, tái định cƣ, phát triển bền vững vùng Tây
Nguyên,… Thông qua các hoạt động nghiên cứu thẩm định xã hội, Viện đã khẳng
định đƣợc vai trò của mình nhƣ một tổ chức nghiên cứu và tƣ vấn chính sách có liên
hệ mật thiết với thực tiễn phát triển của đất nƣớc, chứ không phải là một đơn vị
nghiên cứu học thuật, thuần túy hàn lâm.
Qua nhiều năm phối hợp và hợp tác khoa học với Ủy ban về Các vấn đề xã hội
của Quốc hội, Viện đã thực hiện đánh giá, phản biện độc lập trong các dự án luật có liên
quan nhƣ Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân số, Luật Bảo hiểm
Y tế, Luật đƣa ngƣời Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài, Luật Việc làm, Luật Phòng
chống mua bán ngƣời, và Luật Môi trƣờng,... Các văn bản Luật nói trên sau khi đƣợc
Quốc hội phê chuẩn, ban hành hoặc sửa đổi đều có sự đóng góp của các nghiên cứu xã
hội học do các chuyên gia của Viện tƣ vấn kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện. Mối quan
hệ giữa nghiên cứu và chính sách-pháp luật trên lĩnh vực xã hội đƣợc thực hiện khá hiệu
quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nƣớc.
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2. Một số định hướng nghiên cứu đến năm 2020
Từ nay đến năm 2020, thông qua các đề tài nghiên cứu hàng năm, cũng nhƣ những
nhiệm vụ đột xuất đƣợc cấp trên giao trực tiếp, Viện Xã hội học sẽ chủ động triển khai
một số hƣớng nghiên cứu sau đây:
2.1. Những vấn đề xã hội mới nảy sinh trong quá trình phát triển và hội nhập
quốc tế
Đất nƣớc bƣớc vào thời kỳ phát triển mới sau gần 30 năm thực hiện đƣờng lối đổi
mới toàn diện. Tiềm lực kinh tế đƣợc tăng cƣờng. Hệ thống chính trị đƣợc củng cố, các
vấn đề xã hội đƣợc giải quyết từng bƣớc. Trên trƣờng quốc tế, hội nhập quốc tế đã mang
lại nhiều cơ hội cho sự phát triển của đất nƣớc. Với những thành tựu nhƣ vậy, Việt Nam
đang bƣớc vào giai đoạn phát triển mới với những tiền đề, điều kiện và vận hội mới.
Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu thu đƣợc, nhiều vấn đề xã hội đã phát sinh
cùng với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế cần đƣợc xem xét, nghiên cứu. Song
song với những yếu kém, thiếu sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhiều vấn đề xã hội chƣa
đƣợc khắc phục hoặc giải quyết triệt để, dẫn đến sự tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định về
kinh tế-xã hội và kể cả chính trị. Hàng loạt vấn đề xã hội mới có liên quan trực tiếp và cấp
thiết trong đời sống xã hội nhƣ thu nhập, việc làm, nhà ở, đất đai, giáo dục, khám chữa
bệnh, tội phạm, tệ nạn xã hội… cần đƣợc nghiên cứu thấu đáo, phân tích và xem xét trên
cơ sở khoa học. Viện Xã hội học sẽ nghiên cứu các vấn đề xã hội mới nảy sinh nhằm
cung cấp luận cứ khoa học cho mô hình quản lý xã hội và phát triển xã hội trong giai đoạn
phát triển và hội nhập quốc tế.
2.2. An sinh xã hội và công tác xã hội trong phát triển bền vững của đất nước
Thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội ở nƣớc ta trong những năm gần đây cho thấy, tăng
trƣởng kinh tế theo hƣớng bền vững không phải là mục tiêu dễ dàng thực hiện. Mô hình
tăng trƣởng chậm đƣợc đổi mới, tình hình kinh tế vĩ mô bộc lộ những nhân tố bất ổn. Cuộc
khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu và suy giảm kinh tế lại tác động trực tiếp đến tình
hình xã hội. Tình trạng mất việc làm và thu nhập thấp có tác động xấu đến những ngƣời làm
công ăn lƣơng. Việc làm suy giảm đồng nghĩa với việc ngƣời dân mất đi thu nhập tƣơng
xứng và một số hộ cận nghèo mới sẽ bổ sung vào danh sách nghèo. Tình trạng ô nhiễm môi
trƣờng, hiệu ứng nhà kính, nƣớc biển dâng dẫn đến những thảm họa thiên nhiên gây thiệt
hại lớn, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nƣớc, đe dọa sinh kế và ổn định
đời sống xã hội. Sự thay đổi thời tiết bất thƣờng, thiên tai, bão lụt làm cho đời sống xã hội
gặp rất nhiều khó khăn, đối tƣợng chịu tác động ngày càng mở rộng.
Trƣớc những thách thức nói trên, hàng loạt chính sách an sinh xã hội đƣợc ban hành
nhƣ bảo hiểm y tế, chính sách việc làm và đảm bảo thu nhập; chính sách xóa đói, giảm
nghèo, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị. Hệ thống chính
sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội tiếp
tục sửa đổi, hoàn thiện theo hƣớng đa dạng, linh hoạt. Tuy nhiên để có thể đƣa các chính
sách xã hội vào cuộc sống, cần có đƣợc một đội ngũ nhân viên làm công tác xã hội nhằm
hỗ trợ, giúp đỡ những ngƣời gặp khó khăn hoặc những đối tƣợng yếu thế bị đẩy ra ngoài
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Viện Xã hội học 30 năm, một chặng đường phát triển nghiên cứu khoa học

lề xã hội (ngƣời nghèo, ngƣời khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, phụ nữ, ngƣời cao
tuổi,...). Trong khi các giải pháp an sinh xã hội còn hạn chế, chƣa phát huy đƣợc vai trò
quan trọng trong đời sống xã hội thì đội ngũ công tác xã hội nƣớc ta còn thiếu và yếu về
tay nghề, chƣa đƣợc đào tạo cơ bản. Công tác xã hội chƣa hỗ trợ hiệu quả đƣợc các đối
tƣợng thiệt thòi và yếu thế trong xã hội.
Viện Xã hội học sẽ thực hiện các nghiên cứu cơ bản về an sinh xã hội ở Việt Nam.
An sinh xã hội hƣớng vào sự phát triển con ngƣời và là một yếu tố của phát triển bền
vững. Đầu tƣ cho chính sách an sinh xã hội cũng chính là đầu tƣ cho phát triển con ngƣời.
Viện sẽ tập trung nghiên cứu nhằm hoàn thiện pháp luật, chính sách nhằm tăng tỉ lệ ngƣời
dân tham gia các hình thức bảo hiểm. Đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ bảo hiểm xã hội,
chuyển các loại hình trợ giúp, cứu trợ xã hội sang cung cấp dịch vụ bảo trợ xã hội dựa vào
cộng đồng. Để tăng cƣờng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cần gắn kết, lồng ghép an sinh
xã hội cơ bản trong chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội của đất nƣớc nói chung và khu
vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân nói riêng. Đa dạng hoá các nguồn lực và phƣơng
thức xoá đói, giảm nghèo gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục,
dạy nghề và giải quyết việc làm. Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng với Nhà nƣớc
chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của những gia đình có công và đối tƣợng
chính sách.
2.3. Biến đổi xã hội-văn hóa và bất bình đẳng xã hội trong quá trình phát triển
bền vững
Những thành tựu của công cuộc Đổi mới cũng nhƣ những vấn đề bức xúc đang đặt
ra hiện nay thực chất vừa là kết quả của sự biến đổi xã hội; song đồng thời cũng vừa là tác
nhân thúc đẩy sự biến đổi xã hội diễn ra mạnh mẽ hơn nữa. Trong khi Việt Nam đã gia
nhập nhóm nƣớc có thu nhập trung bình song đời sống kinh tế đƣợc cải thiện thì các vấn
đề văn hóa, xã hội lại đi xuống. Xu hƣớng biến đổi văn hóa ở các cộng đồng dân cƣ, các
nhóm xã hội diễn ra phức tạp và chƣa đƣợc nghiên cứu đánh giá từ góc độ xã hội học.
Trong những năm tới, Viện sẽ nghiên cứu các điều kiện và yếu tố tác động đến quá trình
biến đổi đời sống văn hoá; trong đó, đặc biệt chú ý đến các yếu tố về xã hội, kinh tế,
chính trị, sự giao thoa văn hoá giữa nông thôn và đô thị, giữa các vùng miền và quốc tế
thông qua các kênh thông tin.
Bất bình đẳng xã hội là một vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững mà Việt Nam
đang hƣớng tới. Phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế đã đem lại tốc độ tăng
trƣởng cao, song những thành quả tăng trƣởng không phân bổ đồng đều giữa cả các vùng,
miền và giữa các giai tầng xã hội. Mặc dù các thành tựu giảm nghèo của Việt Nam đƣợc
thế giới ghi nhận và đánh giá cao, song giảm nghèo không bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao,
nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu.
Sự chênh lệch và bất bình đẳng ngày càng lớn về cơ hội và lợi ích càng khiến
cho các nhóm yếu thế bị loại trừ, đồng thời làm suy yếu động lực phát triển bền vững.
Viện Xã hội học sẽ tăng cƣờng nghiên cứu chủ đề quan trọng này nhằm đánh giá thực
trạng, phân tích những tác động, đƣa ra dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm thúc
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đẩy sự biến đổi xã hội Việt Nam theo hƣớng tích cực, thực hiện mục tiêu công bằng
và tiến bộ xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đƣờng lối và chiến lƣợc
phát triển đất nƣớc.
2.4. Dân số, nguồn nhân lực và sức khỏe dân cư dưới tác động của biến đổi khí
hậu và suy thoái môi trường sinh thái
Việt Nam đƣợc thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ
“dân số vàng” nên lực lƣợng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô
cùng quan trọng để đất nƣớc ta thực hiện thành công Chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, cái thiếu của Việt Nam hiện nay không phải là lao động
phổ thông, mà là nguồn nhân lực chất lƣợng cao. Tình trạng mâu thuẫn giữa lƣợng và
chất trong nguồn nhân lực ngày càng gay gắt, cần phải đƣợc cải thiện càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, thị trƣờng lao động hiện có vấn đề không ăn khớp giữa cung và cầu. Sinh
viên sau khi đƣợc đào tạo nghề và sinh viên tốt nghiệp đại học rất khó tìm đƣợc việc làm
phù hợp, thậm chí rơi vào tình trạng thất nghiệp với tấm bằng trong tay.
Nhiều vấn đề mới cần đƣợc quan tâm chú ý nhƣ quy mô dân số, duy trì mức sinh
hợp lý, mất cân bằng giới tính khi sinh. Công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà
mẹ và trẻ em tuy đƣợc đầu tƣ qua nhiều năm song chƣa có sự chuyển biến về chất, ảnh
hƣởng lớn đến chất lƣợng dân số. Các quyền cơ bản của trẻ em chƣa đƣợc đảm bảo trong
một môi trƣờng thiếu an toàn và lành mạnh để trẻ đƣợc phát triển toàn diện. Bất bình
đẳng giới vẫn tiếp tục là trở ngại lớn trong sự phát triển xã hội, tình trạng buôn bán phụ
nữ và bạo lực trong gia đình chƣa đƣợc đẩy lùi, ngăn chặn kịp thời.
Viện Xã hội học sẽ tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa sức khỏe và dân số. Mối liên
hệ này cần đƣợc xem xét trong bối cảnh biến đổi khí hậu, đô thị hóa và môi trƣờng sinh
thái đang bị suy thoái nhanh hiện nay. Làm thế nào để đảm bảo quan hệ hài hòa giữa phát
triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trƣờng? Làm thế nào để hình thành các dự báo xã hội
trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai gia tăng? Cần phải làm gì và làm nhƣ thế nào
để đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám, chữa bệnh, nâng cao y đức của cán bộ y tế? Các
vấn đề này cần đƣợc nghiên cứu nghiêm túc để có đƣợc câu trả lời khoa học, nhất là một
môi trƣờng quốc tế khó đoán định với nhiều rủi ro.
2.5. Tiến hành điều tra dư luận xã hội nhằm tập hợp ý kiến cán bộ, Đảng viên
và nhân dân đối với các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước
Lịch sử phát triển của xã hội loài ngƣời cho thấy từ khi các nhà nƣớc xuất hiện, hầu
nhƣ không có quốc gia nào giữ đƣợc ổn định chính trị-xã hội hoặc sự tồn tại lâu dài nếu
các chủ trƣơng, quyết sách của quốc gia đó không phù hợp lòng dân. Có nhiều phƣơng
thức để nắm bắt tâm tƣ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong đó điều tra dƣ luận xã
hội, tập hợp ý kiến của nhân dân một cách khoa học là cách thức nắm bắt phản hồi dƣ
luận nhanh và tin cậy nhất hiện nay. Cần tạo đƣợc niềm tin trong dân rằng các chính sách,
giải pháp nhằm đạt các mục tiêu phát triển có tính khả thi cao. Ngƣời dân sẽ ủng hộ và
đồng thuận hơn khi tiếng nói của họ đƣợc lắng nghe, khi những ý kiến đề xuất đƣợc xem
xét trong quá trình ra quyết định và xây dựng chính sách.
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Viện Xã hội học 30 năm, một chặng đường phát triển nghiên cứu khoa học

Để thực hiện mục tiêu đó, điều tra dƣ luận xã hội có vai trò không thể thiếu đƣợc
trong hoạt động nghiên cứu của Viện Xã hội học từ nay cho đến năm 2020. Có nhiều vấn
đề quan trọng rất cần đƣợc trƣng cầu ý kiến của nhân dân và nắm bắt đƣợc phản hồi từ
thực tiễn khách quan để tham khảo trƣớc khi đƣa ra những quyết định, chính sách có ảnh
hƣởng lớn đến đời sống xã hội và đại đa số ngƣời dân. Với thế mạnh về phƣơng pháp
nghiên cứu, Viện sẽ tăng cƣờng chất lƣợng điều tra dƣ luận xã hội, đảm bảo nắm bắt kịp
thời, đầy đủ và chính xác tâm tƣ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc theo mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
*
*

*

Những thành tựu mà Viện Xã hội học đạt đƣợc trong 30 năm qua là kết quả tổng
hợp của những quyết tâm và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ Viện, dƣới sự chỉ
đạo và quan tâm, sâu sát của của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam qua các thời kỳ, của sự hợp tác và ủng hộ hiệu quả của các cơ quan chức năng
thuộc Viện Hàn lâm và của các Bộ, ban, ngành ở Trung ƣơng và địa phƣơng, cũng nhƣ
của cá nhân các nhà khoa học, các cộng tác viên trong và ngoài nƣớc. Mặc dù trong quá
trình phát triển, Viện Xã hội học đã gặp không ít khó khăn, thách thức, song với quyết
tâm và nỗ lực của mình, Viện đã nỗ lực vƣơn lên, khẳng định vị trí của một đơn vị nghiên
cứu xã hội học hàng đầu ở Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Viện, tập thể Ban Chi ủy, Ban Lãnh đạo và các
tổ chức đoàn thể của Viện Xã hội học trân trọng gửi đến các cán bộ đã và đang công tác
tại Viện lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt, xin đƣợc gửi lời cảm tạ và tri ân sâu sắc đến các
thế hệ cán bộ đi trƣớc với những đóng góp to lớn cho sự trƣởng thành của Viện ngày hôm
nay. Viện Xã hội học sẽ tiếp tục tiến lên, phát triển huy hoàng hơn, xứng đáng là một
Viện khoa học đầu ngành của đất nƣớc.
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