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Tọa đàm khoa học 

GIÁ TRỊ VÀ NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ 
Trên thế giới và ở Việt Nam

.

luận về các giá trị, hệ giá trị toàn cầu,
khu vực và một số quốc gia trên thế
giới, định hướng xây dựng và hoàn
thiện các hệ giá trị quốc gia, giá trị
văn hóa và giá trị con người Việt Nam
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập.

Tọa đàm không chỉ thành công ở
những giá trị các thảo luận, mà quan
trọng hơn nó mở ra một triển vọng
nghiên cứu trong lĩnh vực này, đặc là
hướng tiếp cận nghiên cứu liên ngành
luật học và các khoa học xã hội khác
– một định hướng nghiên cứu phù
hợp với xu hướng phát triển Khoa học
công nghệ của thế giới hiện nay cũng
như Chiến lược phát triển khoa học
công nghệ của khoa.

Ngày 16/02/2022, Khoa
Luật đã phối hợp với Học
viện Khoa học xã hội, Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam tổ chức Tọa đàm
khoa học số 1 năm 2022 với
chủ đề “Giá trị và nghiên
cứu giá trị trên thế giới và ở
Việt Nam”. Đây là Tọa đàm
thứ 12 trong khuôn khổ
chuỗi tọa đàm Legal
Talkshow được xây dựng và
phát triển từ năm 2021. Tọa
đàm đã thu hút sự chú ý và
sự tham gia tích cực của
gần 200 đại biểu tham dự
trực tiếp và trực tuyến trên
nền tảng Zoom

Các diễn giả khách mời đã
bàn thảo về nhiều vấn đề
quan trọng và thú vị như
quan niệm về giá trị, tầm
quan trọng, ý nghĩa của
việc nghiên cứu về giá trị,
khái quát về khoa học về
giá trị trong mối liên hệ với
khoa học pháp lý, tình hình
nghiên cứu về giá trị trên
thế giới và ở Việt Nam, giới
thiệu về Chương trình
“nghiên cứu phát huy giá trị
và nguồn lực nhân văn
phục vụ phát triển đấy
nước” ở Việt Nam giai
đoạn 2021 – 2025. Ngoài
ra, các diễn giả cũng thảo 


