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1000 năm tHăng long - Hà nội

thường thì nhân một sự kiện 
lớn chúng ta hay có hình thức 
kỉ niệm thiết thực bằng cách tổ 

chức một Hội thảo khoa học. 1000 
năm thăng long – Hà nội là sự kiện 
vô cùng trọng đại. Kỉ niệm một thành 
phố 1000 tuổi đã là một chuyện lớn, 
một thủ đô 1000 tuổi là sự kiện không 
chỉ lớn mà còn…hiếm. 

trong các công việc chuẩn bị như là 
chỉnh trang đô thị, làm ra những sản 
phẩm có tính chất lễ vật để dâng lên 
Đại lễ, trong Đề án đã được thủ tướng 
phê duyệt, có một Hội thảo quốc tế về 
Hà nội. Đây là hoạt động kỉ niệm thiết 
thực bởi nó mang giá trị làm căn cứ 
khoa học cho sự phát triển bền vững 
thủ đô Hà nội, xứng với một đô thị đã 

có lịch sử văn hiến lâu đời, và xứng với 
kì vọng của người dân trong, ngoài 
nước và bè bạn quốc tế. 

Xin gS cho biết thông tin về Hội thảo 
lần này?

Sẽ có khoảng 500 đại biểu trong nước 
và quốc tế tham dự Hội thảo với gần 
150 tham luận. Hội thảo sẽ cung cấp 
những kết quả nghiên cứu tương đối 
toàn diện, giúp chúng ta hiểu sâu sắc 
hơn lịch sử 1000 năm của thủ đô, 
đồng thời có được những nhận thức 
đầy đủ, phong phú hơn về những giá 
trị mà chúng ta đang có. Quan trọng 
hơn cả, chúng ta có thêm được luận 
chứng khoa học, những cơ sở khách 
quan cho sự phát triển hiện tại và 

tương lai của thủ đô. những kết quả 
nghiên cứu được công bố dưới dạng 
các ấn phẩm. 

gS đánh giá như thế nào về chất 
lượng các tham luận cũng như đóng 
góp của Hội thảo đối với sự phát triển 
của thủ đô?

những báo cáo đều có giá trị khoa 
học cao, chất lượng tốt. Đây là những 
thành tựu được chắt lọc từ những 
chương trình, đề tài nghiên cứu lớn. 
những người tham gia Hội thảo 
không phải là những nhà nghiên cứu 
chuyên nghiệp chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ, 
khoảng 5-7%.

một trong những mục tiêu của Hội 
thảo là diễn đàn để các nhà khoa học 

Vì một tHủ Đô 
PHát triển Bền Vững

một trong nHững Hoạt 
Động Học tHuật lớn nHất, 
Duy nHất Và tHiết tHực 
nHất trong Đề án Đã Được 
tHủ tướng PHê Duyệt là Hội 
tHảo Quốc tế Hà nội Học 
Với cHủ Đề: “PHát triển Bền 
Vững tHủ Đô Văn Hiến, anH 
Hùng, Vì Hòa BìnH” Sẽ Diễn 
ra từ 7 - 9 /10 /2010. Hội tHảo 
Được ĐánH giá là một 
trong nHững trọng tâm 
của 10 ngày cao Điểm tiến 
tới Đại lễ. 

là trung tâm Đào tạo, 
ngHiên cứu KHoa Học Hàng 
Đầu Đất nước, ĐHQgHn 
Được tin tưởng giao nHiệm 
Vụ là cơ Quan tHường trực 
tổ cHức Hội tHảo. trao Đổi 
Với PHóng Viên, gS.tSKH Vũ 
minH giang – PHó giám Đốc 
ĐHQgHn, trưởng Ban tổ 
cHức Hội tHảo – cHo Biết:

>> gS.tSKH Vũ minh giang
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trình bày kết quả nghiên cứu mới 
nhất, tâm huyết nhất, sâu sắc nhất của 
mình. mỗi kết quả nghiên cứu đều là 
những kiến nghị tới những người có 
trách nhiệm, những nhà xây dựng 
chính sách. cho nên tự nó đã hàm 
chứa khả năng làm cơ sở khoa học 
cho những quyết sách ấy. những kết 
quả của Hội thảo sẽ phục vụ đắc lực 
cho việc hoạch định, phát triển bền 
vững thủ đô.

cần PHát triển tHủ Đô Dựa Vào 
Đại Học

Đây là Hội thảo duy nhất nằm trong 
chương trình Đại lễ kỷ niệm 1000 
năm thăng long - Hà nội, xin gS cho 
biết ý tưởng ban đầu tổ chức Hội thảo 
này?

ĐHQgHn đã nhận thức với tư cách là 
một trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học đỉnh cao thì phải có “lễ vật” 
dâng lên Đại lễ. từ nhiều năm trước, 
ĐHQgHn đã chủ động triển khai một 
số chương trình nghiên cứu phục vụ 
yêu cầu của Hà nội và đặc biệt là động 
viên, chỉ đạo các nhà khoa học, các 
đơn vị của ĐHQgHn tích cực tham gia 
vào chương trình lớn nghiên cứu toàn 
diện về thăng long - Hà nội. chẳng 
hạn như chương trình nghiên cứu 
cấp nhà nước mã số: KX.09 - nghiên 
cứu toàn diện các di sản của thủ đô 
Hà nội phục vụ phát triển bền vững. 
những kết quả nghiên cứu đạt được, 
kết hợp với những thành tựu nghiên 
cứu mới nhất của các đề tài, ĐHQgHn 
có dự định tổ chức một hội thảo khoa 
học về Hà nội.

Sau khi báo cáo với các cơ quan 
của Đảng, nhà nước và tP. Hà nội 
về những hoạt động thiết thực của 
ĐHQgHn, vào tháng 5/2010, lãnh 
đạo tP. Hà nội đã mời ĐHQgHn cùng 
với Ban tuyên giáo trung ương, Hội Sử 
học Việt nam và Văn phòng kỉ niệm 
1000 năm thăng long - Hà nội họp 
liên tịch. tại cuộc họp, ĐHQgHn được 
chính thức mời tham gia vào Hội thảo 
nằm trong Đề án đã được thủ tướng 
phê duyệt. ĐHQgHn coi đây là vinh 
dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn.

Được biết, chủ đề dự kiến ban đầu của 
Hội thảo có khác, thưa gS?

chủ đề Hội thảo lúc đầu dự kiến là 
thăng long - Hà nội: thủ đô Văn hiến, 
anh hùng, Vì hòa bình. trong khi đó, 
ĐHQgHn chuẩn bị một hội thảo theo 
hướng phát triển bền vững thủ đô Hà 
nội trong bối cảnh biến đổi toàn cầu. 

lý do nào Ban tổ chức điều chỉnh chủ 
đề Hội thảo như hiện nay, thưa gS?

Hà nội phải được coi là một không 
gian dung chứa rất nhiều các vấn đề 
về tự nhiên, môi trường sinh thái, cơ 
cấu xã hội liên quan đến phát triển 
kinh tế; những vấn đề về bảo vệ an 
ninh, quốc phòng và đặc biệt có 
những vấn đề lớn liên quan đến quy 
hoạch đô thị. 

mặt khác, thế giới đang đương đầu 
với nhiều biến đổi: biến đổi khí hậu, 
môi trường, xã hội và nhiệm vụ sống 
còn đặt ra là phát triển bền vững. Và 
khi các ý tưởng gặp nhau, chủ đề Hội 
thảo được thống nhất: Phát triển bền 

vững thủ đô Văn hiến, anh hùng, 
Vì hòa bình. Đây là ý tưởng độc đáo, 
không còn giới hạn ở lịch sử, văn hóa 
mà bao hàm một cách toàn diện hơn 
cả điều kiện tự nhiên, quy hoạch đô 
thị, kinh tế. chủ đề phát triển bền 
vững có tính chất liên ngành. 

là đơn vị cống hiến ý tưởng, vậy 
thông điệp ĐHQgHn mang đến Hội 
thảo lần này là gì?

Đó là cần phải có một ứng xử thông 
minh đối với rất nhiều vấn đề đặt ra 
trong quá trình phát triển đô thị, đặc 
biệt là một đô thị mà việc tổ chức xây 
dựng phát triển cực kì phức tạp như 
Hà nội. cần phải có một cái nhìn toàn 
diện về xây dựng và phát triển thủ đô, 
đặc biệt cần phải có một sự nghiên 
cứu sâu sắc về Hà nội. trong đó coi 
trọng phát triển dựa vào đại học. Phát 
triển dựa vào đại học là một nguồn tài 
nguyên vô tận. 

“Hội tHảo cHắc cHắn tHànH 
công tốt ĐẹP…”

Xin gS cho biết, ĐHQgHn có những 
thế mạnh gì để tin tưởng gánh vác 
trọng trách là cơ quan thường trực 
của Hội thảo?

các nhà khoa học của ĐHQgHn 
nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực học 
thuật khác nhau về Hà nội và đã có 
nhiều thành tựu quan trọng. trước 
đây, người khai sáng ra ngành Hà nội 
học là gS. trần Quốc Vượng, hay gS. 
Phan Huy lê chuyên nghiên cứu sâu 
về địa bạ cổ Hà nội,… có thể nói, từ 
khoa học xã hội nhân văn đến khoa 
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học tự nhiên, công 
nghệ liên quan đến 
sự phát triển của thủ 
đô, ĐHQgHn có nhiều 
đóng góp quan trọng.

ngoài ra, ĐHQgHn có 
kinh nghiệm, uy tín 
trong việc tổ chức các sự 
kiện khoa học, hội nghị, 
hội thảo quốc tế lớn như 
Việt nam học, Hội thảo 
về biến đổi khí hậu … 

là trưởng ban tổ chức, 
gS có thể cho biết công 
việc chuẩn bị Hội thảo 
hiện nay như thế nào?

những việc liên quan 
đến chuyên môn về cơ bản đã hoàn 
thành. các tham luận có chất lượng 
cao đang được biên tập lần cuối để in 
kỉ yếu. Việc in xong kỉ yếu trước một 
hội thảo có quy mô lớn như thế này 
là việc chưa từng có trong khi thời 
gian chuẩn bị chỉ chưa đầy 4 tháng. 
cuốn kỷ yếu được xem như là một lễ 

vật dâng lên Đại lễ. tôi tin chắc rằng, 
chúng ta sẽ có một bộ tài liệu khoa 
học có giá trị tốt.

công tác tổ chức đến bây giờ đều diễn 
ra theo đúng kế hoạch. Đặc biệt trong 
thời gian diễn ra Hội thảo, ĐHQgHn 
có đăng cai tổ chức Hội nghị 4 đại học 
chủ chốt Đông á (BeSetoHa). năm 

nay, ĐHgQHn đã thỏa thuận 
với các giám đốc ĐHQg Seoul, 
ĐH Bắc Kinh và ĐH tokyo lấy 
chủ đề phát triển đô thị bền 
vững làm chủ đề chính phù 
hợp với Hội thảo về Hà nội 
học lần này. Đây là công việc 
khó nhưng ĐHQgHn đang 
tiến hành một cách suôn sẻ. 
Bên cạnh đó, công việc phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị 
tham gia tổ chức đều rất hiệu 
quả.

tất cả mọi việc đang đi đúng 
quỹ đạo, theo đúng tiến độ. 
Với ý nghĩa đó có thể tin Hội 
thảo sẽ thành công tốt đẹp.

Xin cảm ơn gS!

Đức minH  (thực hiện)

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển bền vững thủ đô Hà nội, Văn hiến, anh 
hùng, Vì hòa bình” là hoạt động học thuật duy nhất, được Ban chỉ đạo nhà 
nước kỷ niệm 1000 năm thăng long - Hà nội xác định là một trong những 

trọng tâm của 10 ngày cao điểm tiến tới Đại lễ. Hội thảo diễn ra trong 3 ngày liên 
tiếp, từ 7 - 9 /10 /2010. 

Bên cạnh mục tiêu kỷ niệm thủ đô tròn 1000 năm tuổi, Hội thảo còn là diễn đàn khoa học liên 
ngành cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế công bố, thảo luận những kết quả mới nhất 
từ những công trình nghiên cứu toàn diện về Hà nội. các chủ đề của 4 tiểu ban bao gồm các lĩnh 
vực từ địa lý - nhân văn, đến lịch sử, chính trị cùng các vấn đề về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 
cũng như khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và quy hoạch, phát triển đô thị… Hội thảo là cơ 
hội quý báu để các nhà khoa học tập trung thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm phát huy 
các giá trị truyền thống của thủ đô, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thủ đô trong bối cảnh 
biến đổi toàn cầu hiện nay. 

Do tầm quan trọng của Hội thảo, chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt và giao cho Ban tuyên 
giáo trung ương chỉ đạo công tác tổ chức sự kiện khoa học này. Đồng chí tô Huy rứa – ủy viên Bộ 
chính trị, Bí thư tW Đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương đã ký Quyết định giao cho ĐHQgHn 
làm đơn vị thường trực tổ chức Hội thảo. 

từ nhiều tháng qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của gS.tSKH Vũ minh giang, Phó giám đốc ĐHQgHn, 
trưởng ban tổ chức Hội thảo, Viện Việt nam học và Khoa học Phát triển và các tiểu ban đã khẩn 
trương triển khai kế hoạch tổ chức hội thảo. Với tư cách là Viện nghiên cứu hàng đầu của ĐHQgHn 
trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong thời gian qua, song song với công tác tổ chức Hội 
thảo, Viện đồng thời gấp rút hoàn thành hàng loạt các đề án, đề tài nghiên cứu trong khuôn khổ 
chương trình xây dựng tủ sách thăng long ngàn năm văn hiến. theo tính toán sơ bộ, gần 40 trong 
tổng số hơn 100 đầu sách của tủ sách thăng long ngàn năm văn hiến được biên soạn thông qua 
các đề án nghiên cứu của Viện, góp phần quan trọng và thiết thực trong việc chào mừng Đại lễ kỷ 
niệm 1000 năm thăng long - Hà nội. 
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