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2014
Tổng
mụcsốlục
năm 2014

111

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2014
(Xếp theo chuyên mục)
Trang

Số

3

1

Bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân
Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa
học xã hội Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 60 NGUYỄN XUÂN THẮNG
năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học
xã hội Việt Nam (02/12/1953 02/12/2013)

8

1

Rào cản đối với tầng lớp nông dân
trong hệ thống phân tầng xã hội ở Việt
Nam hiện nay

4

2

Thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng
xã hội chủ nghĩa và một số vấn đề trong NGUYỄN CHÍ DŨNG
xây dựng, phát triển xã hội nông thôn NGUYỄN LAN HƢƠNG
Việt Nam hiện nay

15

2

Đổi mới chất lƣợng tăng trƣởng, tạo
việc làm để phát triển bền vững

ĐẶNG NGUYÊN ANH

3

3

Một số vấn đề lý luận về quản lý xã hội
tổng thể

PHẠM MINH ANH

10

3

Tái cấu trúc nguồn nhân lực: Chìa khóa
để Việt Nam phát triển nhanh và bền
vững

ĐẶNG NGUYÊN ANH

4

Phân tầng xã hội hợp thức từ sự tổng tích
hợp các lý thuyết xã hội học phƣơng Tây
và một số gợi mở về công bằng xã hội

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

4

Tên bài

Tác giả

PHẦN CHUNG
Bài phát biểu của Đồng chí Tổng Bí
thƣ Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Kỷ niệm
60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam (02/12/1953 02/12/2013)

NGUYỄN PHÖ TRỌNG

ĐỖ THIÊN KÍNH
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Tên bài

Tác giả

Trang

Số

20

1

34

1

45

1

53

1

22

2

29

2

38

2

ĐẶNG VIỆT PHƢƠNG

49

2

TRẦN HỮU QUANG

19

3

35

3

43

3

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM
Lựa chọn nghề nghiệp của học sinh
trung học phổ thông hiện nay

BÙI THANH HÀ
HỒ NGỌC CHÂM

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát NGUYỄN ĐỨC CHIỆN
triển nguồn nhân lực ở nƣớc ta hiện nay
PHẠM NGỌC TÂN
Biến đổi dân số và nguồn nhân lực
trong phát triển bền vững Tây Nguyên

NGUYỄN ĐỨC VINH
ĐẶNG NGUYÊN ANH
NGHIÊM THỊ THỦY

Các hình thức trợ giúp đào tạo nghề
trong việc đảm bảo an sinh việc làm
cho lao động trẻ hiện nay
Bản sắc văn hóa Tày nhìn từ góc độ
vận hành các khuôn mẫu gia đình
Chính sách lao động - việc làm ở Việt
Nam: thực trạng và giải pháp

NGUYỄN THANH THỦY

BẾ VĂN HẬU

ĐỖ PHÖ HẢI

Xu hƣớng biến đổi giáo dục của hộ gia NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN
đình nông thôn trong thời kỳ Đổi mới
TRẦN THỊ THÁI HÀ
Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông
thôn và chính quyền địa phƣơng:
nghiên cứu định tính tại hai xã đồng
bằng sông Hồng
Nông dân và ruộng đất ở Nam Bộ:
Những đặc trƣng và bài toán phát triển

Khuôn mẫu xã hội chi phối ứng xử của
ngƣời nông dân châu thổ sông Hồng NGUYỄN ĐỨC CHIỆN
thời kỳ Đổi Mới
Một số yếu tố ảnh hƣởng đến cơ hội
tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
ngƣời nghèo ở nƣớc ta hiện nay

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
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Tên bài

113

Tác giả

Trang

Số

ĐOÀN KIM THẮNG

53

3

Nhận thức, thực hành khám trƣớc sinh
và sàng lọc sơ sinh của phụ nữ có
chồng trong độ tuổi sinh để ở nông thôn
Hà Nội
Tác động tích cực của vốn xã hội trong

VŨ THỊ THÙY DUNG

sự phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Tây

4

Nguyên hiện nay
Phát triển nguồn nhân lực nhằm khai

NGHIÊM THỊ THỦY

thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh Lâm

ĐINH NGỌC QUÝ

4

Đồng theo hƣớng phát triển bền vững
Nguồn nhân lực để phát triển du lịch ở

PHẠM THỊ MINH LÝ

Lý Sơn, Quảng Ngãi: nghiên cứu vận

PHÙNG MINH TUẤN

4

dụng khung phân tích của lý thuyết
nguồn lực
Ngƣời lao động ngoại tỉnh tại Hà

NGUYỄN THỊ KIM HOA

Nội và hành vi xả rác: Thành kiến

ĐINH PHƢƠNG LINH

4

NGUYỄN TUẤN MINH

4

và thực tế
Nhận diện hoạt động bán hàng rong ở
Hà Nội
SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

Truyền thông đại chúng về tôn giáo
trong bối cảnh đa dạng tôn giáo tại Việt
Nam hiện nay
Tri thức khoa học trẻ: Thực trạng và

NGUYỄNTHỊMINHNGỌC

65

1

75

1

TRIỆU THỊ TRINH

58

2

NGÔ THỊ PHƢỢNG

64

2

NGUYỄN THÖY HÀ
TRẦN CAO SƠN

giải pháp chính sách
Hỗ trợ giải quyết việc làm cho ngƣời
sau cai nghiện ở tỉnh Yên Bái
Những hậu quả xã hội của việc chuyển
đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp
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Tên bài

Tác giả

Trang

Số

Nghiên cứu dƣ luận xã hội ở Việt Nam
hiện nay qua tiếp cận phổ quát các hệ
giá trị và giá trị cốt lõi

PHAN TÂN

62

3

Một số vấn đề về chính sách xã hội cho
trẻ em dƣới 6 tuổi - trƣờng hợp thành
phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN THỊ THÖY

69

3

Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt
nam: Hiện trạng và các triển vọng

NGUYỄN THỊ LAN

4

HƢƠNG

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

Khu vực kinh tế phi chính thức từ góc
nhìn xã hội học kinh tế
Lý thuyết về “sự tham
đồng” trong hoạch định
khả năng vận dụng vào
hành các quyết định về
Việt Nam

NGUYỄN XUÂN MAI
TRẦN NGUYỆT MINH THU

gia của cộng
chính sách và
quá trình ban NGUYỄN THỊ KIM NHUNG
môi trƣờng ở

Một số chiều cạnh của hệ thống chính
sách trợ giúp xã hội cho ngƣời cao tuổi
hiện nay
Trao đổi về nghiên cứu phân tầng xã hội
ở Việt Nam hiện nay

TRỊNH DUY LUÂN

84

1

71

2

77

3

ĐỖ THIÊN KÍNH

4

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI
Lý thuyết về phân hóa xã hội: từ Emile
Durkheim đến Peter Blau

LÊ NGỌC HÙNG

95

1

Vốn xã hội trong mối quan hệ với tham
gia chính trị - thực tiễn châu Âu

TRẦN THỊ PHƢƠNG HOA

82

2

Kỹ năng sống từ cách tiếp cận xã
hội học

VŨ THỊ HỒNG KHANH

93

2

Về ứng dụng lý thuyết trƣơng tác biểu
trƣng và lý thuyết xung đột trong
nghiên cứu xã hội học về giới

LÊ THỊ THỤC

87

3
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Tên bài

Tác giả

Trang

Quản trị tri thức để tránh bẫy tri thức: HANS-DIETER EVERS
Liên hệ so sánh giữa vài quốc gia Đông
BÙI THẾ CƢỜNG
Nam Á

115

Số
4

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC
Đọc sách:
- Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ
XVII và XVIII

BÙI QUANG DŨNG

102

- “Nhà nƣớc phúc lợi trong thời kỳ xã
hội thay đổi - thất bại của gia đình và
chức năng mới của nhà nƣớc”

TERAMOTO MINORU

104

Trên giá sách của nhà Xã hội học

106

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

108

1

Thể lệ gửi bài
Đọc sách: Giới và di dân - Tầm nhìn
Châu Á

LINH CHI

Trên giá sách của nhà Xã hội học

99
101

2

Thể lệ gửi bài
Giới thiệu sách: Tƣ bản trong thế kỷ 21

HÀ PHƢƠNG

Trên giá sách của nhà Xã hội học

94
97

3

Thể lệ gửi bài
Giới thiệu sách: “ Xã hội học Văn học”

TUẤN MINH

Trên giá sách của nhà Xã hội học
4

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học
Thể lệ gửi bài
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