
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VAI TRÒ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH CỦA
PHỤ NỮ SÁN DÌU Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN. 

MỤC TIÊU 
- Làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của phụ nữ dân tộc Sán Dìu ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái
Nguyên trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình như: khả năng tiếp cận thông tin, khả năng kiểm
soát các nguồn lực và định kiến về giới...
- Đề xuất các giải pháp đúng đắn, kịp thời giúp cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt phụ nữ Sán Dìu
có điều kiện để nâng cao vai trò của mình trong gia đình cũng như trong xã hội góp phần xây dựng
nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tầm nhìn
đến 2020 và xa hơn nữa.    
- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài, các thành viên tham gia thực hiện đề
tài và cán bộ giảng dạy Xã hội học của Đại học Thái Nguyên.
      - Phục vụ hiệu quả cho công tác NCKH và đào tạo sau đại học chuyên ngành Xã hội học, Công
tác xã hội tại Đại học Thái Nguyên, một đại học vùng thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc còn non
trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao.
      - Mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở nghiên cứu ngoài Đại học Thái Nguyên.
NỘI DUNG 
- Vận dụng các lý thuyết và phương pháp xã hội học vào nghiên cứu, đề tài sẽ giúp cho bản thân
người phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như những người quan tâm đến vấn đề vai trò, trách nhiệm của
phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, được hoàn thiện hơn về mặt tri thức từ các lý luận xã hội
học. Việc áp dụng lý thuyết vị trí - vai trò, lý thuyết nữ quyền tự do, lý thuyết cấu trúc chức năng... sẽ
mang lại một hướng đi khoa học, đa chiều về những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ
Sán Dìu trong phát triển kinh tế hộ gia đình hiện nay.
- Tiến hành khảo sát điều tra xã hội học tại 3 xã: Hóa Trung, Hóa Thượng và Tân Long huyện Đồng
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm thu thập thông tin sơ cấp về những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia và
khả năng đóng góp của phụ nữ Sán Dìu trong quá trình tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình.
- Nghiên cứu đề xuất quan điểm định hướng và giải pháp cơ bản nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ Sán
Dìu phát huy tiềm năng về mọi mặt để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình,
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
KẾT QUẢ DỰ KIẾN 
6.1.  Sản phẩm khoa học:
-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài:                
-         Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                       
-         Số lượng sách xuất bản:                                                   
      6.1. Sản phẩm đào tạo: Một phần luận án tiến sĩ của chủ nhiệm đề tài
      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: : Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và cán bộ giảng
dạy và nghiên cứu thuộc ngành khoa học xã hội, chuyên ngành xã hội học
 ****     Hiệu quả dự kiến:
- Giáo dục, đào tạo: Đề tài giúp cho việc hệ thống lại một cách khoa học các kiến thức đã học, vận
dụng linh hoạt kiến thức đó phục vụ cho thực tiễn cuộc sống. Đồng thời giúp cho việc tìm hiểu nâng



cao kiến thức chuyên môn của người nghiên cứu, giúp chủ nhiệm đề tài thực hiện thành công một
phần luận án Tiến sĩ.
- Kinh tế, xã hội: Đây là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, là tài liệu giúp
cho tỉnh Thái Nguyên xây dựng giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ dân tộc Sán Dìu trong quá
trình tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình và xóa đói giảm nghèo, đồng thời thực hiện hiệu quả đề
án Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2011-2015 và chiến lược
Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020.
- An ninh, quốc phòng:


