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Đây là sự kiện do Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn phối hợp với Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung
(CHLB Đức) tổ chức ngày 16/11 vừa qua, với sự tham gia
của nhiều diễn giả và khách mời là chuyên gia nghiên cứu
về quan hệ quốc tế. Cuốn sách tập hợp các ý kiến, nghiên
cứu và tham luận thu thập qua một hội thảo do Trường
ĐHKHXH&NV và Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung
(KAS), CHLB Đức tổ chức với chủ đề "ASEAN và cuộc
chiến chống đại dịch Covid-19" hồi tháng 5/2021. Trong
ấn phẩm này, các tác giả với những nghiên cứu của mình
đã đưa ra những cách tiếp cận khác biệt về hiệu quả chính
sách của các quốc gia, cụ thể là đề cập đến tính thực tiễn
của mục tiêu “kép” nhằm cùng lúc đảm bảo sự an toàn
cho người dân đồng thời phát triển kinh tế, cũng như
phương tiện và nguồn lực để đạt được. Những nghiên cứu
cũng chỉ ra hạn chế và lợi thế của các chính sách chống
dịch của các quốc gia ASEAN và khu vực xung quanh, từ
đó rút ra được những bài học kinh nghiệm. TS. Detlef
Briesen, Đại học Justus-Liebig Universität, Gießen,
CHLB Đức, đồng chủ biên của cuốn sách, đã giới thiệu
nội dung và những kết quả nổi bật của các nghiên cứu
được tập hợp trong ấn phẩm. Theo đó, cuốn sách gồm ba
phần: Phần đầu phân tích những diễn biến của tình hình
dịch bệnh Covid-19 tại các nước Đông Nam Á và phản
ứng chính sách của một số nước trong khu vực như
Campuchia, Indonesia và Việt Nam. Phần thứ hai đề cập
đến những nỗ lực hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội các
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và giữa các nước thành
viên ASEAN nhằm đối phó với dịch bệnh. Phần thứ ba
cung cấp bức tranh về quá trình chống dịch của các nước
ngoài khu vực Đông Nam Á như Ấn Độ, Liên minh châu
Âu (EU), Nhật Bản, Sri Lanka và Trung Quốc, từ đó gợi
mở một số kinh nghiệm cho các quốc gia Đông Nam Á.
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Tọa đàm giới thiệu sách “Chính sách quốc gia và
quan hệ quốc tế trong đại dịch COVID-19 ở Đông
Nam Á và khu vực xung quanh” 

Tọa đàm nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Dự án hợp tác
“Hướng tới sự chuyển dịch khung mẫu mới trong phát triển
nông nghiệp thông qua tiếp cận Chuyển đổi sinh thái - xã hội
(SET) trong khoa học và quá trình hoạch định chính sách
(Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam)” giữa Viện Chính sách
và Quản lý (IPAM) và Quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông
Nam Á. Dự án hợp tác giữa Nhà trường và Quỹ Rosa
Luxemburg khu vực Đông Nam Á có mục tiêu tạo dựng mạng
lưới giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách,
các bên liên quan khác quan tâm đến hoạt động và quản lý
sản xuất nông nghiệp của Việt Nam nói riêng và vấn đề áp
dung SET trong nghiên cứu và hoạch định chính sách trong
thực tế. Đây là một trong những kết quả của sự hợp tác lâu dài
hơn 20 năm với Quỹ Rosa Luxemburg của Viện Chính sách
và Quản lý của Nhà trường, nhằm thúc đẩy các hoạt động
nghiên cứu chính sách, về phát triển và chuyển đổi kinh tế -
xã hội ở Việt Nam nói riêng và ở khu vực Đông Nam Á nói
chung trong các bối cảnh khác nhau. Sau báo cáo đề dẫn, tọa
đàm tiếp diễn với 02 phiên và 11 báo cáo trình bày. Tọa đàm
đã thu hút sự tham gia của hơn 150 học giả, các chuyên gia,
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Tọa đàm quốc tế “Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam và
các nước Đông Nam Á từ cách tiếp cận chuyển đổi sinh
thái - xã hội : Cơ hội, thách thức và hàm ý chính sách”
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Tọa đàm trên được tổ chức vào ngày 11/11/2021 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV). Đây là Dự
án nghiên cứu do Khoa Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Konrad-Adenauer (CHLB Đức). Dự
án được chia làm 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2021 tới năm 2023. Mỗi giai đoạn được tiến hành trong một năm và tập trung vào
một nhóm các vấn đề về cách tiếp cận của Liên minh Châu Âu với hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tới nay, các
nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 1 (13/9- 15/11/2021) của dự án đã được hoàn thành và tập hợp trong một báo cáo gồm 5 bài viết,
đề cập tới chiến lược hợp tác chung của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quan điểm và chiến lược của các quốc gia thành
viên Pháp, Đức, Hà Lan, cũng như quan điểm của Việt Nam về chiến lược này. Tọa đàm công bố được tổ chức với mục đích trình
bày các kết quả bước đầu, tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản biện từ một số chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế. Toạ đàm đã
nhấn mạnh tới tầm quan trọng và tính cấp thiết của Dự án nghiên cứu trong việc làm sáng tỏ nội hàm chiến lược mới của EU với
một khu vực ngày càng quan trọng trên bản đồ quan hệ quốc tế, cũng như tác động của chiến lược này với các quốc gia thành
viên, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nói chung. Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về
những thay đổi mới trong lập trường chính sách đối ngoại của EU, qua đó giúp các nước ASEAN như Việt Nam xây dựng chính
sách ứng xử phù hợp với vai trò của mình trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
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Tọa đàm công bố Dự án Nghiên cứu 
“Cách tiếp cận của EU đối với hợp tác ở
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: 
Từ chiến lược đến thực tiễn”

Toạ đàm công bố Báo cáo quốc gia về “Chính sách môi trường ở Việt Nam”
diễn ra ngày 09/11 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV). Nghiên cứu do Trường ĐHKHXH&NV và Đại học
Justus Liebig Giessen (CHLB Đức) thực hiện với sự tài trợ của Tổ chức
Hanns Seidel Foundation (CHLB Đức). Tham dự Tọa đàm ông Michael
Siegner - Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation tại Việt Nam
các chuyên gia cao cấp của Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính
sách biến đổi khí hậu, thuộc Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu; Chương
trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa
học Việt Nam và CHLB Đức. Việc công bố Báo cáo quốc gia với chủ đề
“Chính sách môi trường ở Việt Nam” tại một trong những đơn vị nghiên cứu
hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có ý nghĩa
đặc biệt về mặt khoa học, chính sách và thực tiễn,  vào đúng thời điểm Hội
nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021
(COP21) đang diễn ra. Sau ấn phẩm đầu tiên với chủ đề “Việt Nam: Một xã
hội đang già hóa” đã được xuất bản vào tháng 01/2021. Báo cáo “Chính
sách môi trường ở Việt Nam” là ấn phẩm thứ hai trong chuỗi các ấn phẩm
của Dự án. Ấn phẩm này có sự tham gia, đóng góp của các nhà khoa học
hàng đầu về lĩnh vực đến từ các đơn vị uy tín trong và ngoài nước: Đại học
Humburg, CHLB Đức, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội,
Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
Viện Nghiên cứu phát triển Mekong, và các đơn vị trong trường như Khoa
Xã hội học, Viện Đào tạo Báo chí, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn
phòng, và Khoa Quốc tế học. Ấn phẩm thứ ba – “Việt Nam: Một xã hội số”
- dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào tháng 1/2022.

Công bố Báo cáo quốc gia “Chính sách môi trường ở Việt Nam”


