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25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN XÃ HỘI HỌC,
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
Trung tâm Xã hội học và Tin học - tiền thân của Viện Xã hội học, thuộc Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 25-11-1990. Qua 25 xây dựng và
phát triển, Viện đã trở thành một trong những tổ chức nghiên cứu và đào tạo chuyên
ngành xã hội học hàng đầu, góp phần đáng kể vào sự trưởng thành của ngành Xã hội học
Việt Nam nói chung.
Trong lĩnh vực nghiên cứu, quán triệt chức năng nghiên cứu xã hội học phục vụ
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, hoạt động nghiên cứu của Viện Xã hội
học đã thu được được nhiều thành công với những đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ
và các Dự án hợp tác nghiên cứu hoặc được tài trợ từ bên ngoài. Hầu hết đề tài nghiên
cứu của Viện đã hướng vào các vấn đề xã hội vừa mang tính học thuật, vừa mang tính
ứng dụng, phục vụ công tác hoạch định chính sách như các nghiên cứu về cơ cấu xã hội
và phân tầng xã hội, về công bằng xã hội, về dân chủ cơ sở, dân số và di cư, lao động
việc làm, bình đẳng giới,...
Trong lĩnh vực đào tạo, với sự ra đời và phát triển của một đơn vị đào tạo và
nghiên cứu Xã hội học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, xã hội học đã
trực tiếp đến được với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp từ trung ương tới
địa phương. Các chuyên ngành của xã hội học giảng dạy cho các khoá đào tạo cử nhân
chính trị đã được Viện triển khai thực hiện suốt 25 năm qua. Bên cạnh đó, các chương
trình đào tạo sau đại học của Viện cũng đã bổ sung cho đất nước nhiều thạc sĩ và tiến
sỹ chuyên ngành xã hội học có chất lượng, không ít người trong đó đã trở thành học
giả có uy tín hoặc cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp trong hệ thống chính trị. Với thành
tích kể trên, tập thể Viện đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động và nhận
được nhiều bằng khen của Chính phủ.
Ngay từ khi mới thành lập, Trung tâm Xã hội học và Tin học và sau này là Viện Xã
hội học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có sự phối hợp rất chặt chẽ
với Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong nghiên cứu và
đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo. Tạp chí Xã hội học cũng đã là diễn đàn quen thuộc của
các cán bộ nghiên cứu của Viện, với những bài viết nghiên cứu lý luận và ứng dụng trong
các lĩnh vực gắn liền với những vấn đề khoa học thực tiến cũng như nhiệm vụ chính trị
được giao.
Nhân dịp Viện Xã hội học thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tròn 25
năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Xã hội học nhiệt liệt chúc mừng sự trưởng thành và
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25 năm xây dựng và phát triển của Viện Xã hội học...

lớn mạnh của một trong những tổ chức đào tạo, nghiên cứu xã hội học hàng đầu trong cả
nước. Tạp chí Xã hội học cũng dành riêng Tạp chí số 3 năm 2015 cho sự kiện quan trọng
này để chọn lọc đăng tải một số kết quả nghiên cứu mới nhất của cán bộ Viện Xã hội học
thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hy vọng đây cũng là cơ hội để độc giả
của Tạp chí ghi nhận và hiểu rõ hơn những nỗ lực, kết quả, thành công và tiềm năng
nghiên cứu của Viện với bề dày lịch sử một phần tư thế kỷ hoạt động.
Tạp chí Xã hội học chúc Viện đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm vụ
đào tạo và nghiên cứu xã hội học, đóng góp nhiều đề xuất kiến nghị có giá trị cho các cơ
quan lãnh đạo và quản lý nhà nước, cho các nhà hoạch định chính sách, đồng thời ngày
càng khẳng định vai trò, góp phần phát triển hơn nữa ngành Xã hội học Việt Nam, nâng
cao hơn nữa vị thế của Xã hội học trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nước ta./.
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