
Đó là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế do Khoa
Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn (ĐHKHXH&NV) phối hợp với Đại học Cork (Ailen)
tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào
ngày 3/12/2021. Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án
VIBE 2019 (do Quỹ Irish Aid, Đại sứ quán Ailen tài trợ).
Nội dung hội thảo tập trung vào những thay đổi chính
sách kinh tế và xã hội sau đại dịch Covid -19 tại Việt
Nam trong quá trình chuyển đổi sang giai đoạn phục hồi,
phát triển bền vững, linh hoạt và an toàn hơn. Các kết quả
nghiên cứu và thảo luận của Hội thảo được kỳ vọng sẽ
đóng góp vào các chính sách phát triển của Việt Nam
trong một “trạng thái bình thường mới”. Hội thảo cũng
đánh dấu sự hợp tác lâu dài giữa Trường ĐHKHXH&NV
và Quỹ Irish Aid (Đại sứ quán Ailen). Các tham luận đã
khái quát bức tranh về thực trạng xã hội dưới tác động của
đại dịch Covid-19. Các vấn đề có sự ảnh hưởng qua lại
với nhau và chính con người là đối tượng bị ảnh hưởng
nhiều nhất từ những vấn đề này. Các tham luận đặt ra nhu
cầu có những cách tiếp cận mới để giải quyết những vấn
đề về phục hồi và phát triển, duy trì đà phục hồi và tăng
trưởng, cũng như nhu cầu chú trọng các vấn đề liên quan
đến đời sống con người, vì đây là chủ thể chính. Trên cơ
sở đó, hội thảo cũng đưa ra những dự báo sơ bộ về sự phát
triển trong tương lai bình thường mới, trong đó những yếu
tố như niềm tin của con người cũng có vai trò quan trọng.
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Hội thảo quốc tế về Những vấn đề phát triển của
Việt Nam trong “trạng thái bình thường mới”

Ngày 03/12/2021, Hội thảo “Tôn giáo - nguồn lực văn hoá
và xã hội: Ứng xử của một số quốc gia và kinh nghiệm cho
Việt Nam” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân
văn của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (CHLB Đức). Hơn 40
báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc
tế được trình bày tại 3 tiểu ban: Tiểu ban I - “Tôn giáo -
nguồn lực văn hóa và xã hội: những vấn đề chung và ứng xử
của một số quốc gia”; Tiểu ban II - “Tôn giáo - nguồn lực
văn hóa và xã hội: trường hợp Phật giáo và các tôn giáo
khác”; Tiểu ban III “Tôn giáo - nguồn lực văn hóa và xã hội:
Trường hợp Ki tô giáo và các tôn giáo khác”. Hội thảo tập
trung làm rõ vấn đề chuyên môn: Xét từ góc độ văn hóa và
xã hội, tôn giáo có những nguồn lực gì và cần làm gì để vun
bồi, khai thác và phát huy những nguồn lực đó phục vụ sự
nghiệp phát triển đất nước? Trên cơ sở các luận cứ khoa học,
các kinh nghiệm trong nước và quốc tế, hội thảo hướng tới
đề xuất những giải pháp, kiến nghị cho các cơ quan chức
năng cùng các chủ thể xã hội khác có liên quan nhằm hình
thành nên nhận thức chung, cùng chung tay tạo những điều
kiện thuận lợi nhất để phát huy nguồn lực tôn giáo một cách
hiệu quả.
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Ngày 07/12/2021, Trường Đại học Việt Nhật (ĐHVN) và
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế
“Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững". Hội
thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực
tuyến, bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Phát triển bền vững ngày
càng trở thành xu thế tất yếu của sự phát triển trong mọi
lĩnh vực khi thế giới vào thế kỉ 21, khi con người phải đối
mặt với rất nhiều thách thức của tự nhiên cũng như xã hội,
đặc biệt trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID-
19 như hiện tại và những năm tiếp theo. Các nghiên cứu
về phát triển bền vững, dưới góc độ của những ngành khoa
học ứng dụng mới chỉ dừng ở mức độ giải quyết các vấn
đề chưa triệt để và tiếp cận vấn đề theo phương diện đơn
ngành (kinh tế, môi trường, xã hội…). 
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Hội thảo Khoa học Quốc tế “Các vấn đề đương đại trong phát triển bền vững"

Trước nhu cầu nhận thức một cách khoa học về phát
triển bền vững, về những nhân tố có thể tăng cường hoặc
làm phương hại đến sự bền vững hiện nay, Hội thảo được
tổ chức nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về phát triển
bền vững ở Việt Nam và trên thế giới, nâng cao nhận
thức đúng đắn và sâu sắc hơn về bản chất của sự phát
triển bền vững, nhận diện các rủi ro và tìm ra các giải
pháp khả thi nhằm giải quyết các vấn đề đe dọa sự phát
triển bền vững của thế giới. Hội thảo được kỳ vọng sẽ
đem lại những hiểu biết từ nhiều khía cạnh, đưa ra những
giải pháp cho các vấn đề đặt ra với phát triển bền vững
trong thực tiễn của quốc gia, khu vực và thế giới.

Ngày 01/12/2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) đã làm việc với ông Nicolas
Dervaux, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn đã
giới thiệu về Trường ĐHKHXH&NV, một địa chỉ đào tạo hàng đầu về KHXH&NV tại Việt Nam. Trong quá trình phát
triển của mình, Nhà trường rất chú trọng công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là mối quan hệ với các cơ sở giáo dục trong
khối cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp như Đại học Đại học Paris II, III, VII, Đại học Toulouse II (Pháp), Đại học
Tự do Bruxelles (Bỉ). GS.TS Hoàng Anh Tuấn hy vọng trong thời gian tới, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để kết nối Nhà trường với các cơ sở giáo dục giảng dạy và đào tạo Pháp ngữ. Phái đoàn
Wallonie-Bruxelles đã xây dựng quan hệ hợp tác với chính phủ Việt Nam trong 27 dự án hợp tác thuộc các ngành, lĩnh
vực như y tế, giáo dục, môi trường, chống biến đổi khí hậu, du lịch, văn hóa, báo chí truyền thông và Pháp ngữ. Phái
đoàn bày tỏ mong muốn được hợp tác với các cơ sở giáo dục Việt Nam, trong đó có Trường ĐHKHXH&NV trong các
dự án liên quan tới KHXH&NV, cũng như trong việc mở rộng và phát huy công tác giảng dạy Pháp ngữ tại Việt Nam.
Nhà trường rất sẵn lòng triển khai các dự án hợp tác trong các lĩnh vực trên với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles cũng như
các cơ sở giáo dục trong cộng đồng các nước nói tiếng Pháp. Đồng thời, thông qua các hoạt động hợp tác như xuất bản,
dịch thuật các ấn phẩm Pháp ngữ, Nhà trường hy vọng sẽ góp phần phát triển một cộng đồng ngay trong chính cơ sở của
mình. Để khởi động các hợp tác cụ thể, hai bên sẽ tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ chính thức trong thời gian tới. 

Hợp tác với Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam
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