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BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
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1. Nội dung hoạt động của trung tâm năm học 2013-2014
Năm 2013, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia được
thành lập và đi vào hoạt động. Trong giai đoạn đầu, trung tâm gặp nhiều khó
khăn về vấn đề nhân lực và tài chính. Nhưng Trung tâm đã cố gắng hoàn thành
kế hoạch đề ra trong năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:
- Tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững ở đồng
bằng sông Cửu Long – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
- Tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định
và phát triển”;
- Tổ chức tọa đàm khoa học “Đối sách của Việt Nam ở Biển Đông – những
vấn đề pháp lý và hành động”;
- Tổ chức triển khai thực hiện 4 đề tài nghiên cứu khoa học: (1) Điều tra,
đánh giá thực trạng đời sống của công nhân đang làm việc trong các doanh
nghiệp nhà nước ở TP.HCM; (2) Điều tra, đánh giá thực trạng đời sống công
nhân đang làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở
TP.HCM; (3) Điều tra, đánh giá thực trạng đời sống công nhân đang làm việc ở
các doanh nghiệp tư nhân ở TP.HCM; Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên
cứu quản lý phát triển xã hội ở TP.Hồ Chí Minh trong điều kiện đổi mới chính
quyền đô thị. Cả 4 dự án trên sẽ hoàn thành và nghiệm thu vào quý IV/2014;
- 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;

- Tìm kiếm, trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp với Hợp tác quốc tế &
PTDAQT tổ chức 2 cuộc nói chuyện chuyên đề với các nhà nghiên cứu của nước
ngoài;
- Công bố các bài đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành (Khoa học xã
hội Việt Nam, phát triển nhân lực, khoa học quản lý giáo dục...)
- Công bố các nghiên cứu khoa học và tin tức sự kiện hoạt động của Trung
tâm lên website của trung tâm (http://www.css.hcmussh.edu.vn). Đến nay, trang
thông tin online của trung tâm đã thu hút hơn 10.000 lượt truy cập
2. Kế hoạch hoạt động của Trung tâm năm học 2014-2015
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. Cụ thể:
- Tổ chức toạ đàm khoa học “Cơ sở lý luận và phương pháp luận
nghiên cứu quản lý phát triển xã hội ở TP.Hồ Chí Minh trong điều
kiện đổi mới chính quyền đô thị”, tháng 11/2014.
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Phát triển bền vững giáo
dục và đào tạo nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long” vào
tháng 12/2014;
- Đăng ký Hội thảo cấp ĐHQG năm 2015 “Phát triển bền vững ở
Tp.HCM - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”;
2.2. Tham gia viết tham luận, trình bày ý kiến tại các hội thảo, hội nghị.
2.3. Tiếp tục thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã đăng ký:
- Đề tài nghiên cứu “Quản lý phát triển xã hội ở Tp.HCM trong điều
kiện đổi mới mô hình tổ chức chính quyền đô thị”.
- Đề tài nghiên cứu cấp trường “Cảng thị Nam bộ trong mạng lưới
thương mại Đông Nam (từ thế kỷ XVIII đến nửa đầu thế kỷ XIX)”;
- Đăng ký mới đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: đề tài nghiên cứu
cấp thành phố (phối hợp với Liên hiệp hội các hội KH&KT
TP.HCM) “Đặc điểm tư duy và lối sống của cộng đồng dân cư thành
phố Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
2.4. Xây dựng tủ sách trung tâm gồm các đầu tài liệu:

- Các tài liệu do Thông tấn xã Việt Nam phát hành: Tin tham khảo nội
bộ (Phần Q.tế); Tài liệu tham khảo đặc biệt, Dư luận Thế giới về Việt
Nam; Tài liệu tham khảo (C.Đề tháng), Các vấn đề quốc tế;
- Sưu tầm Nghị quyết TW 4 khoá 11 về Công tác xây dựng Đảng; Nghị
quyết TW 9 về Xây dựng văn hoá và phát triển con người; Nghị
quyết TW8 về Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo;…..
- Sưu tầm các đầu sách về chính sách quốc gia của Việt Nam và các
nước trên thế giới,…
- Tài liệu hội thảo các cấp
2.5. Xây dựng website trung tâm thành website nghiên cứu – trao đổi khoa
học. Website sẽ được chia thành các chuyên mục: Tin tức sự kiện, Thông báo,
Thế giới: vấn đề và sự kiện, Việt Nam: Nghiên cứu và trao đổi;
2.6 . Tiếp tục cộng tác với tư cách chuyên gia, đóng góp ý kiến phản biện
về các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường,…cho báo Tuổi Trẻ, Người
lao động, Thế giới mới, Tạp chí Cộng Sản,…
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