
VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ SÁN CHỈ TRONG GIA ĐÌNH VÀ CỘNG
ĐỒNG Ở THÔN KHUỔI BẺ - NÀ LẨY, HUYỆN PẮC NẶM – BẮC KẠN

TỔNG QUAN 
MỤC TIÊU 
- Phân tích thực trạng nhận thức về vai trò, quyền lợi, vị thế và trách nhiệm trong gia đình và cộng
đồng của người phụ nữ Sán Chỉ nói chung và phụ nữ Sán Chỉ thôn Nà Lấy và Khuổi Bẻ - Pắc Nặm
- Bắc Kạn nói riêng.
        - Phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao nhận thức về ý
thức về vai trò và vị thế của người phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng đồng ở thôn Khuổi Bẻ -
Nà Lẩy, huyện Pắc Nặm – Bắc Kạn.
NỘI DUNG 
Chương 1: Vai trò của người phụ nữ thế kỷ XXI trong gia đình và cộng đồng
Chương 2: Vai trò và vị thế của phụ nữ Sán Chỉ thôn Khuổi Bẻ và Nà Lẩy - Pắc Nặm - Bắc Kạn.
Chương 3: Cải thiện, nâng cao ý thức về vai trò, vị thế của phụ nữ Sán Chỉ trong gia đình và cộng
đồng.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
HIỆU QUẢ KTXH 
6.1.  Sản phẩm khoa học              
Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02                                                              
      6.1. Sản phẩm đào tạo: Số nhóm sinh viên NCKH:02                       
      6.3.  Sản phẩm ứng dụng
       - 01 chuyên đề giảng dạy cho sinh viên ngành Công tác xã hội - Trường ĐH Khoa học.
       - Tài liệu tham khảo  cho sinh viên các trường đào tạo ngành Công tác xã hội như Trường ĐH
Khoa học – ĐH Thái Nguyên.
       - Tài liệu tập huấn cho phụ nữ dân tộc thiểu số - Ban dân tộc tỉnh Bắc Kạn.
     6.4. Các sản phẩm khác
7. Hiệu quả dự kiến
- Giáo dục, đào tạo: Kết quả của đề tài sẽ giúp phụ nữ Sán Chỉ tại địa bàn Pắc Nặm - Bắc Kạn tự
nâng cao ý thức về vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Đồng thời, sẽ cung cấp thêm
luận cứ thực tiễn để các cấp, các cơ quan hữu quan tại địa phương và cộng đồng có thêm quyết
sách hợp lý nhằm quan tâm và giúp đỡ phụ nữ Sán Chỉ tại địa bàn Pắc Nặm - Bắc Kạn nâng cao
ý thức về vai trò, vị thế và quyền lợi của mình trong gia đình và xã hội.
- Kinh tế, xã hội: Trong chừng mực nhất định, kết quả nghiên cứu giúp phụ nữ Sán Chỉ ở Pắc Nặm
- Bắc Kạn trên cơ sở tự nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình sẽ có những đóng góp thiết thực
nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 70.000.000đ
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Đại học Thái Nguyên


