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Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Viện Trần Nhân Tông và Viện nghiên cứu Hán Nôm ký kết Biên bản Thỏa
thuận ghi nhớ MOU về việc hợp tác khoa học và công nghệ. Mục tiêu hợp tác giữa hai bên là hướng
tới nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Viện Trần Nhân Tông, vì sự phát
triển của công tác nghiên cứu văn hóa kinh điển văn hóa phương Đông nói chung và nghiên cứu tài
liệu Hán Nôm nói riêng. Hai bên triển khai tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: 

Nghiên cứu, dịch thuật, biên mục kinh điển văn hóa phương Đông và tài liệu Hán Nôm
Xuất bản các ấn phẩm về kinh điển văn hoá phương Đông và tài liệu Hán Nôm
Tổ chức các hoạt động: tọa đàm, hội thảo, giao lưu học thuật, trao đổi nghiệp vụ, trao đổi thông
tin, tập huấn… trong lĩnh vực nghiên cứu và dịch thuật tài liệu cổ
Tổ chức các hoạt động lưu trữ, trưng bày, triển lãm nhằm giới thiệu di sản văn hóa phương
Đông và tài liệu Hán Nôm với cộng đồng nhân dân trong nước và quốc tế
Trao đổi, cung cấp bản chụp (scan, photo) của các tài liệu Hán Nôm liên quan phục vụ công tác
xuất bản, trưng bày, hoặc lưu trữ
Hỗ trợ đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về nghiên cứu, phiên dịch,
biên mục kinh điển văn hóa phương Đông và tài liệu Hán Nôm; bảo quản, phục chế các văn bản
cổ và hiện vật giấy truyền thống; số hóa và lưu trữ tài liệu số hóa
Hỗ trợ và phối hợp trong công tác sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại các địa điểm ngoài Viện Nghiên
cứu Hán Nôm.

Tất cả các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị và theo các
quy định pháp luật khác có liên quan; Hai bên sẽ trao đổi, thống nhất các chương trình, kế hoạch và
kinh phí thực hiện theo từng nội dung hợp tác trong Bản ghi nhớ và thể hiện bằng các hợp đồng cụ
thể trước khi triển khai.
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