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Đó là nội dung mà Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam nhấn mạnh khi 

phát biểu tại phiên khai mạc Hội 
thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 
VI với chủ đề “Việt Nam chủ động 
hội nhập và phát triển bền vững” 
do Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam phối hợp với Đại học 
Quốc gia Hà Nội tổ chức. Hội thảo 
diễn ra trong 2 ngày từ ngày 28 – 
29/10/2021.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, 
kể từ Hội thảo Việt Nam học lần đầu 
tiên được tổ chức vào năm 1998, các 
kỳ Hội thảo đều cho thấy sự nhất 
quán về mục tiêu nghiên cứu Việt 
Nam vì sự phát triển bền vững của 
đất nước và góp phần vào sự hòa 
bình, hợp tác và phát triển bền vững 
của khu vực và thế giới. Những đóng 

góp quan trọng từ kết quả nghiên 
cứu Việt Nam học, từ các cuộc Hội 
thảo Quốc tế Việt Nam học là rất 
đáng trân trọng và có ý nghĩa thiết 
thực, nhất là trên phương diện xây 
dựng chính sách đối ngoại, ổn định 
chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. 
Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng 
trước sự lớn mạnh của lực lượng 
nghiên cứu Việt Nam học ở cả trong 
và ngoài nước.

Hội thảo lần này diễn ra trong bối 
cảnh đại dịch Covid-19 đã tác động 
sâu sắc đến kinh tế, chính trị, xã 
hội của toàn thế giới; đặt ra những 
thách thức to lớn đối với sự phát 
triển của các quốc gia. Thế giới hôm 
nay trở nên rất khác so với trước khi 
đại dịch xuất hiện, với những thời cơ 
và thách thức mới trên cả bình diễn 

được ý kiến đóng góp của các 
nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ 
trong việc xây dựng và phát triển 
ĐHQGHN. Về ĐHQGHN, Giám đốc 
nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện tốt 
nhất để Hội cựu giáo chức có các 
hoạt động về chuyên môn, nghiên 
cứu, xuất bản sách, … 

Giám đốc Lê Quân cho biết, trong 
thời gian tới, ĐHQGHN phát triển 
gắn với đổi mới sáng tạo trong mọi 
hoạt động, điều chỉnh nội dung đào 
tạo phù hợp với thời cuộc, mở rộng 
các chương trình kỹ thuật công 
nghệ thích ứng với cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0; giảm bớt thủ tục 
hành chính, tăng tính thiết thực, 
tính năng động với thực tiễn liên 
thông, liên kết trong toàn ĐHQGHN; 
Đẩy nhanh việc đưa sinh viên tới 
học tập tại Hòa Lạc.

Tại buổi gặp mặt, GS. Đinh Văn 
Đức - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức 
ĐHQGHN, cùng một số nhà giáo đã 
có những chia sẻ của cá nhân về 
vai trò và vị thế của ĐHQGHN trước 
vận hội mới. Các nhà giáo, giáo sư 
đã vui mừng, phấn khởi về những 
thành tựu ĐHQGHN đã đạt được 
trong thời gian qua, đồng thời bày 
tỏ sự tin tưởng thời gian tới với sự 
lãnh đạo của tập thể Ban Giám đốc 
ĐHQGHN sẽ tiếp tục là đơn vị dẫn 
đầu trong hệ thống giáo dục đại 
học Việt Nam và có vị thế ngày càng 
cao trên trường quốc tế. GS. Đinh 
Văn Đức cam kết với đội ngũ 1600 
cựu giáo chức sẽ luôn đồng hành và 
lan toả tư duy mới trong quản trị đại 
học của ĐHQGHN.

Trong thời gian tới, Hội Cựu giáo 
chức ĐHQGHN sẽ tiếp tục kế thừa 
và phát huy các kết quả đã đạt được, 
tiếp tục tổ chức các hoạt động có ý 
nghĩa, xúc tiến việc thành lập thêm 
các hội thành viên mới theo nguyện 
vọng của cựu giáo chức các đơn vị 
trong ĐHQGHN; tổ chức nhiều hoạt 
động phù hợp với tình hình mới: tổ 
chức gặp mặt theo truyền thống; 
kết hợp với các đơn vị thành viên tổ 
chức các diễn đàn, hội thảo, … 
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tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, điều này không thể 
thay đổi bản chất các đại dịch là kẻ thù chung của 
nhân loại hôm qua, hôm nay và ngày mai, vấn đề là 
phải làm sao để kẻ thù này không thể gây tổn thất 
nhiều cho ngày mai sau không chỉ là đầu bài của 
ngành y tế hay khoa học công nghệ mà còn là của 
tất cả các ngành khoa học nói chung.

Ở Việt Nam, tới hôm nay, đại dịch Covid-19 cơ bản 
đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nền kinh 
tế bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi và tiếp tục 
tăng trưởng. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nhận 
định về sự vận động toàn cảnh của thế giới, trong 
đó nhấn mạnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tuy 
gặp nhiều trở ngại nhưng vẫn là xu hướng chủ đạo; 
phát triển bền vững tiếp tục là xu thế bao trùm; đồng 
thời cũng khẳng định quan điểm phát triển nhanh và 
bền vững, dựa trên khoa học và công nghệ, hài hòa 
giữa kinh tế với văn hóa-xã hội; chủ động tận dụng 
cơ hội phát triển trong bối cảnh thế giới hậu đại dịch 
Covid-19 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư... Việt Nam cũng tái khẳng định quan điểm lấy 
con người làm trung tâm, là mục tiêu và động lực của 
phát triển; khơi dậy khát vọng phát triển quốc gia 
phồn vinh, hạnh phúc; phát huy vai trò là thành viên 
tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp 
phần kiến tạo, gìn giữ hòa bình, hợp tác phát triển 
trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh những thời 
cơ, thuận lợi, Việt Nam cũng như các quốc gia khác 
đều đang đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn 
đề mới, cần được nhận thức đúng đắn và giải quyết 
kịp thời, hiệu quả. Giới khoa học nói chung và những 
người nghiên cứu Việt Nam học nói riêng đứng trước 
đòi hỏi tiếp tục đi sâu làm rõ các giá trị, các tiềm 
năng và phương cách để phát huy các giá trị, khơi 
dậy các tiềm năng, biến thành năng lực nội sinh để 
đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu làm sâu 
sắc hơn nội dung của nền văn hoá Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cũng như vị trí và vai 
trò của văn hóa trong phát triển bền vững, trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như những cách tiếp 
cận phù hợp để đấu tranh hiệu quả với những hành 
vi phản văn hóa; những lệch lạc trong định hướng 
giá trị và hiện trạng suy đồi đạo đức. Bên cạnh văn 
hóa, Việt Nam học cũng cần quan tâm nhiều hơn 
đến các vấn đề xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch 
bệnh, không gian mạng và các yếu tố an ninh phi 
truyền thống ngày càng hiện hữu, qua đó dự báo xu 
thế, đưa ra những cảnh báo về các vấn đề xã hội, các 
biện pháp khắc phục những bất cập, mâu thuẫn mới 
nẩy sinh, đảm bảo thực hiện tiến bộ và công bằng xã 
hội, phát huy vai trò và sức mạnh của khối đại đoàn 
kết dân tộc.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhận định, trải qua 6 kỳ hội 
thảo, với quy mô ngày càng lớn, những hiểu biết về Việt 
Nam ở trong nước và thế giới được từng bước nâng lên, 
nhiều nghiên cứu, đề xuất đã được ứng dụng vào thực 
tiễn hoạch định và triển khai chính sách. Đó là những 
đóng góp thiết thực phục vụ cho công cuộc phát triển 
đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đóng 
góp cho sự thịnh vượng chung của nhân loại. Ông bày 
tỏ hy vọng hội thảo lần này sẽ tiếp nối thành công của 5 
kỳ hội thảo trước trên tất cả các phương diện, bất chấp 
những cản trở của dịch bệnh và khoảng cách địa lý.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI tiếp tục hướng 
tới việc phát triển sâu rộng ngành Việt Nam học trên toàn 
cầu, là diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước 
kế thừa các nghiên cứu trước đó về Việt Nam học, đồng 
thời làm rõ các vấn đề đương đại của Việt Nam trong thế 
kỷ XXI. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học là sự kiện để thu 
hút giới nghiên cứu, giới truyền thông trong nước và 
quốc tế tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam trong giai đoạn 
phát triển mới, hướng tới sự chủ động hội nhập quốc tế 
và phát triển bền vững trong thập niên thứ Ba của thế kỷ 
XXI trên nhiều khía cạnh: chính trị, luật pháp, con người, 
văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, kinh tế, hội nhập quốc 
tế, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh 
vực khác; đồng thời nhằm làm rõ vai trò tích cực của 
Việt Nam trong tiến trình xây dựng môi trường hòa bình 
và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Hội thảo diễn 
ra trên cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với 500 đại 
biểu trong nước (đã đáp ứng đủ điều kiện phòng dịch) và 
khoảng 100 đại biểu quốc tế. Hơn 400 báo cáo khoa học 
sẽ được trình bày tại Hội thảo.

Nội dung Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI được 
xây dựng bao gồm phiên toàn thể và các phiên chuyên 
đề với sự chủ trì của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt 
Nam, Lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo của các Viện/ 
trường nghiên cứu chuyên ngành; tập trung vào 11 chủ 
đề chính (10 tiểu ban và 1 diễn đàn), trải rộng trên tất cả 
các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, theo cách tiếp 
cận liên ngành và đa ngành, trong đó nhấn mạnh các 
nghiên cứu để phát triển ngành Việt Nam học, gia tăng 
vị thế của Việt Nam trên chính trường quốc tế, góp phần 
phản bác các quan điểm và nhận định sai trái, phiến diện 
về quá trình phát triển và hội nhập của Việt Nam.

Ngoài phiên khai mạc, phiên bế mạc, Hội thảo sẽ bao 
gồm 10 Tiểu ban và 01 Diễn đàn được tổ chức trong 02 
ngày 28 – 29/10/2021. Nội dung của các tiểu ban tập 
trung vào các vấn đề quan trọng, có hàm ý chính sách 
cần được nghiên cứu, trao đổi và thảo luận.
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