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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Nghiên cứu một số biến đổi cấu trúc xã hội ở nông thôn tỉnh Hải 
Dương hiện nay trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới. 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình thường � Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có): NN.07.TTTV.15-16 

5 Tên tổ chức chủ trì: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA 
HỌC & KỸ THUẬT TỈNH HẢI DƯƠNG 
Họ và tên thủ trưởng: Phạm Hữu Quảng 

Chức vụ: Chủ tịch 

Địa chỉ: số 15A đường Hồng Quang, TP. Hải Dương 

Điện thoại: 03203 851 732 

Website: lienhiephoikhkt.haiduong.org.vn 

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax: 03203 851 732 

 

 

 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Phạm Hữu Quảng 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Chức vụ: Chủ tịch hội 

Điện thoại: 0912 251 630 

E-mail: lhhhaiduong@yahoo.com 

 

Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học:  
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
CN. Phạm Hữu Quảng 

ThS. Trần Thị Thu Thủy 

GS.TS. Nguyễn Đình Tấn 

PGS.TS. Phạm Xuân Hảo 

TS. Nguyễn Văn Phú 

ThS. Nguyễn Văn Tịnh 

CN. Lê Thị Hiền 

CN. Phạm Văn Mạnh 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng một số cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trước khi thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (nghiên cứu các thành 

phần xã hội, các mối quan hệ giữa các thành phần xã hội và vị trí, vai trò của các thành phần xã hội ở 

nông thôn tỉnh Hải Dương)  

- Phân tích, dự báo xu hướng biến đổi cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trong khi thực 
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hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và đánh giá các nhân tố tác động tới sự 

biến đổi đó. 

- Đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp định hướng, điều chỉnh sự biến đổi một số cấu trúc xã 

hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận 

- Một số khái niệm: cấu trúc xã hội, biến đổi cấu trúc xã hội, nông thôn, Chương trình 

MTQG về xây dựng nông thôn mới. 

- Một số cách tiếp cận và lý thuyết áp dụng trong nghiên cứu 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nông thôn; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về 

nông thôn và Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới 

- Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

Nội dung 2: Khảo sát, đánh giá thực trạng một số cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải 

Dương trước và trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 

1. Khảo sát đánh giá thực trạng:  

- Quy mô, đối tượng khảo sát: 

Bảng hỏi định lượng: 2 mẫu phiếu (1 mẫu cho người dân ; 1 mẫu cho lãnh đạo quản lý) 

khảo sát 1.200 người dân nông thôn và 100 cán bộ lãnh đạo quản lý. 

- Nội dung khảo sát: về dân số, lao động, việc làm, mức sống, giáo dục đào tạo, văn hóa… 

- Địa điểm khảo sát: 4 huyện (mỗi huyện 2 xã) trên địa bàn tỉnh: Ninh Giang (xã Hồng 

Thái, Tân Quang); Kinh Môn (xã Bạch Đằng, Hiệp Hòa); Bình Giang (xã Bình Xuyên, Hồng 

Khê); Cẩm Giàng (xã Đức Chính, Cẩm Văn).  

2. Đánh giá thực trạng cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trước khi thực hiện 

Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn  mới 

3. Thực trạng cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trong thực hiện Chương trình 

MTQG về xây dựng nông thôn  mới 

       Nội dung 3: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng và xu hướng biến đổi cấu trúc xã hội nông 

thôn tỉnh Hải Dương trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 

1. Một số yếu tố ảnh hưởng biến đổi cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trong thực 

hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới 

2. Xu hướng biến đổi cấu trúc xã hội nông thôn tỉnh Hải Dương trong thực hiện Chương 

trình MTQG về xây dựng nông thôn  mới 

Nội dung 4: Đề xuất một số giải pháp định hướng, điều chỉnh sự biến đổi một số cấu trúc 

xã hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới bền vững trên địa bàn tỉnh 

- Giải pháp đối với cấu trúc xã hội - dân số 

- Giải pháp đối với cấu trúc xã hội - lao động, việc làm  

- Giải pháp điều chỉnh sự biến đổi cấu trúc xã hội - mức sống (thu nhập, chi tiêu) 

- Giải pháp đối với cấu trúc xã hội - giáo dục, đào tạo 

- Giải pháp phòng, chống các mặt trái của biến đổi cấu trúc xã hội, phòng chống tệ nạn xã 

hội, sai lệch xã hội và phân tầng xã hội không hợp thức… 
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11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Xã hội 

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Tác động đến xã hội  

+ Phát hiện và đánh giá được những biến đổi mới tích cực cần được thúc đẩy phát huy ở 

nông thôn nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng nông thôn mới.  

+ Phát hiện và đánh giá được những biến đổi tiêu cực cần phòng ngừa, kiểm soát ở nông 

thôn trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

+ Các biến đổi cấu trúc xã hội ở nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ 

được nghiên cứu, mô tả, phân tích, giải thích làm rõ. 

+ Đề tài sẽ là định hướng để nhân rộng mô hình nghiên cứu biến đổi cấu trúc xã hội ở nông thôn 

trong xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh, địa phương khác. 

+ Góp phần cải tiến, hoàn thiện mô hình nông thôn mới bền vững, hiệu quả, phù hợp với 

điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: góp phần phát triển lĩnh vực nghiên cứu 

liên ngành khoa học xã hội về sự biến đổi xã hội ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tác 

động tới việc nâng cao trình độ khoa học, công nghệ trong điều tra, khảo sát xã hội học; thúc đẩy 

việc chuyển giao và áp dụng các phương pháp, công nghệ điều tra xã hội học ở địa phương.  

13 Phương pháp thực hiện: 
- Phương pháp quan sát: Là phương pháp thu thập thông tin xã hội sơ cấp về khách thể 

nghiên cứu bằng cách quan sát người dân ở nông thôn. Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng kỹ 

thuật quan sát tự do và quan sát tham dự. 

- Phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi: Phỏng vấn bằng bảng hỏi là phương pháp cụ 

thể để thu thập thông tin của nghiên cứu xã hội học thông qua việc tác động tâm lý - xã hội 

trực tiếp giữa người đi hỏi và người được hỏi nhằm thu thập thông tin phù hợp với mục tiêu và 

nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu. Đề tài này điều tra chọn mẫu với dung lượng mẫu là 600 

người dân nông thôn tỉnh Hải Dương. 

- Phương pháp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm: Phương pháp phỏng vấn sâu này rất có giá 

trị cho việc nghiên cứu định tính, nhằm tìm hiểu kỹ hơn, bổ sung các nguyên nhân, khía cạnh khác 

nhau mà phương pháp nghiên cứu định lượng không thực hiện được. Tuy nhiên, do khách thể nghiên 

cứu đa dạng nên tác giả tiến hành phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với một số đối tượng điển hình 

nhằm thu thập các thông tin cần thiết. 

Kỹ thuật đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (Participatorry Rural 

Assessment viết tắt là PRA) nhằm trực tiếp lắng nghe những đánh giá khác nhau của họ về từng 

chủ đề nghiên cứu. Đây là kỹ thuật đòi hỏi những người tham gia có một khả năng động não nhất 

định khi đưa ra ý kiến đánh giá, nhận định về các chủ đề của cuộc trao đổi. 

- Phương pháp phân tích tài liệu: 

Tác giả phân tích tài liệu chủ yếu qua nhiều nguồn tài liệu như: trên mạng Internet, báo chí, 

và các tài liệu xã hội học. 

Phương pháp chủ yếu dùng cho việc phân tích giả thuyết là điều tra chọn mẫu bằng 
bảng hỏi. 

Bảng hỏi của đề tài được soạn ra với kết cấu nhằm thu thập các thông tin về cấu trúc xã 

hội nông thôn tỉnh Hải Dương hiện nay trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông 
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thôn mới. 

- Kỹ thuật xử lí thông tin 

 Số liệu từ phiếu điều tra được xử lý bằng chương trình SPSS 12.0. Sử dụng phương pháp 

phân tích hồi quy đa biến để phân tích những yếu tố tác động đến biến đổi cấu trúc xã hội nông thôn. 

Các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm được xử lý bằng chương trình  NVIVO 2.0. đưa ra 

các kết quả theo từng vấn đề. 

Phương án phối hợp với các tổ chức trong nước: 

Viện Xã hội học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hải Dương 

14 
Sản phẩm khoa học dự kiến 

Báo cáo khoa học  

Báo cáo tóm  tắt 

Các báo cáo chuyên đề 

02 Bài báo 

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

Kết quả của đề tài là tài liệu tham mưu hữu hiệu cho lãnh đạo tỉnh và  Ban chỉ đạo 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương để tham khảo và đưa ra những 

quyết sách phù hợp nhằm xây dựng nông thôn mới bền vững, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

- Là tài liệu tham khảo cho các cơ quan ở địa phương trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức, 

điều hành sự phát triển nông nghiệp và nông thôn. 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 285.000.000 đ 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 25/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

  

 


