Tin tøc x· héi häc
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam trao Quyết định bổ nhiệm Phó
Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học
Ngày 3/7/2014, tại Viện Xã hội học, Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức
công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó
Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học cho TS.
Nguyễn Đức Vinh, Trƣởng phòng Phòng Dân
số và Môi trƣờng, Thƣ ký Hội đồng khoa học
Viện Xã hội học. Tham dự Lễ công bố quyết
định có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí
thƣ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam và đại diện lãnh đạo Ban
Tổ chức - Cán bộ.
Thay mặt Thƣờng vụ Đảng ủy và Lãnh đạo
Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
đã trao Quyết định số 1129/QĐ-KHXH ngày
25 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm TS.
Nguyễn Đức Vinh giữ chức vụ Phó Tổng biên
tập Tạp chí Xã hội học, thời gian giữ chức vụ 5
năm kể từ ngày 25/6/2014.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng
biên tập Tạp chí Xã hội học, GS.TS. Nguyễn
Quang Thuấn nhấn mạnh: quyết định của Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
về việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Đức Vinh giữ
chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học
là sự tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức của
Viện Xã hội học nói chung và của Tạp chí Xã
hội học nói riêng. Trong quá trình phát triển
trong hơn 30 năm qua kể từ khi thành lập, Viện
Xã hội học và Tạp chí Xã hội học đã hoàn
thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc
biệt, Tạp chí đã công bố những công trình quan
trọng của các nhà khoa học liên quan đến lĩnh
vực xã hội học và phát triển xã hội. Với uy tín
và vị thế ngày càng đƣợc tăng cƣờng, Tạp chí
đã thực sự trở thành một diễn đàn của giới xã
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hội học Việt Nam và là địa chỉ tin cậy của các
độc giả nói chung. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm
đề nghị TS. Nguyễn Đức Vinh, trên cƣơng vị
mới, sẽ giúp việc trực tiếp cho đồng chí Tổng
Biên tập, cùng với tập thể Tạp chí nói riêng và
Viện Xã hội học nói chung để đƣa Tạp chí Xã
hội học ngày càng phát triển, kế thừa tốt nhất
những thành tựu đã đạt đƣợc trong những năm
vừa qua. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn c ng
mong rằng, Lãnh đạo Viện và lãnh đạo Tạp chí
Xã hội học cùng các tổ chức chính trị - xã hội,
đặc biệt là các cán bộ trong Phòng Biên tập –
Trị sự ủng hộ tích cực để TS. Nguyễn Đức
Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng
biên tập Tạp chí Xã hội học - TS. Nguyễn Đức
Vinh cảm ơn Lãnh đạo Viện Hàn lâm, lãnh đạo
Viện và Tạp chí Xã hội học cùng đồng nghiệp
đã tin tƣởng và tín nhiệm lựa chọn mình, đồng
thời, tân Phó Tổng biên tập ý thức đƣợc rằng
đảm nhiệm vị trí công tác mới không chỉ là
niềm vinh dự, mà còn là trọng trách lớn của
mình, cùng đồng hành trong giai đoạn phát
triển mới của Viện Xã hội học. Với sự ủng hộ
và tinh thần đoàn kết của đồng nghiệp, tân Phó
Tổng biên tập hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm
vụ đƣợc giao, đƣa Tạp chí Xã hội học ngày
càng phát triển đi lên, xứng đáng với vị trí và
uy tín mà Tạp chí đã đạt đƣợc trong thời gian
qua, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đƣợc
giao phó.
Nhân dịp này, tân Phó Tổng biên tập đã
nhận đƣợc nhiều hoa và lời chúc mừng từ Giáo
sƣ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, của Viện
trƣởng Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học, cùng
tập thể các cán bộ, công chức, viên chức trong
toàn Viện.
Vân Anh
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Viện xã hội học xét duyệt hệ
đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016
Từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 năm
2014, Viện Xã hội học đã tổ chức xét duyệt
(cấp cơ sở) hệ đề tài cấp Bộ năm 2015 2016 theo kế hoạch khoa học năm 2015 2016 của Viện, bao gồm 04 đề tài cấp Bộ
và 01 báo cáo xã hội Thƣờng niên. Tham
gia Hội đồng xét duyệt có Lãnh đạo Viện
và các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện.
Hệ đề tài cấp Bộ 2015 - 2016 của Viện Xã
hội học sẽ tập trung vào một số chủ đề xã
hội liên quan đến tổng kết 30 năm Đổi mới
ở Việt Nam.
Tại các buổi xét duyệt, các chủ nhiệm
đề tài đã trình bày ý tƣởng và nội dung đề
cƣơng nghiên cứu. Các thành viên trong
hội đồng đã có nhiều nhận xét, góp ý cho
chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cƣơng
trƣớc khi trình Chủ tịch Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam quyết định lập
Hội đồng xét duyệt. Nhìn chung, hoạt
động xét duyệt hệ đề tài cấp Bộ 2015 2016 của Viện Xã hội học đƣợc thực hiện
nghiêm túc, đúng quy trình và quy chế
quản lý khoa học. Kết quả xét duyệt: cả 05
đề tài đạt yêu cầu, đáp ứng đúng mục tiêu
và nội dung đề tài cấp Bộ.

các nghiên cứu viên trẻ chủ trì thực hiện.
Hệ đề tài cấp cơ sở của Viện Xã hội học
năm 2015 tập trung vào những vấn đề nổi
bật đang thu hút sự quan tâm ở Việt Nam
hiện nay nhƣ vấn đề Niềm tin xã hội; Biến
đổi khí hậu; Tiếp cận các dịch vụ xã hội: y
tế, giáo dục, việc làm và đào tạo nghề của
ngƣời dân, v.v…
Để quy trình xét duyệt đề cƣơng đảm
bảo tính khách quan và chất lƣợng khoa
học, Viện Xã hội học đã thành lập 6 hội
đồng xét duyệt do PGS. TS. Đặng Nguyên
Anh, PGS. TS. V Mạnh Lợi, GS. TS.
Trịnh Duy Luân, PGS. TSKH. Bùi Quang
D ng chủ trì. Các chủ nhiệm đề tài đã
mạnh dạn trình bày ý tƣởng, mục tiêu, nội
dung và phƣơng pháp nghiên cứu phù
hợp, đồng thời nhận đƣợc nhiều ý kiến
đóng góp của Hội đồng, trên cơ sở đó thực
hiện chỉnh sửa và hoàn thiện đề cƣơng
nghiên cứu.
Đợt xét duyệt đề cƣơng đề tài cấp cơ sở
Viện Xã hội học năm 2015 đƣợc tiến hành
nghiêm túc, có chất lƣợng chuyên môn và
theo đúng quy định. Các thành viên trong
Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách
nhiệm, đề cao giá trị học thuật và tiếp tục
đổi mới trong công tác xét duyệt và thực
hiện đề tài nghiên cứu.

Vũ Hoàng Lan

Viện Xã hội học tổ chức xét duyệt
đề cương hệ đề tài nghiên cứu
cấp cơ sở năm 2015
Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 năm
2014, Viện Xã hội học đã tổ chức xét duyệt
đề cƣơng hệ đề tài cấp cơ sở năm 2015.
Tổng số 20 đề tài đƣợc đề xuất chủ yếu do

Nguyễn Đức Chiện

Hội thảo khoa học
"Phát triển kinh tế - xã hội đặc thù
vùng Tây Nguyên: Những vấn đề
cốt yếu và giải pháp"
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 năm
2014, tại thành phố Buôn Ma Thuột,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
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Tin tức

Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Tây
Nguyên và Chƣơng trình Tây Nguyên 3
tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển
kinh tế - xã hội đặc thù vùng Tây
Nguyên: những vấn đề cốt yếu và giải
pháp". Đây là hội thảo đầu tiên của
Chƣơng trình Tây Nguyên 3, quy tụ toàn
bộ 20 đề tài, lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn của Chƣơng trình.
Tham gia hội thảo có GS.TS. Nguyễn
Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm
Chƣơng trình Tây Nguyên 3; hai Phó Chủ
tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam: GS.TS.Võ Khánh Vinh và GS.TS.
Nguyễn Quang Thuấn; ông Trần Việt
Hùng - Phó Trƣởng ban thƣờng trực Ban
chỉ đạo Tây Nguyên, đại diện ban lãnh đạo
các tỉnh vùng Tây Nguyên, và nhiều nhà
quản lý, khoa học đến từ các ban, bộ,
ngành Trung ƣơng; Viện Hàn lâm Khoa
học công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm
Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Tây
Nguyên; các sở, ngành 5 tỉnh vùng Tây
Nguyên; chủ nhiệm đề tài và đại diện của
20 đề tài lĩnh vực khoa học xã hội thuộc
Chƣơng trình Tây Nguyên 3.
Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình
bày 14 tham luận thể hiện những kết quả
nghiên cứu cơ bản của các đề tài lĩnh vực
khoa học xã hội và nhân văn của Chƣơng
trình, với các tiêu đề:
- Cơ cấu kinh tế Tây Nguyên và một số
vấn đề đặt ra;
- Đánh giá bước đầu về thực trạng
doanh nghiệp ở Tây Nguyên;
- Một số vấn đề về phát triển kinh tế hộ,
kinh tế trang trại vùng tây Nguyên;
- Mấy vấn đề về đổi mới quản lý nhà
nước đối với đất đai ở Tây Nguyên;

105

- Các mối quan hệ tộc người cơ bản ở
Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay;
- Những vấn đề lý luận, thực tiễn của
tôn giáo ở Tây Nguyên hiện nay và một số
giải pháp, kiến nghị;
- Văn hóa trong phát triển bền vững Tây
Nguyên hiện nay;
- Chính sách phát triển giáo dục, đào
tạo và nguồn nhân lực Tây Nguyên: thực
trạng và những vấn đề đặt ra;
- Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ
thống chính trị cơ sở đặc thù vùng Tây
Nguyên;
- Một số vấn đề cơ bản về quốc phòng
và an ninh trong phát triển bền vững vùng
Tây Nguyên;
- Phát triển hệ thống đô thị vùng Tây
Nguyên và thách thức;
- Mấy vấn đề nông nghiệp, nông thôn và
nông dân trong phát triển bền vững vùng
Tây Nguyên;
- Hợp tác kinh tế xuyên biên giới khu
vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào Campuchia và vai trò của Tây Nguyên;
- Liên kết kinh tế nội vùng trong phát
triển bền vững vùng Tây Nguyên: thực
trạng và giải pháp.
Hai đề tài do cán bộ Viện Xã hội học
làm chủ nhiệm đều có bài tham luận đƣa
vào kỷ yếu hội thảo. Cùng với bài “Mấy
vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông
dân trong phát triển bền vững vùng Tây
Nguyên” do PGS.TSKH. Bùi Quang D ng,
chủ nhiệm đề tài TN3/X10, trình bày,
PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện trƣởng
Viện Xã hội học, chủ nhiệm đề tài
TN3/X14, gửi đến hội thảo bài tham luận
“Dân số và di dân trong phát triển bền
vững Tây Nguyên”.
B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc
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Từ hƣớng tiếp cận tổng thể, liên ngành,
các tham luận đã phân tích các vấn đề kinh
tế, văn hóa, xã hội, dân số, tài nguyên, môi
trƣờng, quốc phòng và an ninh của Tây
Nguyên. Kết quả nghiên cứu của các đề tài
nhánh, cùng với những ý kiến đóng góp,
thảo luận sôi nổi của các đại biểu, đã đề
cập nhiều vấn đề cốt lõi liên quan đến phát
triển kinh tế - xã hội đặc thù vùng Tây
Nguyên, chỉ ra những thành công c ng nhƣ
hạn chế của chính sách phát triển Tây
Nguyên cho đến nay, từ đó đƣa ra những
luận điểm và giải pháp cho sự phát triển
bền vững cả về kinh tế, văn hóa và xã hội,
vừa bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự
an toàn xã hội. Theo GS.TS. Nguyễn Xuân
Thắng, hội thảo lần này có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng trong việc chia sẻ và phản biện
kết quả nghiên cứu, giúp các đề tài nhánh,
c ng nhƣ Chƣơng trình Tây Nguyên 3 nói
chung, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra
của chƣơng trình.
Nguyễn Đức Vinh

Đoàn Viện Xã hội học thực hiện
nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan
Nhận lời mời của Viện Nghiên cứu Dân
số và Xã hội thuộc Trƣờng Đại học Tổng
hợp Mahidol, Thái Lan, Viện Xã hội học
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam đã cử đoàn Đoàn cán bộ sang trao đổi
học thuật từ ngày 11/5/2014 đến ngày
17/5/2014. Đây là chuyến công tác đƣợc
thực hiện trong khuôn khổ Đề tài cấp Nhà
nƣớc thuộc Chƣơng trình Tây Nguyên 3
“Dân số và di dân trong phát triển bền
vững Tây Nguyên” do PGS. TS Đặng
Nguyên Anh, Viện trƣởng Viện Xã hội học
làm chủ nhiệm.

Trong thời gian làm việc ở Thái Lan,
Đoàn đã có các buổi làm việc với Viện
Nghiên cứu Dân số (IPSR), Trung tâm
Nghiên cứu Di cƣ (MMC) của Đại học
Mahidol, Văn phòng Dân số Liên hiệp
quốc UNFPA của Thái Lan, về nhiều chủ
đề quan tâm. Các nhà nghiên cứu Thái Lan
và Việt Nam đều nhận thấy rằng động thái
dân số giữa hai nƣớc hiện nay vừa có sự
tƣơng đồng, nhƣng đồng thời c ng có sự
khác biệt, nhất là khi Thái Lan hiện đã
bƣớc sang giai đoạn dân số già, giai đoạn
cuối của mô hình quá độ nhân khẩu. Tƣơng
đồng là ở chỗ cả hai nƣớc đều đã đạt mức
sinh thay thế, với tốc độ đô thị hóa gia tăng
rất nhanh, thúc đẩy quá trình di cƣ trong
nƣớc và quốc tế. Hai bên đã trao đổi nhiều
phát hiện nghiên cứu về nghiên cứu di dân
và phát triển bền vững, nhất là di dân đến
khu vực biên giới Thái Lan với Myanmar
và các tỉnh Tây Nguyên ở Việt Nam.
Chính sách an sinh xã hội cho ngƣời nhập
cƣ (thông qua chế độ bảo hiểm y tế) tại Thái
Lan đã có những thành tựu đáng ghi nhận.
Với mục tiêu tiến tới xây dựng một xã hội
phúc lợi vào năm 2020, sự phân biệt, đối xử
ngƣời dân theo vị thế cƣ trú, và phƣơng thức
quản lý dân số truyền thống theo hệ thống
hành chính đã đƣợc bãi bỏ ở Thái Lan. Tuy
nhiên, phía bạn c ng cho rằng cuộc khủng
hoảng chính trị kéo dài hiện nay đã làm chậm
lại quá trình cải cách xã hội và đáp ứng nhu
cầu an sinh xã hội của ngƣời dân Thái Lan.
Bên cạnh các chủ đề về chuyên môn,
học thuật, phía bạn c ng nhiệt tình chia sẻ
các kinh nghiệm về mặt tổ chức. Chẳng
hạn, kinh nghiệm trong việc phối hợp
nghiên cứu, điều hành các hoạt động nhóm
đề tài, với sự tham gia tích cực của các cán
bộ trẻ, các nghiên cứu sinh và sinh viên
ngành khoa học xã hội.
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Mô hình tổ chức trong một viện nghiên
cứu ở Thái Lan là các nhóm nghiên cứu
mạnh do 1-2 chuyên gia đứng đầu có kinh
nghiệm, với sự tham gia của các cán bộ
nghiên cứu trẻ. Điều đáng chú ý là hầu hết
các cán bộ nghiên cứu dƣới 35 tuổi của Đại
học Mahidol, đều khá thành thạo ngoại ngữ
mặc dù không phải tất cả đều tốt nghiệp tại
các đại học phƣơng Tây. Điều này cho thấy
tính hội nhập nhanh của cộng đồng khoa
học xã hội Thái Lan. Phía Thái Lan mong
tiếp tục tiếp nhận sinh viên Việt Nam và
cán bộ Viện Xã hội học sang theo học các
chƣơng trình đào tạo sau đại học về dân số
và xã hội. Học bổng nghiên cứu sẽ đƣợc
xem xét cấp một phần hay toàn phần cho
những học viên xuất sắc.
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động trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu nằm
trong khuôn khổ Đề tài: “Vấn đề nông
nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát
triển bền vững Tây Nguyên”
thuộc
Chƣơng trình Khoa học và Công nghệ
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng
Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015, gọi tắt
là Chƣơng trình Tây Nguyên 3.

Chuyến thăm và trao đổi kinh
nghiệm nghiên cứu tại Thái Lan
của Đề tài TN3/X10

Nội dung trao đổi kinh nghiệm nghiên
cứu giữa đoàn Việt Nam và Thái Lan lần
này tập trung vào các vấn đề về nông
nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát
triển bền vững ở hai khu vực: Tây Nguyên
của Việt Nam và Đông Bắc của Thái Lan.
Các kết quả nghiên cứu cho thấy: Tây
Nguyên của Việt Nam và Chiang Mai
thuộc vùng Đông Bắc của Thái Lan có
nhiều nét tƣơng đồng về địa hình, khí hậu
và phong tục tập quán, những khó khăn và
thuận lợi về sinh kế… Các vấn đề về sinh
kế của Chiang Mai chịu ảnh hƣởng từ rừng
và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
phú. Ngƣời dân tộc thiểu số tại Chiang Mai
gặp hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ
xã hội nhƣ giáo dục, y tế, nhà ở và khó
khăn trong thực hiện quyền sở hữu ruộng
đất trên chính mảnh đất mình sinh sống,
đặc biệt là nhóm dân tộc Akha. Ở đây có
sự xung đột giữa ngƣời bản địa và những
ngƣời di cƣ xuyên biên giới, đặc biệt là từ
Trung Quốc sang Myanmar. Các vấn đề
nghiên cứu về cộng đồng dân tộc ở Thái
Lan đƣợc đặt trong mối liên hệ xuyên quốc
gia và những vấn đề về sinh thái, môi
trƣờng, kinh tế, văn hóa, luôn đƣợc đặt
trong tƣơng quan so sánh liên vùng.

Từ ngày 27 – 31 tháng 5 năm 2014,
Đoàn nghiên cứu Viện Xã hội học do PGS.
TSKH Bùi Quang D ng dẫn đầu đã đến
thăm và làm việc tại Đại học Burapha và
Đại học Chiang Mai, Thái Lan. Đây là hoạt

Đoàn nghiên cứu Viện Xã hội học c ng
đã đến thăm làng Bo Sang Handicraft và
làng Mae Kampong. Đây là hai làng nằm
trong Chƣơng trình "Mỗi làng một sản
phẩm" do Chính phủ Thái Lan khởi xƣớng

Đánh giá chung về chuyến công tác, các
thành viên trong Đoàn đều cho rằng đây là
chuyến đi rất bổ ích. Những kinh nghiệm
của Thái Lan về dân số và di dân có ý
nghĩa gợi mở cho Việt Nam trong giai
đoạn hiện nay. Hy vọng rằng những
chuyến công tác thiết thực nhƣ vậy sẽ đƣợc
diễn ra thƣờng xuyên hơn trong tƣơng lai,
góp phần giới thiệu và phát triển Viện Xã
hội học với các đồng nghiệp trong khu vực
và đối tác quốc tế.
Phạm Ngọc Tân

B¶n quyÒn thuéc ViÖn X· héi häc

www.ios.vass.gov.vn

108 Xã hội học.
năm 2001 gọi tắt là OTOP nhằm phát triển
kinh tế cộng đồng bằng chính sức mạnh
nội lực của ngƣời dân bản địa.
GS Lt. Ekkawit Maneethorn bày tỏ sự
quan tâm về hợp tác nghiên cứu và đào tạo
lâu dài giữa Đại học Burapha và Viện Xã
hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã
hội Việt Nam. Thay mặt đoàn, PGS TSKH
Bùi Quang D ng cảm ơn sự đón tiếp của
Đại học Burapha và Đại học Chiang Mai
và hy vọng chuyến thăm và trao đổi nghiên
cứu lần này sẽ đặt nền móng cho sự hợp
tác lâu dài và tốt đẹp giữa Viện Xã hội học
và Đại học Chiang Mai, Đại học Burapha,
Thái Lan.
Nguyễn Như Trang

Hợp tác nghiên cứu với
Viện Khoa học Quốc gia
Canada - năm thứ hai
Trong tháng 6/2014 Viện Xã hội học
tiến hành nghiên cứu thực địa đề tài nghiên
cứu: “Thanh niên Hà Nội và không gian
công cộng”. Đây là hoạt động hợp tác
nghiên cứu năm thứ hai giữa Viện Hàn lâm
Khoa học Xã hội và Viện Khoa học Quốc
gia Canada. Hoạt động nghiên cứu này
đƣợc thực hiện bởi một nhóm cán bộ Viện
Xã hội học và một nhóm nghiên cứu Julie
Anne Boudreau phụ trách.
Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu các
hoạt động vui chơi, giải trí của giới trẻ ở
Hà Nội hiện nay tại các khu vui chơi công
cộng nhƣ công viên, sân chơi của khu đô
thị có nhiều ngƣời tới. Chân dung giới trẻ ở
các công viên thành phố đƣợc chú trọng
miêu tả và phân tích. Các rào cản đối với

không gian công cộng đƣợc phân tích từ
góc nhìn của giới trẻ.
Địa điểm nghiên cứu tại Công viên
Lênin, Công viên Hòa Bình và khoảng sân
thuộc khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính.
Nghiên cứu đã tiến hành quan sát và
phỏng vấn sâu 60 trƣờng hợp và 8 thảo
luận nhóm đối với nam/ nữ thanh niên
tham gia vui chơi tại các khu vực này.
Ngoài ra, nghiên cứu c ng tiến hành gặp
gỡ nói chuyện với ông bà, cha mẹ của một
số em, bên cạnh đó còn phỏng vấn sâu
chuyên gia về đô thị, ngƣời trông coi
những khu vui chơi đó để biết đƣợc các
hoạt động vui chơi hoà nhập của thanh niên
đô thị hiện nay diễn ra nhƣ thế nào.
Theo dự kiến kết quả nghiên cứu của 2
năm thực hiện sẽ đƣợc công bố vào Hội
thảo kết thúc dự án vào giữa năm 2015.
Nghiêm Thủy

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam tổ chức gặp mặt nhân Ngày
báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
Sáng 21-6-2014, kỉ niệm lần thứ 89
năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam,
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo
chí trong toàn Viện Hàn lâm, tại trụ sở 1A
Liễu Giai, Hà Nội. Tham dự có GS.TS.
Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp
hành Trung ƣơng Đảng - Chủ tịch Viện
Hàn lâm, Chủ tịch Liên chi hội nhà báo
Viện Hàn lâm; các Tổng biên tập; Phó
Tổng biên tập; Viện trƣởng (không kiêm
nhiệm TBT), các đồng chí trong ban biên
tập cùng toàn thể các phóng viên, cán bộ
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đang làm việc trong 33 tạp chí thuộc Viện
Hàn lâm.
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, GS.TS.
Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh ngày Báo
chí Cách mạng 21-6 hàng năm chính là dịp
để đội ng những ngƣời làm báo Viện Hàn
lâm nhìn nhận lại mình, thể hiện niềm tự
hào và tinh thần trách nhiệm của những
ngƣời làm công tác báo chí về lĩnh vực
khoa học xã hội. 33 tạp chí trong Viện Hàn
lâm là một lực lƣợng đông đảo, là tiếng nói
của giới khoa học xã hội cả nƣớc. Tuy
nhiên, các tạp chí cần phải thật sự đi đầu
trong giới khoa học xã hội thể hiện trí
tuệ, công sức của các nhà khoa học ở mọi
lĩnh vực. Các vấn đề này cần đƣợc công
bố thông qua những bài tạp chí có hàm
lƣợng khoa học cao, và do vậy, các tạp
chí phải hết sức chú trọng tới vấn đề chất
lƣợng c ng nhƣ công tác biên tập phải
đƣợc coi trọng.
Thay mặt tập thể cán bộ, biên tập viên,
một số tổng biên tập các tạp chí chuyên
ngành đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của
lãnh đạo Viện Hàn lâm đối với sự nghiệp
báo chí khoa học xã hội. Buổi gặp mặt này
là sự cổ v và niềm động viên vô cùng quý
báu đối với những cán bộ, biên tập viên
làm công tác tạp chí trong Viện Hàn lâm.
Hiểu Khanh

Viện Xã hội học trao Quyết định bổ
nhiệm lãnh đạo cấp Phòng
Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp
phòng, nâng cao hiệu quả công tác của cơ
quan, căn cứ nhu cầu thực tế và năng lực
cán bộ, sau khi hoàn thiện các thủ tục về
bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ theo quy
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định tại Quy chế hiện hành, ngày
19/6/2014, Viện Xã hội học tổ chức Lễ
công bố và trao các quyết định bổ nhiệm,
điều chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng đối
với các ông/bà:
1. ThS. Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức
vụ Trƣởng phòng Phòng Tổ chức - Hành
chính
2. ThS. Phạm Ngọc Tân giữ chức vụ
Phó Trƣởng phòng Phòng Quản lý khoa
học và Hợp tác quốc tế
3. ThS. Hồ Ngọc Châm giữ chức vụ
Phó Trƣởng phòng Phòng An sinh xã hội
và Công tác xã hội.
4. ThS. Trần Nguyệt Minh Thu giữ
chức vụ Phó Trƣởng phòng Phòng Đô thị.
5. ThS. Lƣơng Ngọc Thúy giữ chức vụ
Phó Trƣởng phòng Phòng Nông thôn.
6. ThS. Nguyễn Thị Minh Phƣơng thôi
giữ chức vụ Phó Trƣởng phòng Phòng
Nông thôn để giữ chức vụ Phó Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu và Tƣ vấn Xã hội.
Thay mặt cho cấp ủy và Lãnh đạo Viện,
PGS.TS Đặng Nguyên Anh, Viện trƣởng
Viện Xã hội học phát biểu chúc mừng và
giao nhiệm vụ cho các cán bộ lãnh đạo
Phòng vừa đƣợc bổ nhiệm, điều chuyển.
Đại diện các tân lãnh đạo phòng, ThS. Trần
Nguyệt Minh Thu và ThS. Phạm Ngọc Tân
xúc động cảm ơn sự quan tâm tin tƣởng
của Lãnh đạo Viện c ng nhƣ các đồng
nghiệp và khẳng định sẽ luôn khiêm tốn
học hỏi, cố gắng phấn đấu, nỗ lực để hoàn
thành tốt nhiệm vụ ở cƣơng vị công tác
mới. Đồng thời, c ng bày tỏ sự mong
muốn tiếp tục nhận đƣợc chỉ đạo thƣờng
xuyên của Lãnh đạo Viện, sự ủng hộ hợp
tác, giúp đỡ của các đồng chí, đồng nghiệp.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo
Phòng vừa đƣợc bổ nhiệm, điều chuyển đã
nhận đƣợc những lời chúc tốt đẹp cùng
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những bó hoa tƣơi thắm của Lãnh đạo và
đại diện các Phòng/Trung tâm trong Viện.
Vân Anh

Viện Xã hội học tổng kết, nhấn mạnh kết
quả chính buổi tọa đàm Chi bộ đạt đƣợc và
cho rằng đây là một sinh hoạt khoa học có
chất lƣợng cao, có giá trị hữu ích đối với
công tác quản lý và phát triển Viện.
Thu Hường

Chi bộ Viện Xã hội học tọa đàm khoa
học chuyên đề Viện xã hội học: Định
hướng khoa học 2015-2020 và tầm
nhìn 2030-2040
Nhân dịp ngày Khoa học công nghệ
Việt Nam lần thứ nhất, ngày 9 tháng 5 năm
2014, Chi bộ Viện Xã hội học đã tổ chức
sinh hoạt khoa học chuyên đề Viện xã hội
học: Định hƣớng khoa học 2015-2020 và
tầm nhìn 2030-2040. Tham gia buổi tọa
đàm có các đồng chí trong cấp ủy và đảng
viên trong Chi bộ Viện Xã hội học.
Mở đầu, đồng chí Đặng Nguyên Anh,
Bí thƣ Chi bộ, Viện Trƣởng Viện Xã hội
học giới thiệu lý do và kế hoạch tổ chức
chƣơng trình sinh hoạt toàn khoá năm 2014
bàn về định hƣớng phát triển Viện. Tiếp
đó, đồng chí Nguyễn Đức Vinh (thƣ ký
khoa học) và đồng chí Nguyễn Đức Chiện
(Trƣởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp
tác quốc tế) trình bày tóm tắt báo cáo dự
thảo của chi bộ. Nội dung chuyên đề gồm:
Phần 1 đề cập bối cảnh thành lập, chức
năng và nhiệm vụ của viện; Phần 2 đánh
giá kết quả đạt đƣợc 30 năm qua, chỉ ra
hạn chế và thách thức đang đặt ra đối với
Viện Xã hội học; Phần 3 nêu ra các mục
tiêu phƣơng thức thực hiện đề tài và định
hƣớng hoạt động của Viện Xã hội học giai
đoạn tiếp theo. Các đảng viên tham gia tọa
đàm thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp
sôi nổi.
Kết thúc tọa đàm, đồng chí Đặng
Nguyên Anh, Bí thƣ Chi bộ, Viện Trƣởng

Đề tài KX.02.20/11-15
triển khai hoạt động
Đề tài cấp Nhà nƣớc “Chuyển dịch cơ
cấu xã hội trong phát triển xã hội và quản
lý phát triển xã hội vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam đến năm 2020” (KX.02.20/1115) do GS. TS. Bùi Thế Cƣờng là Chủ
nhiệm đƣợc Bộ Khoa học và Công nghệ
phê duyệt tiến hành trong thời kỳ 20142015 với tổng kinh phí cấp từ ngân sách
2,050 tỷ đồng. Mục tiêu của Đề tài:
“Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch cơ
cấu xã hội và tác động tổng hợp của
chuyển dịch cơ cấu xã hội đối với phát
triển xã hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam. Trên cơ sở đó, dự báo về một số kịch
bản chính liên quan đến xu hướng chuyển
dịch cơ cấu xã hội của vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam đến năm 2020 và xa hơn.
Từ đó, đề xuất giải pháp và khuyến nghị
chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xã
hội ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 theo
hướng thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ
phát triển bền vững vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, góp phần vào phát triển
bền vững cả nước“.
Đề tài có bảy nội dung chính: Cơ sở lý
luận, phƣơng pháp, tổng quan bối cảnh
nghiên cứu; Chuyển dịch cơ cấu xã hội ở
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Cơ cấu
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xã hội và sự chuyển dịch cơ cấu xã hội ở
các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam; Cơ cấu xã hội và sự
chuyển dịch cơ cấu xã hội ở vùng kinh tế
trọng điểm phía Nam thông qua kết quả
khảo sát định lƣợng của đề tài; Cơ cấu xã
hội và sự chuyển dịch cơ cấu xã hội ở vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua kết
quả khảo sát định tính của đề tài; Nghiên
cứu các giai tầng và nhóm xã hội chủ yếu
của cơ cấu xã hội; Dự báo xu hƣớng
chuyển dịch cơ cấu xã hội và kiến nghị giải
pháp. Đề tài dự kiến công bố 10 bài tạp chí
khoa học và 1 sách chuyên khảo. Dự kiến
có 2 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh
tiến sĩ sử dụng cơ sở dữ liệu của Đề tài để
làm luận án.
BT

Lễ kết nạp Đảng viên ở
chi bộ Đảng Viện Xã hội học
Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng
năm 2014, đƣợc sự phê chuẩn của Đảng uỷ
Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, ngày
30 tháng 5 năm 2014 Chi bộ Đảng Viện Xã
hội học đã tổ chức lễ kết nạp cho đồng chí
Trịnh Thái Quang vào Đảng. Tới dự lễ kết
nạp có đồng chí Nguyễn Hữu Minh - đảng
uỷ viên phụ trách Chi bộ, Ban chấp hành
Chi đoàn Thanh niên Viện Xã hội học, các
quần chúng ƣu tú và đảng viên trong Chi
bộ Viện Xã hội học.

Trong không khí trang nghiêm của buổi
lễ, đồng chí Trịnh Hoà Bình- Phó bí thƣ
Chi bộ đã đọc quyết định kết nạp Đảng
viên cho đồng chí Trịnh Thái Quang.
Trƣớc cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung
Chủ tịch Hồ Chí Minh, chân dung lãnh tụ
K.Marx - Lênin, trƣớc toàn thể đảng viên
trong Chi bộ, đồng chí Trịnh Thái Quang
đã tuyên thệ thực hiện nhiệm vụ của ngƣời
đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đặng
Nguyên Anh - Bí thƣ Chi bộ đã trao quyết
định kết nạp và giao nhiệm vụ cho đồng
chí Trịnh Thái Quang phấn đấu, xứng đáng
là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Đặng Nguyên Anh c ng nhấn
mạnh rằng, bên cạnh nhiệm vụ trung thành
với Đảng, trong tình hình diễn biến phức
tạp ở biển Đông hiện nay, các đảng viên
trong Chi bộ cần hết sức tỉnh táo, sáng
suốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng để
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng chí nhấn
mạnh công tác phát triển Đảng là nhiệm vụ
thƣờng xuyên và rất quan trọng của Chi bộ
trong giai đoạn hiện nay.
Kết thúc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu
Minh bày tỏ sự vui mừng trƣớc việc đồng
chí Trịnh Thái Quang đƣợc đứng trong
hàng ng của Đảng và hy vọng Chi bộ
Viện Xã hội học tiếp tục phát huy đƣợc sức
mạnh của mình trong công tác phát triển và
xây dựng Đảng xứng đáng với danh hiệu
Chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Hồ Ngọc Châm
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