
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN TỔ CHỨC 
HỘI THẢO KHOA HỌC “NHỮNG VẤN ĐỀ AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN 

TRONG BỐI CẢNH MỚI”

Hội thảo được diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 100 học giả với gần 50 bài viết,
các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên trong và ngoài nước. Hội thảo gồm 02 phiên với 07 tham luận.
Các tham luận bao gồm: “Khoa học bền vững” của TS. Drogoul Alexis - Đại diện của Viện Nghiên cứu
phát triển của Pháp tại Việt Nam; “Thuật ngữ An ninh phi truyền thống - và Hợp tác quốc tế có thể hỗ trợ
thế nào” của TS.Sebastian Paust (Trưởng phòng hợp tác phát triển của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam);
“Sự kết nối giữa an ninh lương thực, nước và năng lượng: quá trình và phát triển” của TS.John Ward
(Viện nghiên cứu tương lai khu vực Mekong tại Lào); “Di cư, hòa nhập xã hội và tác động của Covid-19”
do TS. Edward Lahiff trình bày; “Quyền lực chuẩn mực tại châu Á - Thái Bình Dương” của TS. Lê Lêna
(khoa Quốc tế học); “Trật tự thế giới trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ Tư” của TS. Nghiêm
Tuấn Hùng (Viện Kinh tế và chính trị thế giới) và “Sự lựa chọn nào cho Trung Quốc? Những điều chỉnh
trong chiến lược an ninh đối ngoại của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình” của TS. Hoàng Huệ Anh
(Viện Nghiên cứu Trung Quốc). Các báo cáo viên và đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi và hỏi đáp tích
cực, sôi nổi. Hội thảo đã diễn ra thành công, được đánh giá cao sự tâm huyết và những chia sẻ của các báo
cáo viên.
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