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CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2014)
Kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Xã hội học tự hào
được chung sức với những người làm báo Việt Nam, luôn đồng hành cùng báo chí Cách
mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa.
Hoạt động của báo chí Việt Nam đang phát triển không ngừng trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, và hội nhập quốc tế. Trước những yêu cầu và
nhiệm vụ mới, báo chí Cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của
Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt chức năng của báo chí là cơ quan ngôn luận của
Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và của toàn dân.
Với định hướng đó, trong hơn 30 năm qua, Tạp chí Xã hội học luôn xác định rõ tôn
chỉ, mục đích, nâng cao từng bước chất lượng bài viết và công tác phát hành. Tạp chí
luôn bám sát, phản ánh kịp thời, sâu sắc những diễn biến sôi động và quan trọng của đời
sống xã hội trong sự nghiệp Đổi mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó.
Với trách nhiệm nặng nề và thách thức to lớn trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Xã
hội học cần nỗ lực toàn diện, đẩy mạnh hợp tác, cập nhật kịp thời và sâu sắc mọi vấn đề
của cuộc sống dưới góc nhìn xã hội học. Tạp chí không ngừng đổi mới về nội dung và
hình thức theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, ngày càng hấp dẫn bạn đọc, xứng đáng
là diễn đàn khoa học đầu ngành của Xã hội học Việt Nam.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Tạp chí Xã hội học xin bày tỏ sự tri
ân đến các phóng viên, nhà báo đã cống hiến trí tuệ nhiệt thành, tâm huyết, và đôi khi là
cả máu và nước mắt để có được những trang viết hay, các bài báo chân thực, các sự kiện
nóng hổi, giàu tính chiến đấu. Xin trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp đến những
phóng viên, nhà báo và các cán bộ công tác trong lĩnh vực báo chí. Kính chúc các anh
chị sức khỏe, chữ Tâm, chữ Tài luôn tràn đầy trên con đường nghề nghiệp vinh quang
của mình.
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