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Thái độ đối với lao động của công nhân
trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà Nội
Tóm tắt
Các đề tài nghiên cứu về người lao đọng nói chung, giai cấp công nhân nói riêng, đặc
biệt là đội ngũ công nhân thủ đô cho thấy: trong những năm qua đội ngũ công nhân Thủ
đô đã góp phần không nhỏ thúc đẩy nền kinh tế Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thái độ của công nhân đối với việc làm.
Về tay nghể và điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn.
Về điều kiện sản xuất, kĩ thuật công nghệ sản xuất
Về các lợi ích của người công nhân
Vầ các nhân tố xã hội khác
Ảnh hưởng của các chính sách chế độ
Kết luận

Xem chi tiết tại đây
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Xã hội học và những biến đổi xã hội trong
quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa
đắt nước
Tóm tắt
Sau gần ba thập kỉ ở miền Bắc và thập kỉ trên cả nước thục hành không thành công nền
kinh tế kế hoạch hóa tập chung. Việt Nam quyết định chuyển sang xây dựng nền kinh
tế thị trường hiện đại. Những yếu tố ban đầu của quyết định này đã có cách đây 3 bán
thập niên,được tuyên bố trên những văn kiện mang tính quyết định cảu quốc gia cách
đây hai bán thập niên, nhưng thục sự chỉ mới bắt đầu hơn một bán thập niên. Vậy mà
những bước đi của nền kinh tế thị trường đã làm chấn động toàn xã hội.

Nội dung
1. Biến đổi xã hội, xã hội học và quản lí xã hội – Tác giả Bùi Thế Cường
1. Biến đổi xã hội vừa qua
1. Đời sống được cải thiện mạnh mẽ
2. Đầu tư xã hội đóng góp và tăng cường
2. Hiểu đúng hơn nền kinh tế thị trường
3. Khu biệt hóa xã hội và liên kết xã hội
4. Đóng góp của xã hội
2. Thử phác thảo một và ý tưởng về chiến lươc đô thị hóa ở Việt Nam – Tác giả
Nguyễn Minh Hòa
3. Cộng đòng đo thị và sức khỏe cư dân – Tác giả Phan Quốc Thắng
Xem chi tiết tại đây
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Xã hội hóa văn hóa trong quá trình phát
triển
Tóm tắt
Xã hội hóa văn hóa không phải là một vấn đề hoàn toàn mới đối với chúng ta. Sự nghiệp
xóa nạ mù chữ, phổ cập giáo dục, văn nghệ, khuyến khích làm giàu bằng lao động và
tuân theo pháp luật, khuyến khích tài trợ cho các tài năng trẻ…đều là những bước đi lên
làm cho văn hóa thâm nhập đời sống, xâm nhập quần chúng và giúp nhân dân có ý thức
lấy văn hóa làm phương thức sống của mình.

Nội dung
1. Các phương thức xã hội hóa
2. Các vấn đề xã hội hóa
Xem chi tiết tại đây
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Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công
cuộc đổi mới
Tóm tắt
Theo quan điểm chủ nghĩa duy vật lịch sử, dư luận xã hội thuộc lĩnh vực tinh thần của
xã hội, nó phản ánh thực tế xã hội. Sức mạnh của dư luận xã hội được quy định bởi tồn
tại xã hội. Những biến đổi xã hội là cơ sở để hình thành dư luận xã hội phản ánh quá
trình đó.

Nội dung
1. Chức năng của sư luận xã hội
2. Bối cảnh chi phối sự hình thành và thể hiện dư luận xã hội ở Việt Nam.
3. Các yếu tố cần quan tâm.
Xem chi tiết tại đây
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Hệ thống thủy nông cơ sở - Một thành tựu
lớn đối với nông nghiệp, nông thôn, nông
dân, của Đảng và Nhà nước ta.
Tóm tắt
Trong đường lối phát triển nông nghiệp và nông thôn của Đảng tacos một vấn đề luôn
được đặc biệt coi trọng đó là thủy lợi, Hoen 40 năm qua, kể từ ngày miền bắc được hoàn
toàn giải phóng, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thủy nông ở nông thôn dường như
chưa khi nào ngừng nghỉ, kể cả thời gian chống chiến tranh phá hoại cả giặc Mỹ. Đến
nay, hệ thống thủy nông cơ sở, về cơ bản , không chỉ đáp ứng việc sản xuất nông nghiệp,
cải thiện môi trường nông thôn, và còn góp phần giải phống và đảm bảo đời sống cho
người nông dân. Có thể coi đây như là một mũi đột phá , mở đầu cho công cuộc hiện đại
hóa trong sản xuất nông nghiệp của Đảng và nhà nước ta. Dựa vào những tư liệu điều
tra xã hội học ở làng Đào Xá, xã An Bình, huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Hưng, bài viết
mong muốn làm rõ nhận định trên.

Nội dung
1. Vài nét về quá trình xây dựng hệ thống thủy nông cải tạo đồng ruộng
2. Hệ thống thủy nông với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân
3. Nhân tố quyết định sự thành công của quá trình xây dựng hệ thống thủy nông
nơi làng xã.
Xem chi tiết tại đây
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Về đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học lao
động
Tóm tắt
Theo quan điểm của chúng tôi , xã hội học lao động có một vị trí kép trong hệ thống tri
thức khoa học. Nó vừa là môn khoa học đại cương đòng thời lại là môn học chuyên biệt.
chỉ đi theo nguyên tắc này chúng ta mới có thể khắc phục được sự phiến diện đã diễn ra
ở một số nước (khuynh hướng thiên về ứng dụng thực hành ở Mỹ và thiên về nhân văn
ở Pháp)
Trên cơ sở các nghiên cứu thực tế và hiểu biết về lí luận về lao động ta xác định được
những phạm trù của xã hội học đại cương mà trước hết là nhận thức về xã hội như khối
tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nhân thức về bản chất của các hiện tượng xã hội, về
sự phân loại các hiện tượng đó xác định vị trí của lao động do con người thục hiện như
một hoạt động mang tính xã hội trong hệ thống phân loại này, nhận thúc về con người
như khách thể nghiên cứu của xã hội học cũng như về vai trò của lao động trong sự phát
sinh và phát triển của loài người.

Nội dung
1. Nhân tố con người ( lực lượng lao động)
2. Đạo đức lao động và các dạng trách nhiệm trong các nhóm lao động
Xem chi tiết tại đây
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Thực trạng người lao động ngoài quốc
doanh ở thủ đô Hà Nội
Tóm tắt
Trong vài năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường, có
sự quản lí của nhà nước định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa đã làm cho nền kinh tế của
nước ta nói chung cũng như ở Thủ đô nói riêng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Với chính
sách mở cửa cho phép các thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại và phát triển, ở
Thủ đô đã ra đời và phát triển các thành phần ngoài quốc doanh. Chính điều đó dẫn tới
sự hình thành trong xã hội một đội ngũ mới của những người lao động – những người
lao động trong cácthành phần kinh tế ngoài quốc doanhmaf người ta thường gọi tắt là
người lao động ngoài quốc doanh.

Nội dung
1. Người lao động ngoài quốc doanh ở Thủ đô là ai?
2. Tình hình lao đọng của người lao động ngoài quốc doanh.
3. Một vài khía cạnh tâm tư của người lao động ngoài quốc doanh.
Xem chi tiết tại đây
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Vấn đề "chợ lao động" Ở Hà Nội
Tóm tắt
Ở các nền kinh tế đang phát triển thuộc châu Á, hiện tượng di chuyển lao động theo mùa
từ khu vực nông thôn ra thành thị đã được biết đến từ lâu như là một vấn đề kinh tế xã
hội đáng quan tâm: “ chợ lao động”. Ở Việt nam , di chuyển lao động nông thôn – đô thị
được nói đến gần như là một hiện tượng mới của chính sách cải cách kinh tế và những
biến đổi xã hội kể thừ khi nền kinh tế thị trường được áp dụng. Bài viết này nên được
xem như là những cố gắng bước đầu như tìm hiểu hiện tượng di cư lao động thoe mùa
giữa các tỉnh ngoại vi Hà Nội , hy vọng có thể góp vào cuộc thảo louaanj về hiện tượng
này ở châu Á một bức tranh mới.

Nội dung
1. Những thỏa luận xung quanh vấn đề di chuyển lao đọng nông thôn - đô thị
2. Những người lao động theo thời vụ ở Hà Nội
Xem chi tiết tại đây
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Phụ nữ và các quan hệ với phát triển dân số
Tóm tắt
Trong một công trình nghiên cứu tiến hành dưới sự tài trợ của Ủy ban Dân số quốc gia
vào năm 1989 (VN/89/KH2) có một nhận định đã được đề xuất là trong khoảng 5 năm,
1990-1995) sẽ không có sự thay đổi lớn lao nào trong tiến trình biến đổi dân số của đất
nước: tỷ lệ dân số giữu nguyên , mức sinh giảm chậm, tỷ lệ những người sử dụng các
biện pháp tránh thai và cơ cấu các biện pháp kế hoạch hóa gia đình không có sự cải thiện
đáng kể.
Nhìn chung . tại Đông Nam Á, phụ nữ có địa vị tương đối cao, trong tương quan với
nam Á hoặc đại bộ phận Đông Á. Trong xu thế đó, địa vị của người phụ nữ Việt Nam có
thể nói là tương đối cao. Nó có thời kì còn được đẩy lên cao hơn như ở miền Bắc Việt
Nam vào những thời kì thập kỉ 50, thập kỉ 60, khi trong nhiệt tình của cuộc cách mạng
xã hội chủ nghĩa, hàng loạt những biến đổi xã hội đã được tiens hành: cải cách ruộng
đất, bình dân học vụ, vệ sinh nông thôn, luật hôn nhân và gia đình quy định bình đẳng
nam nữ…Trong những cải cách này phụ nữ là người được thu lợi hơn cả.

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái quát chung
Đời sống tinh thần, thông tin – truyền thông
Phụ nữ và phát triển
Chăm sóc sức khỏe nhân dân
Kiến nghị chính sách
Tài liệu tham khảo

Xem chi tiết tại đây
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Nền móng Xã hội học lao động của Ăngghen
Tóm tắt
Ngày 8 tháng 5 năm nay là ngày kỉ niệm tròn 100 năm ngày mất của Ăng – ghen, cũng
là kỉ niêm 150 năm xuất bản cuốn “Tình trạng của giai cấp công nhân Anh”. 150 năm
trước đây, năm Ăng – ghen 24 tuổi, Người đã căn cứ vào các cuộc điều tra và đưa vào
những tư liệu thu thập được cho thấy, bộ trước tác này miêu tả một cách hệ thông tình
trang giai cấp công nhân. Đã có kết luận về giai cấp công nhân: chỉ có thông qua cuộc
cách mạng xã hội mới nắm được sứ mệnh và tiền đồ của mình. Đó là một chuyên tác
đầu tiên về xã hội học lao đọng của chủ nghĩa Mac Ăng – ghen và mang đặc trưng rõ rệt
của chủ nghĩa Mac Ăng – ghen về tư tưởng xung đột. Ăng – ghen đã đặt một nền móng
trong lĩnh vưc xã hội học lao động.

Nội dung
1. Nền móng tư tưởng Xã hội học lao động của Ăng – ghen
Xem chi tiết tại đây
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Quan hệ Xã hội trong xí nghiệp của công
nhân công nghiệp
Tóm tắt
Dưới ánh sáng của các nghị quyết đại hội Đảng toàn quố lần thứ VI và VII, đất nước
chúng ta đã có những biến chuyển sâu sắc. Biến đổi mạnh mẽ sâu sắc nhất và dễ nhận
thấy nhất trong thời gian qua đó là sựu tăng trưởng về kinh tế. Các chỉ số tổng thu nhập
quốc dân(GDP), mức độ đầu tư nước ngoài…đã nói lên điều này. Trong sân xuất nông
nghiệp, chúng ta không chỉ tạo ra một khối lượng lương thực thực phẩm đủ ăn và dự trữ
mà còn dư thừa để xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp đã vượt qua thời kì đình trệ và bắt
đầu có những khởi sắc. Các chủng loại mặt hàng công nghiệp ngày một phong phú, chất
lượng tốt hơn và kiểu dáng đa dạng hơn. Tuy rằng mức độ tăng trưởng của công nghiệp
chưa cao, nhưng cũng đã một phần nào đáp ứng nhu cầu của đất nước.

Nội dung
1. Thái độ của công nhân đối với công việc đang làm
1. Vài nét cơ cấu đội ngũ công nhân công nghiệp hiện nay
1. Việc chuyển đổi sang cơ chế thị trường đã tác động đến cơ cấu
đội ngũ công nhân
2. Cơ cấu bậc thợ của công nhân quốc doanh bị giảm xuống, thợ
bậc cao, lành nghề còn rất ít.
2. Thái độ của công nhân đối với công việc
2. Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân
1. Quan hệ giữa công nhân với công nhân
2. Quan hệ giữa công nhân và lãnh đạo
3. Quan hệ của công nhân với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp
4. Nhu cầu nguyện vọng của công nhân hiện nay
3. Một số kiến nghị đề xuất chủ yếu
Chi tiết xem tại đây
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Về thực trạng tâm tư - nguyện vọng của
công nhân lao động Hà Nội
Tóm tắt
Trong những năm đầu, sau khi Thành phố được giải phóng (1954) công nghiệp Hà Nội
hầu như không có gì. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay công nghiệp
Thủ đô đã đứng vào loại hàng của cả nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của Hà Nội. Toàn thành phố hiện có 560 doanh nghiệp quốc doanh và
hàng ngàn doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trên địa bàn thành phố đã hình thành được
5 ngành công nghiệp then chốt: có kim khí chiếm 10,78% dệt – da – may chiếm 14,98%,
chế biến thực phẩm chiếm 34,76%, công nghiệp điện tử 12,28%, công nghiệp hóa chất
11% so với GDP của toàn ngành công nghiệp mở rộng Hà Nội.

Nội dung
1. Thực trạng tâm tư – nguyện vọng của công nhân lao động.
Chi tiết xem tại đây
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Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong
lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam
Tóm tắt
Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam.Qua các thời
kì phát triển kinh tế - xã hội vấn đề nhà ở đô thị càng ngày càng được chú ý đến hơn.
Vấn đề kinh tế xã hội là một ảnh hưởng lớn đến phát triển đô thị.

Nội dung
1. Vấn đề nhà ở đô thị trước và trong thời kì đổi mới
1. Thời kì trước đổi mới(1954 – 1985) hay là thời kì bao cấp về nhà ở
2. Thời kì đổi mới (1986 đến nay) những chuyển biến to lớn trong lĩnh
vực nhà ở đô thị.
2. Động thái của quá trình sản xuất nhà ở đô thị - sự đa dạng hóa các loại hình và
chủ thể sản xuất nhà ở.
1. Xây dựng và phát triển nhà ở khu vực công cộng (khu vực chính quy)
2. Sản xuất nhà ở của khu vực tư nhân
3. Phát triển nhà ở thuộc khu vực “liên kết xã hội”
4. Vấn đề nhà ở của khu cư trú lấn chiếm, bất quy tắc
3. Đối mới và sự phát triển tiếp tục lĩnh vực nhà ở đô thị - những trở lực và triển
vọng.
1. Một thập niên phát triển nhà ở đô thị trong thời kì đổi mới
2. Những vấn đề trở lực cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết
3. Kiến nghị cho một triển vọng phát triển bền vững lĩnh vực nhà ở đô thị
Việt Nam
Chi tiết xem tại đây

14/20

Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị
Tóm tắt
Tiến trình phát triển của xã hội Việt Nam được đẩy mạnh từ công cuộc Đổi Mới đang
đặt ra hàng loạt vấn đề mà khoa học xã hội nói chung và Xã hội học nói riêng cần tập
trung nghiên cứu và đề xuất những kiến giải. Trong đó, đô thị hóa và quản lí đô thị đang
đòi hỏi sự đóng góp của Xã hội học.

Nội dung
1. Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị
Chi tiết xem tại đây

15/20

Tham gia đóng góp
Tài liệu: Tạp chí xã hội học số 2 năm 1996
Biên tập bởi: Viện Xã Hội Học
URL: http://voer.edu.vn/c/39b86e78
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Thái độ đối với lao động của công nhân trong các xí nghiệp quốc doanh tại Hà
Nội
Các tác giả: Bùi Thị Thanh Hà
URL: http://www.voer.edu.vn/m/bcb23986
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Xã hội học và những biến đổi xã hội trong quá trình công nghiệp hóa và hiện
đại hóa đắt nước
Các tác giả: Bùi Thế Cường, nguyenminhhoa, phanquocthang
URL: http://www.voer.edu.vn/m/8e7518df
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Xã hội hóa văn hóa trong quá trình phát triển
Các tác giả: Hồ Hoàng Hoa
URL: http://www.voer.edu.vn/m/69420d7c
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới
Các tác giả: Mai Quỳnh Nam
URL: http://www.voer.edu.vn/m/79cebf40
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Hệ thống thủy nông cơ sở - Một thành tựu lớn đối với nông nghiệp, nông
thôn, nông dân, của Đảng và Nhà nước ta.
Các tác giả: Mai Văn Hai
URL: http://www.voer.edu.vn/m/af469c9e
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Về đối tượng và nhiệm vụ của xã hội học lao động
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Các tác giả: Marcovits Danhilo
URL: http://www.voer.edu.vn/m/4830e582
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Thực trạng người lao động ngoài quốc doanh ở thủ đô Hà Nội
Các tác giả: Ngô Thị Minh Phương
URL: http://www.voer.edu.vn/m/45c178df
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Vấn đề "chợ lao động" Ở Hà Nội
Các tác giả: Nguyễn Văn Chính
URL: http://www.voer.edu.vn/m/6fe48edb
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Phụ nữ và các quan hệ với phát triển dân số
Các tác giả: Phạm Bích San
URL: http://www.voer.edu.vn/m/0a482790
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Nền móng Xã hội học lao động của Ăng-ghen
Các tác giả: Thương Lý Tân
URL: http://www.voer.edu.vn/m/b8fbe7b0
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Quan hệ Xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp
Các tác giả: Tôn Thiện Chiếu
URL: http://www.voer.edu.vn/m/07416494
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Về thực trạng tâm tư - nguyện vọng của công nhân lao động Hà Nội
Các tác giả: Trần Việt Tiến
URL: http://www.voer.edu.vn/m/f54d2305
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Tác động kinh tế - xã hội của đổi mới trong lĩnh vực nhà ở đô thị Việt Nam
Các tác giả: Trịnh Duy Luận, Nguyễn Quang Vinh
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URL: http://www.voer.edu.vn/m/3cdc6b61
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Module: Tiếp cận xã hội học về tự quản đô thị
Các tác giả: Tương Lai
URL: http://www.voer.edu.vn/m/2f58a8fc
Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam
Chương trình Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources
– VOER) được hỗ trợ bởi Quỹ Việt Nam. Mục tiêu của chương trình là xây dựng kho
Tài nguyên giáo dục Mở miễn phí của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong
phú. Các nội dung đểu tuân thủ Giấy phép Creative Commons Attribution (CC-by) 4.0
do đó các nội dung đều có thể được sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước
hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội.
Với sự hỗ trợ của Quỹ Việt Nam, Thư viện Học liệu Mở Việt Nam (VOER) đã trở thành
một cổng thông tin chính cho các sinh viên và giảng viên trong và ngoài Việt Nam. Mỗi
ngày có hàng chục nghìn lượt truy cập VOER (www.voer.edu.vn) để nghiên cứu, học
tập và tải tài liệu giảng dạy về. Với hàng chục nghìn module kiến thức từ hàng nghìn
tác giả khác nhau đóng góp, Thư Viện Học liệu Mở Việt Nam là một kho tàng tài liệu
khổng lồ, nội dung phong phú phục vụ cho tất cả các nhu cầu học tập, nghiên cứu của
độc giả.
Nguồn tài liệu mở phong phú có trên VOER có được là do sự chia sẻ tự nguyện của các
tác giả trong và ngoài nước. Quá trình chia sẻ tài liệu trên VOER trở lên dễ dàng như
đếm 1, 2, 3 nhờ vào sức mạnh của nền tảng Hanoi Spring.
Hanoi Spring là một nền tảng công nghệ tiên tiến được thiết kế cho phép công chúng dễ
dàng chia sẻ tài liệu giảng dạy, học tập cũng như chủ động phát triển chương trình giảng
dạy dựa trên khái niệm về học liệu mở (OCW) và tài nguyên giáo dục mở (OER) . Khái
niệm chia sẻ tri thức có tính cách mạng đã được khởi xướng và phát triển tiên phong
bởi Đại học MIT và Đại học Rice Hoa Kỳ trong vòng một thập kỷ qua. Kể từ đó, phong
trào Tài nguyên Giáo dục Mở đã phát triển nhanh chóng, được UNESCO hỗ trợ và được
chấp nhận như một chương trình chính thức ở nhiều nước trên thế giới.
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