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Hội nghị tổng kết công tác tạp chí,
xuất bản năm 2013 của Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam
Trong hai ngày 15-16 tháng 11 năm
2013, tại Ninh Bình, Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị
tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản
năm 2013. Tham dự Hội nghị có GS.TS.
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCHTW
Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà
báo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
(KHXH) Việt Nam ; GS.TS. Nguyễn
Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm
KHXH Việt Nam; đại diện các cơ quan báo
chí và đào tạo báo chí, cùng lãnh đạo và
đông đảo cán bộ các tạp chí trực thuộc
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.
Sau khi nghe bài phát biểu khai mạc của
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ
tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội
nghị tiến hành hai phiên Hội thảo với 05
báo cáo sau:
1. Một số vấn đề nghiệp vụ báo chí,
xuất bản cần quan tâm hiện nay (Diễn
giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Dững - Chủ
nhiệm Khoa Báo in - Học viện Báo chí và
Tuyên truyền).
2. Tình hình hoạt động của Liên Chi hội
Nhà báo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
hiện nay (Diễn giả: PGS.TS. Phạm Văn
Đức - Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam).
3. Đề án xây dựng Tuần báo Khoa học
xã hội, nâng cao chất lƣợng Tạp chí Khoa
học xã hội (Diễn giả: PGS.TS. Nguyễn
Ngọc Hà - Tổng biên tập Tạp chí Khoa học
xã hội).
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4. Công tác tạp chí, xuất bản tại Viện
Hàn lâm KHXH Việt Nam: Thực trạng và
giải pháp về công tác đào tạo, bồi dƣỡng
cán bộ làm công tác tạp chí (Diễn giả:
TS. Trần Minh Tuấn - Trƣởng ban Ban
Tổ chức cán bộ Viện Hàn lâm KHXH
Việt Nam).
5. Vấn đề kinh phí cho hoạt động tạp
chí, xuất bản (Diễn giả: TS. Nguyễn Thị
Hồng Phấn - Trƣởng ban Ban Kế hoạchTài chính, Viện Hàn lâm KHXH
Việt Nam).
Ngoài việc bình luận, góp ý và đặt câu
hỏi cho các báo cáo trên, các đại biểu tham
dự Hội nghị cũng thảo luận rất sôi nổi về
các vấn đề của công tác tạp chí, xuất bản ở
nƣớc ta nói chung và ở Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội nói riêng. Nhiều giải pháp nâng
cao chất lƣợng công tác tạp chí, xuất bản
của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam cũng đƣợc đề cập trong Hội nghị lần
này nhƣ: mở các khóa đào tạo nâng cao
năng lực cho cán bộ làm công tác tạp chí;
tăng cƣờng kết nối với các nhà nghiên cứu,
nhà khoa học để hình thành mạng lƣới
cộng tác viên thƣờng xuyên và hiệu quả;
xây dựng hệ thống tạp chí của Viện Hàn
lâm KHXH theo chuẩn quốc tế; tăng cƣờng
kinh phí hoạt động cho các tạp chí…
GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên
BCHTW Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm,
Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Viện Hàn
lâm phát biểu tổng kết Hội thảo đã nhấn
mạnh: Hội nghị lần này là dịp trao đổi và
chia sẻ công khai về vấn đề tạp chí, xuất
bản. GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ
ra những khó khăn, thuận lợi của công tác
biên tập, phát hành, quản lý tài chính ở hầu
hết các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm hiện
nay; đồng thời khẳng định trong thời gian
tới Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ rất
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chú trọng đến công tác tạp chí, xuất bản,
nhằm công bố rộng rãi các thành tựu
nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội nói
chung và của Viện Hàn lâm khoa học xã
hội nói riêng.

những thay đổi về giá trị và mối quan hệ
trong gia đình trong bối cảnh biến đổi
kinh tế-xã hội-văn hóa rộng khắp ở Việt
Nam trong 50 năm qua, trong chiến tranh
và trong hòa bình.

Kết thúc Hội nghị là chuyến đi thực tế
tại hai địa danh nổi tiếng của Ninh Bình là
Tràng An và Bái Đính.

Ngoài các bài giảng cho sinh viên, các
giáo sƣ còn trình bày các seminar tại Khoa
Xã hội học của Đại học Kyoto về chủ đề
nghiên cứu. Các bài giảng và trình bày
nhận đƣợc sự quan tâm và đánh giá cao của
các sinh viên sau đại học, các nhà nghiên
cứu, và du học sinh Việt Nam tại Đại học
Tổng hợp Kyoto.

Lê Hoa

Lãnh đạo Viện Xã hội học thăm
và làm việc tại trường Đại học
Tổng hợp Kyoto - Nhật Bản
Nhận lời mời của Khoa Xã hội học,
Trƣờng Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật
Bản, từ ngày 10-31/10/2013, PGS.TS. Đặng
Nguyên Anh, Viện trƣởng Viện Xã hội học
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam, và PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, Phó Viện
trƣởng Viện Xã hôi học, đã có bài giảng về
chủ đề Sự chuyển đổi của xã hội Việt Nam
trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa
cho các sinh viên sau đại học của Khoa và
các chuyên ngành liên quan.
PGS.TS. Đặng Nguyên Anh có các bài
giảng về những đặc điểm cơ bản của quá
trình di cƣ ở châu Á và Việt Nam, về mối
quan hệ giữa di dân, phát triển và biến đổi
xã hội. Bài giảng đƣợc xây dựng trên cơ sở
các lý thuyết di dân đƣơng đại, những số
liệu và thông tin từ các nghiên cứu khoa
học về di dân và nhân khẩu học tại Việt
Nam thời gian qua.
Các bài giảng của PGS.TS. Vũ Mạnh
Lợi tập trung vào những thay đổi mang
tính cấu trúc của hôn nhân-gia đình,

Trần Thị Minh Thi

Khóa tập huấn về “Phân tích chính
sách” trong khuôn khổ Dự án “Phát
triển hệ thống an sinh xã hội cho khu
vực phi chính thức ở Việt Nam”
Trong tháng 10 năm 2013, Dự án “Phát
triển hệ thống an sinh xã hội cho khu vực phi
chính thức ở Việt Nam” do PGS.TSKH. Bùi
Quang Dũng điều phối (thuộc chƣơng trình
hợp tác VASS-MISEREOR) đã tổ chức
khóa học về “Phân tích chính sách”. Khóa
học do PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn (Khoa
Chính sách công, Học viện Khoa học xã
hội) giảng dạy.
Khóa học đƣợc tổ chức tập trung trong
03 ngày tại Viện Xã hội học. Mục tiêu
của khóa học là nhằm: i) Hệ thống hóa,
cung cấp những kiến thức cơ bản về lý
luận và thực tiễn phân tích chính sách; và
ii) Phát triển kĩ năng ứng dụng trong
nhận diện, phát hiện vấn đề và tìm kiếm
giải pháp trong phân tích chính sách. Nội
dung khóa học bao gồm: i) Cơ sở lí luận
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và phƣơng pháp luận về phân tích chính
sách; ii) Thực tiễn phân tích chính sách;
iii) Tổ chức thực hiện phân tích chính
sách ở Việt Nam.
Đây là khóa học thứ tƣ, đồng thời cũng
là khóa học cuối cùng trong khuôn khổ
hoạt động đào tạo tăng cƣờng năng lực của
Dự án. Các khóa học trƣớc đó bao gồm: 1)
Phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học xã
hội (PGS.TS. Trần Hữu Quang giảng dạy);
2) Các kĩ thuật điều tra điền dã (PGS.TS.
Nguyễn Hữu Minh giảng dạy); 3) Phân tích
thống kê trong khoa học xã hội (PGS.TS.
Đặng Nguyên Anh giảng dạy). Các khóa
học hƣớng tới việc trang bị kiến thức, các
kĩ thuật cơ bản và chuyên sâu trong nghiên
cứu khoa học xã hội cho những ngƣời làm
việc và/hoặc quan tâm tới lĩnh vực an sinh
xã hội, công tác xã hội, và phát triển xã hội
tại Việt Nam. Học viên của khóa học bao
gồm các nhà nghiên cứu trẻ, các giảng viên
trẻ thuộc các trƣờng đại học, nhân viên các
tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam và các
cán bộ địa phƣơng.
Dự án đã nhận đƣợc những phản hồi
tích cực về các khóa học và đƣợc đánh giá
cao vì nỗ lực tổ chức các hoạt động đào tạo
nhằm nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
nghiên cứu khoa học xã hội.
Đặng Phương

Hội thảo công bố kết quả khảo sát
“Nhận thức về từ thiện và đóng góp
từ thiện của người dân qua nghiên
cứu tại 6 tỉnh thành” năm 2013
Ngày 5 tháng 11 năm 2013, tại Hà Nội đã
diễn ra cuộc Hội thảo công bố kết quả khảo
sát “Nhận thức về từ thiện và đóng góp từ

thiện của ngƣời dân qua nghiên cứu tại 6 tỉnh
và thành phố”. Đây là một nghiên cứu quy
mô lớn do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế
và Môi trƣờng (iSEE) và Viện Xã hội học
(IOS) phối hợp thực hiện. Mục đích của
nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ
và khả năng đóng góp từ thiện của cộng
đồng và ngƣời dân, trong bối cảnh Việt Nam
đã bƣớc vào nhóm các nƣớc có thu nhập
trung bình. Nghiên cứu đƣợc tiến hành trên
1.200 cán bộ và ngƣời dân tại 4 tỉnh thành
Nam Định, Đắc Lắc, TP. Hồ Chí Minh,
Đồng Tháp và 105 ngƣời tham gia phỏng
vấn sâu trên 5 tỉnh thành Hà Nội, Nam Định,
Huế, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.
Sau khi nghe PGS.TS Đặng Nguyên
Anh,Viện trƣởng Viện Xã hội học, giải đáp và
trả lời các câu hỏi và bình luận về kết quả
nghiên cứu, các đại biểu đã cùng nhau thảo
luận về những cơ hội, rào cản và giải pháp
huy động nguồn lực của các tổ chức NGOs
trong nƣớc ở Việt Nam dƣới sự điều hành của
Ông Lê Quang Bình - Viện trƣởng Viện Viện
Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trƣờng.
Kết quả nghiên cứu cho thấy: từ thiện
đƣợc hiểu là các hoạt động cứu trợ, hỗ trợ.
Ngƣời dân trên thực tế ít biết đến các hoạt
động của các tổ chức NGOs, đặc biệt từ
góc độ đóng góp từ thiện. Từ thiện cho
phát triển ít đƣợc quan tâm, và các kênh
huy động hiện nay chủ yếu là các kênh của
chính quyền, đoàn thể các cấp.
Dựa trên những kinh nghiệm hoạt động
thực tiễn tại nhiều địa bàn trên cả nƣớc, các
đại biểu đến từ nhiều tổ chức NGO đã cùng
phân tích các rào cản thực tế cho hoạt động
gây quỹ, thảo luận các biện pháp mở rộng
khả năng thu hút nguồn lực. Theo đó, NGOs
trƣớc hết phải chủ động thực hiện sứ mệnh
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chia sẻ vì cộng đồng của mình, tận dụng lợi
thế minh bạch, hiệu quả để tạo dựng niềm
tin đối với ngƣời dân. Hội thảo lần này là sự
mở đầu đối với việc phát huy nguồn lực
trong hoạt động từ thiện vì mục đích nhân
đạo, góp phần định hƣớng vai trò của các
NGOs Việt Nam trong hoạt động này.
Lê Hoa
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hội thảo này. Các báo cáo về khái niệm giá
trị trên thế giới, các lý thuyết về thay đổi giá
trị, và một số kết quả phân tích ban đầu về
giá trị Nhật Bản nhƣ quyền lực mềm, biến
đổi mục tiêu sống, giá trị việc làm, giá trị
tôn giáo, v.v… đã đƣợc trình bày và thảo
luận. Hội thảo khởi động sẽ mở đầu cho
việc triển khai các nghiên cứu so sánh về
biến đổi giá trị ở Nhật bản và các quốc gia
tham gia dự án.
Trần Thị Minh Thi

Hội thảo khởi động dự án nghiên cứu
về Biến đổi hệ giá trị Nhật Bản từ
cách tiếp cận so sánh
Từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 10 năm
2013, Khoa Xã hội học thuộc Đại học
Tổng hợp Kyoto đã tổ chức Hội thảo khởi
động dự án nghiên cứu về Biến đổi hệ giá
trị Nhật Bản từ cách tiếp cận so sánh. Dự
án nghiên cứu đƣợc triển khai trong ba
năm, từ 2013-2015, do Japan Foundation
tài trợ, với các mục tiêu: 1/ mô tả những
thay đổi giá trị ở Nhật Bản, tập trung vào
sự khác biệt thế hệ; 2/ áp dụng và thử
nghiệm một số lý thuyết về thay đổi giá trị
nhƣ lý thuyết hiện đại hóa, hậu hiện đại
hóa , lý thuyết hội tụ mới ; 3/ so sánh Nhật
Bản với các xã hội khác, nhất là ở châu Á,
và 4) tiếp tục phát triển mạng lƣới các học
giả có cùng mối quan tâm.
Ngoài các nhà nghiên cứu Nhật Bản,
tham dự Hội thảo còn có một số giáo sƣ và
nhà nghiên cứu của một số nƣớc châu Á và
châu Âu là đối tác tham gia nghiên cứu từ
Đại học Tổng hợp Cologne, Cộng hòa Liên
bang Đức, Đại học Tổng hợp
Chulalongkorn, Thái Lan. TS. Trần Thị
Minh Thi, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tham dự

Lễ kỷ niệm ngày Xã hội học và
Công tác xã hội Việt Nam năm 2013
Ngày 12/11/2013, Trƣờng Đại học Khoa
học xã hội & Nhân văn phối hợp với Hội
Xã hội học và Hiệp hội dạy nghề và nghề
Công tác xã hội Việt Nam tổ chức Lễ kỉ
niệm ngày Xã hội học và Công tác xã hội
Việt Nam 2013.
Tham dự lễ kỉ niệm có GS.TS Nguyễn
Văn Khánh - Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học
Khoa học xã hội & Nhân văn, GS.TS
Nguyễn Đình Tấn - Chủ tịch Hội Xã hội
học Việt Nam, ông Đỗ Hoàng Du - Phó
Chủ tịch thƣờng trực Hiệp hội nghề Công
tác xã hội Việt Nam, GS.TS Phạm Tất
Dong - Tổng thƣ kí Hội Khuyến học Việt
Nam, cùng các nhà khoa học, quản lí đến
từ các trƣờng đại học, viện nghiên cứu và
các tổ chức xã hội nghề nghiệp Việt Nam.
Trong bài phát biểu khai mac lễ kỷ niệm,
GS.TS Nguyễn Văn Khánh đã khẳng định
vai trò và đóng góp của ngành Xã hội học
(XHH) và Công tác xã hội (CTXH) đối với
sự phát triển của xã hội Việt Nam hiện nay,
đồng thời khẳng định cần có sự hợp tác chặt
chẽ, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ sở đào
tạo, viện nghiên cứu, các tổ chức và hội nghề
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nghiệp trong và ngoài nƣớc, để XHH và
CTXH phát triển đáp ứng yêu cầu mới, thực
sự có đóng góp hữu ích trong việc nâng cao
chất lƣợng cuộc sống con ngƣời, hƣớng tới
một xã hội phát triển cân bằng và bền vững.
Ngay sau lễ kỉ niệm, các đại biểu cùng
tham dự hội thảo “Vai trò của Xã hội học và
Công tác xã hội trong sự phát triển của xã hội
hiện nay” do GS.TS. Trịnh Duy Luân,
PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, và GS.TS. Nguyễn
Hồi Loan chủ trì. Hội thảo tập trung vào các
nội dung chính nhƣ: Những vấn đề lí luận và
thực tiễn trong đào tạo, nghiên cứu XHH và
CTXH; Hoạt động đào tạo và nghiên cứu
XHH và CTXH tại các trƣờng đại học, viện
nghiên cứu. Ngoài việc khẳng định vai trò
của XHH và CTXH trong sự phát triển, các
tham luận cũng tập trung xác định các mô
hình nghiên cứu, các chiến lƣợc thực hành,
các giải pháp thúc đẩy các ngành khoa học
này theo hƣớng phù hợp với sự phát triển của
xã hội Việt Nam. Một số mặt còn non yếu
của ngành Công tác xã hội Việt Nam cũng
đƣợc các tác giả chỉ ra, đồng thời đƣa ra
những kiến nghị hữu ích làm sao để xây
dựng mạng lƣới Xã Hội Học và Công tác xã
hội Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, trên cơ
sở cung cấp sẵn các tài liệu cần thiết cho giới
khoa học trẻ, và có những giao lƣu thƣờng
xuyên giữa các nhà khoa học.
Nguyễn Thị Phương

Kiểm tra hoạt động khoa học năm
2013 tại Viện Xã hội học
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Ban
Quản lý khoa học và Ban Kế hoạch-Tài
chính thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam đã tiến hành kiểm tra tiến
độ các đề tài khoa học năm 2013 của
Viện Xã hội học.
PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện
trƣởng Viện Xã hội học, đã báo cáo tổng
quan tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa
học chung của đơn vị, bao gồm việc triển
khai hệ đề tài cấp Bộ, hệ đề tài cấp cơ sở;
việc tổ chức các seminars khoa học; đồng
thời các Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ cũng báo
cáo chi tiết tình hình triển khai thực hiện và
các sản phẩm đã hoàn thành,
Qua báo cáo và kiểm tra thực tế các sản
phẩm đã hoàn thành, Tổ kiểm tra đánh giá
các đề tài khoa học của Viện Xã hội học
đƣợc triển khai thực hiện nghiêm túc, có
chất lƣợng, đảm bảo tiến độ đề ra; đồng
thời cũng kiến nghị các Chủ nhiệm đề tài
tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh việc quyết
toán và triển khai nghiên cứu thực địa theo
đúng cam kết trong hợp đồng.
Nguyễn Thị Thu Hường
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