ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV
---------------Số: 03 /XHNV-TTNCCL&CSQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động
năm 2013 – 2014 và phương hướng hoạt
động năm 2015-2016

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG TP.HCM
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia xin báo cáo kết quả
hoạt động năm 2013 - 2014. Với nội dung sau:
I. Hoạt động năm 2013 - 2014
1.1 Nghiên cứu khoa học
1.1.1 Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp :
Tổng số có 11 đề tài nghiên cứu khoa học
STT

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm,
tham gia

1

Những chuyên đề lịch PGS.TS Nguyễn
sử triết học và triết học Thế Nghĩa chủ
nhiệm

2

Đặc điểm và vai trò
của đội ngũ trí thức
PGS.TS Nguyễn
thuộc Liên hiệp các
Thế Nghĩa chủ
Hội Khoa học và Kỹ
nhiệm
thuật TP. Hồ Chí Minh
trong thời kỳ đổi mới

3

Khảo sát, điều tra và
đánh giá thực trạng
của đội ngũ trí thức
thuộc liên hiệp các Hội PGS.TS Nguyễn
Khoa học và Kỹ thuật Thế Nghĩa chủ
thành phố Hồ Chí
nhiệm
Minh trong thời kỳ đổi
mới và những vấn đề
đặt ra

Thời gian

Cấp

Tình
trạng đề
tài

Đại học
Quốc gia

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2013

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2013

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2011 – 2013

1

4

5

6

7

8

Phương hướng và các
giải pháp xây dựng,
phát triển đội ngũ trí
thức thuộc Liên hiệp
các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Thành phố
Hồ Chí Minh trong
thời kỳ đổi mới
Đặc điểm và vai trò
của giai cấp công nhân
ở TP. Hồ Chí Minh
trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa
Khảo sát điều tra và
đánh giá thực trạng
đời sống vật chất và
văn hóa của giai cấp
công nhân làm việc tại
các doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài
ở Thành phố Hồ Chí
Minh và những vấn đề
đặt ra
Khảo sát điều tra và
đánh giá thực trạng
đời sống vật chất và
văn hóa của giai cấp
công nhân làm việc tại
các doanh nghiệp tư
nhân ở Thành phố Hồ
Chí Minh và những
vấn đề đặt ra
Khảo sát điều tra và
đánh giá thực trạng
đời sống vật chất và
văn hóa của giai cấp
công nhân làm việc tại
các doanh nghiệp nhà
nước ở Thành phố Hồ

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

2013

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2014

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2014

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2014

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

2014

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc
2

Chí Minh và những
vấn đề đặt ra
Các giải pháp cải thiện
đời sống của giai cấp
PGS.TS Nguyễn
công nhân ở TP.Hồ
Thế Nghĩa chủ
Chí Minh trong quá
nhiệm
trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa

9

PGS.TS Nguyễn
Thế Nghĩa chủ
nhiệm

10

Học thuyết chính trị
Hồ Chí Minh

11

Cảng thị Nam bộ trong
mạng lưới thương mại Th.S Nguyễn Thế
Đông Nam Á thế kỷ
Trung chủ nhiệm
XVIII-XIX

Liên Hiệp
các Hội
KH&KT
TP.HCM

2014

Đã
nghiệm
thu, đạt
loại xuất
sắc

4/20144/2016

Hoàn
thành thủ
Đại học quốc
tục chờ
gia
nghiệm
thu

4/20144/2015

Hoàn
thành thủ
tục chờ
nghiệm
thu

Trường

11 đề tài

TC
1.1.2 Sách xuất bản: 3 cuốn sách

STT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất
bản

Tác giả/
đồng tác giả
PGS.TS Nguyễn Thế
Nghĩa chủ biên

1

Những nguyên lý triết
học

Nxb. Chính trị
quốc gia

Hà Nội, 2014

2

Phát triển bền vững
đồng bằng sông Cửu
Long - Những vấn đề lý
luận và thực tiễn

Nxb. Đại học
Quốc gia
TP.HCM

TP. HCM,
2014

PGS.TS Nguyễn Thế
Nghĩa đồng chủ biên

3

Những vấn đề cơ bản và
Nxb. Chính trị
cấp bách của triết học
quốc gia
mácxít

Hà Nội, 2014

PGS.TS Nguyễn Thế
Nghĩa đồng chủ biên
3

Tổng cộng

3 sách

1.1.3 Bài báo nghiên cứu khoa học
1.1.3.1 Bài in sách, tạp chí chuyên ngành: 12 bài

STT

1

2

3

4

5

6

Tên công trình

Tham nhũng – vấn nạn
mang tính toàn cầu

Vai trò của triết học
mácxít trong thời đại
ngày nay

Sức sống chủ nghĩa
Mác-Lênin trong thời đại
ngày nay
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí
Minh – Di sản tinh thần
của dân tộc và nhân loại
trong thời đại mới
Sức sống và niềm tin của
một học thuyết khoa học
cách mạng và nhân văn
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí
Minh – Di sản tinh thần
vô giá của dân tộc

Là tác giả hoặc
là đồng tác giả

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa

Nơi công bố
Năm công
(tên tạp chí đã đăng
bố
công trình)
Bàn về giải pháp phòng,
chống tham nhũng ở
Việt Nam hiện nay, Nxb.
2013
Chính trị Quốc gia, Hà
Nội,

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa,

Tổng kết việc thực hiện
Nghị quyết 01 của Bộ
Chính trị Khoá VII về
công tác lý luận và định
hướng
đến
năm
2020,Nxb.CTQG

2014

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa

Tạp chí Khoa học xã hội
Việt Nam số 10(71)2013

10/2013

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa

Tạp chí Phát triển nhân
lực số 5 (42)2014

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa
PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa

7

Phát triển bền vững –
Mấy vấn đề lý luận và
thực tiễn

PGS.TS. Nguyễn
Thế Nghĩa

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh

PGS.TS. Nguyễn

Sức sống của chủ nghĩa
Mác-Lênin trong thời đại
ngày nay, Nxb.CTQG
Tạp chí Khoa học xã hội
Việt Nam số 11(84)2014
Phát triển bền vững đồng
bằng sông Cửu Long –
những vấn đề lý luận và
thực tiễn, Nxb. ĐHQGHCM
Tạp chí Xây dựng Đảng,

2014

2014

2014

2014

2014
4

9

10

11

12

về Đảng Cộng sản
Những dự cảm trong Di
chúc của Bác Hồ về xây
dựng và chỉnh đốn
Đảng: “Trước hết nói về
Đảng”, “trước tiên là
chỉnh đốn lại Đảng”
Vị thế chiến lược của
Nam Bộ trong chiến
cuộc Đông Xuân 19531954 – Nhìn từ góc độ
nghệ thuật quân sự của
chiến tranh nhân dân
Việt Nam
Đổi mới “mô hình phát
triển bền vững” từ lý
luận đến thực tiễn –
Trưởng hợp Đồng bằng
sông Cửu Long

Thế Nghĩa

số 3/2014

TS. Nguyễn Hữu
Nguyên

Di chúc chủ tịch Hồ Chí
Minh- Ánh sáng của trí
tuệ và niềm tin”, Nxb.
Tổng hợp

TS. Nguyễn Hữu
Nguyên,

TS. Nguyễn Hữu
Nguyên

Phác thảo hệ giá trị Việt
TS. Nguyễn Hữu
Nam từ truyền thống đến
Nguyên
hiện đại
TC

Chiến thắng Điện Biên
Phủ sức mạnh Việt Nam
và tầm vóc thời đại,
Viện Hàn Lâm Khoa học
xã hội Việt Nam, Nxb.
Khoa học xã hội, Hà
Nội,
Phát triển bền vững đồng
bằng sông Cửu Long –
những vấn đề lý luận và
thực tiễn,Nxb. ĐHQGHCM
Một số vấn đề về hệ giá
trị Việt Nam trong giai
đoạn hiện tại, Nxb.
ĐHQG-HCM,
12

2014

2014

2014

2015

1.1.3.2 Bài in trong Kỷ yếu hội thảo các cấp: 21 bài

STT

1

2

3

Tên tác giả, bài viết

Hội thảo, toạ đàm

PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Hội thảo khoa học Một số
Con người dưới ánh sáng của vấn đề cơ bản và cấp bách
phép biện chứng
của Triết học mácxít trong
điều kiện hiện nay
PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Hội thảo khoa học Một số
Thế giới quan khoa học duy vấn đề cơ bản và cấp bách
vật biện chứng và ý nghĩa của Triết học mácxít trong
của nó
điều kiện hiện nay
PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa, Hội thảo khoa học Một số
Phép biện chứng duy vật với vấn đề cơ bản và cấp bách

Đơn vị, thời gian
tổ chức
Trung tâm Lý luận
Chính trị, Đại học
Quốc gia Tp.HCM,
tháng 04/2014
Trung tâm Lý luận
Chính trị, Đại học
Quốc gia Tp.HCM,
tháng 04/2014
Trung tâm Lý luận
Chính trị, Đại học
5

4

5

6

7

8

9

10

11

sự nghiệp đổi mới – Mấy vấn của Triết học mácxít trong
đề phương pháp luận
điều kiện hiện nay

Quốc gia Tp.HCM,
tháng 04/2014

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa,
Đổi mới nâng cao chất lượng
công tác giảng dạy lý luận
trong các trường Đại học,
Cao đẳng

Hội thảo khoa học Nâng cao
chất lượng giảng dạy, học
tập các môn lý luận chính trị
trong các trường đại học, cao
đẳng

Trung tâm Lý luận
Chính trị, Đại học
Quốc gia Tp.HCM,
tháng 01/2015

Hội thảo khoa học quốc gia
Phát triển bền vững giáo dục
và đào tạo nguồn nhân lực ở
Đồng bằng sông Cửu Long

Trung tâm
NCCL&CSQG,
Trường Đại học
KHXH&NV, tháng
1/2015

PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa
Phát triển bền vững giáo dục
và đào tạo nguồn nhân lực ở
đồng bằng sông Cửu Long –
Những vấn đề lý luận và thực
tiễn
PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa,
Những giá trị đặc sắc của
con người và văn hoá Thành
phố Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học Thành phố Thành uỷ Thành
Hồ Chí Minh – 40 năm xây
phố Hồ Chí Minh,
dựng, phát triển và hội nhập tháng 3/2015

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Xây dựng văn hóa đô thị ở
thành phố Hồ Chí Minh,
thành tựu và thách thức

Hội thảo khoa học Đào tạo,
nghiên cứu văn hóa ứng dụng
với thực tiễn hoạt động văn
hóa khu vực phía Nam

2014

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Những vấn đề đặt ra trong
quá trình công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp và
nông thôn ở Đồng bằng Sông
Cửu Long
TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Những vấn đề lý luận và cơ
chế, chính sách đối với tái cơ
cấu nông nghiệp vùng Đồng
bằng sông Cửu Long
TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Những thách thức đối với
phát triển đô thị bền vừng ở
Việt Nam
TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Giảm nghèo bền vững vùng

Hội thảo khoa học Công
nghiệp hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp, nông thôn đồng
bằng sông Cửu Long – 30
năm nhìn lại

Bộ biên tập Tạp chí
Cộng sản, Ban Chỉ
đạo Tây Nam bộ,
Trường ĐH Cần
Thơ, tháng 5/2014

Hội thảo khoa học Liên kết
vùng đồng bằng sông Cửu
Long trong cơ cấu, chuyển
đổi mô hình tăng trưởng”

Ban Kinh tế Trung
ương, Ban Chỉ đạo
Tây Nam bộ,
Trường ĐH Cần
Thơ, tháng 10/2014

Hội thảo khoa học 20 năm đô ĐHKHXH&NV,
thị hoá Nam bộ: Lý luận và
ĐH Thủ Dầu Một,
Thực tiễn
tháng 11/2014
Hội thảo khoa học Xoá đói,
giảm nghèo bền vững trong

Tạp chí Cộng sản
và Tỉnh uỷ Trà
6

đồng bào Khmer Tây Nam
bộ: Nhìn từ hai phía kinh tếkỹ thuật văn văn hoá-tín
ngưỡng

đồng bào dân tộc các tỉnh,
thành phía Nam

Vinh, tháng
11/2014

12

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Văn học nghệ thuật phản ánh
đạo đức xã hội và tự phản
ánh

Hội thảo khoa học Vấn đề
đạo đức xã hội trong văn
học, nghệ thuật hiện nay

Hội đồng Lý luận,
phê bình văn học,
nghệ thuật Trung
ương, tháng
11/2014

13

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Mối quan hệ giữa bình đẳng
giới với thiên chức và giá trị
trong gia đình

Hội thảo khoa học Giải pháp
thực hiện bình đẳng giới
Tp.HCM, tháng 12/
trong gia đình trên địa bàn
2014
thành phố Hồ Chí Minh

14

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Thành phố Hồ Chí Minh và
Hội thảo khoa học Thành phố
vùng kinh tế trọng điểm phía
Hồ Chí Minh – Liên kết và
Nam còn thiếu những điều
phát triển
kiện cơ bản để liên kết phát
triển vùng

Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt
Nam, Viện Khoa
học Xã hội vùng
Nam bộ, 2014

15

TS. Nguyễn Hữu Nguyên
Tìm hiểu vì sao Đồng bằng
sông Cửu Long là “vùng
trũng” về giáo dục

Trung tâm
NCCL&CSQG,
Trường Đại học
KHXH&NV, tháng
1/2015

16

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Hội thảo khoa học quốc gia
Phát triển bền vững giáo dục
và đào tạo nguồn nhân lực ở
Đồng bằng sông Cửu Long
Hội thảo khoa học Bảo tồn và
phát huy những giá trị văn
hoá Việt Nam
Hội thảo Vấn đề sở hữu trí
tuệ ở Việt Nam trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại
hoá

17

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

18

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Hội thảo khoa học Những
vấn đề Dân chủ

19

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

Hội thảo khoa học Nhóm lợi
ích

Ban tuyên giáo Tp.
HCM, 2014
Viện Triết học, Hàn
lâm khoa Khoa học
Xã hội Việt Nam,
2014
Viện Triết học, Hàn
lâm khoa Khoa học
Xã hội Việt Nam,
2014
Viện Triết học, Hàn
lâm khoa Khoa học
Xã hội Việt Nam,
2014
7

Hội thảo khoa học Liên kết
vùng đồng bằng sông Cửu
Long

Viện phát triển bền
vững - vùng Nam
bộ, 2014

20

TS. Nguyễn Hữu Nguyên

21

TS. Nguyễn Hữu Nguyên,
Các trụ cột phát triển bền Hội thảo khoa học Thành phố Thành uỷ Thành
vững ở Thành phố Hồ Chí Hồ Chí Minh – 40 năm xây
phố Hồ Chí Minh,
Minh nhìn từ lợi thế và thách dựng, phát triển và hội nhập tháng 3/2015
thức
TC

21

1.2. Hội thảo, toạ đàm khoa học: 2 hội thảo; 3 tọa đàm

STT

Tên hội thảo,
toạ đàm

Đơn vị tổ
chức

Thời gian
tổ chức

1

Hội thảo khoa
học cấp Quốc
gia “Phát triển
bền vững đồng
bằng sông Cửu
Long – Những
vấn đề lý luận
và thực tiễn”

TTNCCL&
CSQG phối
hợp với
Phòng
QLKH-DA

Tháng
1/2014

2

Tọa đàm khoa
học“Mối quan
hệ giữa đổi
mới, ổn định
và phát triển”

TTNCCL&
CSQG

Tháng
6/2014

Đánh giá
Cuộc hội thảo thu hút được sự quan
tâm của nhiều cơ sở nghiên cứu, cơ
sở đào tạo và các địa phương vì vấn
đề phát triển bền vững ở ĐBSCL có
nét đặc thù rất cần phải phân tích là:
tương quan giữa phát triển công
nghiệp và nông nghiệp. Những
tham luận của hội thảo đã góp thêm
cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm
khẳng định sự lựa chọn lấy phát
triển nông nghiệp làm trọng tâm là
phù hợp với tính đặc thù về môi
trường sinh thái và lợi thế của vùng.
Cuộc tọa đàm phù hợp với định
hướng tổng kết 30 năm đổi mới do
Bộ Chính trị đề ra. Tọa đàm đã khai
thác được những đóng góp có giá trị
khoa học và thực tiễn của các nhà
khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý
kinh tế xã hội trong quá trình đổi
mới. Đó là những nhân chứng lịch
sử của công cuộc đổi mới nên có độ
tin cậy rất cao.

8

3

Tọa đàm khoa
học “Đối sách
của Việt Nam
ở Biển Đông –
những vấn đề
pháp lý và
hành động”

TTNCCL&
CSQG

Tháng
7/2014

4

Tọa đàm khoa
học “Cơ sở lý
luận và
phương pháp
luận nghiên
TTNCCL&
cứu quản lý
CSQG
phát triển xã
hội ở Tp.HCM
trong điều kiện
đổi mới chính
quyền đô thị”

Tháng
10/2014

5

Hội thảo khoa
học cấp Quốc
gia “Phát triển
bền vững giáo
TTNCCL&
dục và đào tạo
CSQG
nguồn nhân
lực ở đồng
bằng sông Cửu
Long”

Tháng
1/2015

Cuộc tọa đàm diễn ra vào thời điểm
Việt Nam vừa giành thắng lợi trong
việc giữ vững chủ quyền và giữ
vững môi trường hòa bình ở biển
đông-nhưng diễn biến tình hình khu
vực và quốc tế còn đang rất phức.
Giá trị tinh thần của cuộc tọa đàm là
góp phần làm rõ hơn tính pháp lý
của Việt Nam, thấy rõ hơn ý đồ
bành trướng của Trung Quốc, thấy
rõ hơn tương quan lực lượng thực tế
trên biển Đông và hiểu rõ hơn đối
sách đúng đắn của Việt Nam.
Cuộc tọa đàm đề cập đến vấn đề
thời sự nhất của TP.HCM là xây
dựng mô hình chính quyền đô thị-đã
có những ý kiến phân tích tính cần
thiết, dự báo tác động tích cực, đồng
thời cũng khai thác được những ý
kiến phản biện rất thuyết phục về
mô hình tổ chức và cơ chế vận hành
của mô hình dự kiến xây dựng chính
quyền đô thị..
Cuộc hội thảo đã nhằm trúng điểm
yếu nhất của ĐBSCL là “vùng trũng
về giáo dục” nên thu hút được sự
quan tâm của ngành giáo dục các
cấp, các địa phương-kể cả một số
địa phưng ngoài vùng ĐBSCL-thể
hiện ở số lượng hơn 80 bài tham
luận gửi đến hội thảo. Cuộc hội thảo
đã phân tích rõ hơn nguyên nhân tạo
ra “vùng trũng giáo dục”, đồng thời
cũng giới thiệu được cho nhiều địa
phương về những kinh nghiệm cụ
thể của một số trường thuộc ĐBSCL
về quản lý giáo dục, về dạy và học ở
cấp phổ thông và đại học.

9
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1.3. Tập tài liệu đã biên soạn

STT

1

2

3

4

5

Đánh giá về mặt giá trị khoa
học và xã hội
Theo chỉ đạo chung là không
tiếp tục tuyên truyền vấn đề này
Tập tài liệu Đối sách
nên tập tài liệu chưa được phổ
của Việt Nam ở biển
biến. Nhưng có thể sử dụng làm
Đông - những vấn đề
tài liệu tham khảo cho giảng dạy
pháp lý và hành động
bậc đại học và làm tài liệu tham
khảo cho các cơ quan nghiên
cứu.
Tập tài liệu này có thể là những
gợi ý cơ bản cho công tác tổng
Tập tài liệu Mối quan hệ
kết tất cả 8 mối quan hệ mà Bộ
giữa ổn định, đổi mới và
Chính trị đề ra vì nó là vấn đề lý
phát triển
luận bao quát tất cả quá trình 30
năm đổi mới.
Tập tài liệu này đã thu thập được
Tập tài liệu Mối quan hệ
một số ý kiến của các chuyên gia
giữa kinh tế thị trường
về vấn đề lý luận căn bản đối với
và định hướng xã hội
quan hệ biện chứng giữa kinh tế
chủ nghĩa và Mối quan
thị trường và định hướng
hệ giữa đổi mới kinh tế
XHCN, giữa kinh tế với chính
và đổi mới chính trị
trị,..
Mặc dù chưa tổ chức tọa đàm
(do chỉ đạo của trường) nhưng
các bài viết trong tập tài liệu này
Tập tài liệu Chiến lược
đã thu thập được một số ý kiến
của Việt Nam trên biển
của chuyên gia về chiến lược bảo
Đông
vệ chủ quyền biển đảo và dự báo
những hành động có thể xảy ra
của TQ trên biển Đông.
Tập tài liệu Cơ sở lý
Tập tài liệu này có giá trị trên hai
luận và phương pháp
lĩnh vực: một là đóng góp thiết
luận nghiên cứu quản lý thực cho đề tài nghiên cứu cấp
Chủ đề

Ghi chú

Tài liệu biên tập
từ tọa đàm

Tài liệu biên tập
từ tọa đàm

Tài liệu biên tập
từ tọa đàm

Tài liệu biên tập
từ tọa đàm

Tài liệu biên tập
từ tọa đàm
10

phát triển xã hội ở
Tp.HCM trong điều kiện
đổi mới chính quyền đô
thị

6

Tập tài liệu Phát triển
bền vững giáo dục đồng
bằng sông Cửu Long

7

Tập tài liệu Thích ứng
với biến đổi khí hậu và
nước biển dâng ở Việt
Nam

8

Tập tài liệu Vốn xã hội
phục vụ phát triển bền
vững

Nhà nước về quản lý xã hội với
mô hình đổi mới chính quyền đô
thị. Hai là góp ý trực tiếp cho đề
án đổi mới mô hình chính quyền
đô thị ở TP.HCM (chưa được
Quốc hội phê duyệt).
Tập tài liệu này đi sâu vào lĩnh
vực giáo dục ở “vùng trũng giáo
dục” nên giá trị tham khảo tốt
cho các nhà hoạch định chính
sách và các nhà quản lý giáo dục
các cấp và các địa phương.
Tài liệu này cung cấp một số
kiến thức cơ bản về biến đổi khí
hậu nói chung và những kịch bản
có thể xảy ra ở VN, đồng thời
tham khảo một số kinh nghiệm
nước ngoài và thực tế ứng phó
và thích nghi ở các địa phươngchủ yếu là vùng ĐBSCL.
Sưu tầm, cung cấp cho các nhà
nghiên cứu một số kiến thức cơ
bản về vốn xã hội và mối quan
hệ của khái niệm này với quản lý
phát triển xã hội bền vững.

Tài liệu biên tập
từ hội thảo

Trung tâm sưu
tầm và biên soạn

Trung tâm sưu
tầm và biên soạn

8 tập tài liệu

TC

1.4 Về hoạt động website
1.4.1 Cấu trúc website: gồm 2 phiên bản: tiếng Việt và tiếng Anh

I.
1.1

PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT
Các mục về hoạt động trung tâm
- Mục Giới thiệu
- Mục Hoạt động trung tâm
- Mục Hợp tác

Nội dung chuyên mục
- Giới thiệu chung về trung tâm
- Giới thiệu về nhân sự trung tâm
- Tổng kết các đề tài khoa học, sách, bài
báo khoa học, hội thảo, toạ đàm khoa
học,.. do trung tâm thực hiện
- Giới thiệu các cơ quan, đơn vị,… mà
11

- Mục Tư liệu trung tâm
- Mục Liên hệ
- Mục Tin tức – sự kiện

- Mục Thông báo
1.2

Các mục bài nghiên cứu
- Ý kiến và bình luận
- Thông tin địa phương
- Việt Nam: Nghiên cứu và trao đổi
- Thế giới: Vấn đề và sự kiện

2. PHIÊN BẢN TIÊNG ANH
2.1 Các mục về hoạt động trung tâm
- Mục Introduction
- Mục Cooperation - Research
- Mục Contact us

- Mục News and Announcements

2.2

trung tâm hợp tác trong nghiên cứu khoa
học, tổ chức hội thảo,…
- Giới thiệu danh mục các tài liệu của tủ
sách trung tâm
- Địa chỉ liên lạc của trung tâm
- Đưa tin về các sự kiện nổi bật của trung
tâm và một số sự kiện quan trọng của
Đảng, Nhà nước
- Thông báo các đề tài nghiên cứu, hội
thảo, toạ đàm,.. do trung tâm chủ nhiệm,
tổ chức,..
- Đưa ra những ý kiến hay bình luận của
trung tâm về những vấn đề thời sự của
Việt Nam và thế giới
- Bài nghiên cứu khoa học trên các lĩnh
vực ở một địa phương cụ thể
- Bài nghiên cứu khoa học trên các lĩnh
vực ở tầm quốc gia
- Bài nghiên cứu khoa học trên các lĩnh
vực ở ở tầm quốc tế
Nội dung chuyên mục
- Giới thiệu chung về trung tâm
- Giới thiệu về nhân sự trung tâm
- Tổng kết các đề tài khoa học, sách, bài
báo khoa học, hội thảo, toạ đàm khoa
học,... do trung tâm thực hiện
- Địa chỉ trung tâm
- Đưa tin về các sự kiện nổi bật của trung
tâm và một số sự kiện quan trọng của
Đảng, Nhà nước.
- Thông báo các đề tài nghiên cứu, hội
thảo, toạ đàm,.. của trung tâm

Các mục bài nghiên cứu
- Mục Economy
- Mục Politics
- Mục Society

- Những bài nghiên cứu khoa học thuộc
lĩnh vực Kinh tế
- Những bài nghiên cứu khoa học thuộc
lĩnh vực Chính trị
- Những bài nghiên cứu khoa học thuộc
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- Mục Culture
- Mục Education

lĩnh vực Xã hội
- Những bài nghiên cứu khoa học thuộc
lĩnh vực Văn hoá
- Những bài nghiên cứu khoa học thuộc
lĩnh vực Giáo dục

1.4.2 Nguồn tin, bài
I. PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT
1.1 Nguồn tin, bài
- Bài nghiên cứu của thành viên trung
tâm
- Bài nghiên cứu từ các toạ đàm, hội
thảo do trung tâm tổ chức
- Bài nghiên cứu sưu tầm của các nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
Viện Nghiên cứu Giáo dục
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển
- Bài nghiên cứu đăng trên web của Dự
án Nghiên cứu quốc tế
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
Nghiên cứu biển Đông
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
Tạp chí Cộng sản
- Báo điện tử Đảng Cộng sản
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
Báo Quân đội nhân dân online
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
báo Sài Gòn Giải phóng
………..
2. PHIÊN BẢN TIÊNG ANH
2.1 Nguồn tin, bài
- Bài nghiên cứu sưu tầm của các nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước
- Bài nghiên cứu đăng trên web của Dự
án Nghiên cứu quốc tế
- Bài nghiên cứu đăng trên web của

Địa chỉ

www.ier.edu.vn
www.idr.edu.vn
nghiencuuquocte.net
nghiencuubiendong.vn
www.tapchicongsan.org.vn
http://dangcongsan.vn/cpv/
www.qdnd.vn/
www.sggp.org.vn/

Địa chỉ

nghiencuuquocte.net
http://nghiencuubiendong.vn/en/
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Nghiên cứu biển Đông
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
english.tapchicongsan.org.vn
Tạp chí Cộng sản
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
http://en.qdnd.vn/
Báo Quân đội nhân dân online
- Bài nghiên cứu đăng trên web của
http://www.sggpnews.org.vn/
Báo Sài Gòn Giải phóng
- Báo điện tử Đảng Cộng sản
http://dangcongsan.vn/cpv/index_e.html
- Trang Vietnamnews
vietnamnews.vn
- Trang Tuoitrenews
tuoitrenews.vn/
……
1.4.3 Về số lượng bài viết và lượng truy cập
STT
1
2

Nội dung

Số lượng
250

Về số lượng bài viết
Về số lượng truy cập
Tổng số lượng truy cập

52.161 views

Số lượng truy cập tháng 4/2015 (tính đến ngày 13/4/2015)

4.632 views

Ghi chú: cập nhật đến ngày 13/04/2015
1.5. Hoạt động truyền thông, makerting cho trung tâm

STT

Tên báo/truyền hình

Nội dung phỏng vấn

SL

Ghi chú

Báo Tuổi Trẻ

2 số

Phỏng vấn ý kiến

Sài Gòn giải phóng

3 số

3

Thông tấn xã Việt Nam

1 số

Phỏng vấn ý kiến

4

Báo Người lao động

1 số

Bài viết

5

Kênh truyền hình VTC14

3 số

Phỏng vấn ý kiến

6

Kênh truyền hình VTV 9

3 số

Phỏng vấn ý kiến

7

Kênh truyền hình HTV

2 số

Phỏng vấn ý kiến

1
2

Vấn đề tàu vỏ thép, xe
bus, trạm thu phí
Vấn đề bệnh vô cảm,
kinh tế cao su
Vấn đế bạo lực, bản
sắc văn hóa

Phỏng vấn ý kiến
Bài viết

14

Tổng cộng

15 số

Ghi chú: cập nhật đến ngày 08/04/2015
II. Phương hướng và kế hoạch hoạt động năm 2015
Trong năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia sẽ
tập trung, đẩy mạnh những hoạt động sau đây:
2.1 Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin khoa
học và xây dựng mối liên kết, hợp tác với các đơn vị, cá nhân nghiên cứu trong và
ngoài trường.
2.2 Tham gia, trao đổi, chia sẻ thông tin thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa
đàm khoa học ở trong trường cũng như ngoài trường như: hội thảo cấp quốc tế “Việt
Nam 40 năm (1975-2015): thống nhất, hội nhập và phát triển”; hội thảo “Một số vấn đề
lý luận, thực tiễn về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội các
tỉnh, thành phía Nam trong tình hình mới” (Tạp chí Cộng sản với Quân khu 7 tổ chức); hội
thảo quốc tế “Phát triển nguồn lực du lịch tiểu vùng sông MeKong”,…
2.3 Hoàn thành và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã đăng ký:
2.4 Đăng ký mới đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:
- 2 đề tài nghiên cứu cấp thành phố (phối hợp với Liên hiệp hội các hội
KH&KT TP.HCM);
- Đăng ký 2 đề tài loại C cấp ĐHQG;
2.5 Thực hiện chương trình nghiên cứu của trung tâm: “Góp phần tổng kết 8 mối
quan hệ trong quá trình đổi mới của Việt Nam do Bộ Chính trị đề ra”.
-

Người thực hiện: TS. Nguyễn Hữu Nguyên

-

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ 4/2015 đến tháng 4/2016)

-

Nội dung: khảo sát ý kiến chuyên gia và thực tiễn để tổng kết 8 mối quan
hệ: Mối quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển, Mối quan hệ giữa đổi
mới kinh tế và đổi mới chính trị, Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và
định hướng xã hội chủ nghĩa, Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định
hướng xã hội chủ nghĩa, Mối quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và
xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, Mối
quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ
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và công bằng xã hội, Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập
quốc tế, Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân
làm chủ; Tổ chức 1 toạ đàm khoa học lấy ý kiến chuyên gia.
-

Sản phẩm: báo cáo khoa học 100 trang

2.5. Xây dựng website tiếng Anh của trung tâm;
2.6. Cập nhật các đầu sách, tài liệu nghiên cứu cho tủ sách trung tâm; xây dựng 2
tập tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học của trung tâm.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH
- Lưu: TTNCCL&CSQG

Giám đốc trung tâm
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa
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