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VIỆT NAM HỌC
THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG

ĐÂY  LÀ CHỦ ĐỀ CỦA DIỄN ĐÀN KHOA HỌC DO ĐHQGHN CHỦ TRÌ TRONG KHUÔN 
KHỔ HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI ĐƯỢC TỔ CHỨC CHIỀU 

28/10/2021 TẠI ĐHQGHN.

Diễn đàn “Việt Nam học: Thành 
tựu và Triển vọng” là không gian 

để các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà 
hoạt động xã hội và hoạch định chính 
sách cùng chia sẻ, đánh giá những 
thành tựu đạt được trong nghiên cứu, 
giảng dạy Việt Nam học thời gian qua 
và chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế 
cũng như xác định đường hướng phát 
triển của ngành Việt Nam học trong 
thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Giám 
đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, 
mục đích của Diễn đàn là tăng cường 
kết nối, mở rộng giao lưu, hợp tác, 
phát triển mạng lưới Việt Nam học 
toàn cầu trong bối cảnh Việt Nam 
đang đẩy mạnh thực hiện công cuộc 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước, chủ động hội nhập sâu rộng với 
thế giới và nhân loại trong bối cảnh 
trải qua những biến chuyển to lớn 
của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
với những mối quan tâm chung ngày 
càng gia tăng.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân bày tỏ kỳ 
vọng, các nhà khoa học, học giả cùng 
đóng góp cho sự phát triển bền vững 
của Việt Nam thông qua những sáng 

kiến, đề xuất giải pháp nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển 
văn hóa, xã hội giúp Việt Nam phát 
triển bền vững, đồng thời góp phần 
nâng cao vị thế và vai trò của Việt 
Nam trên trường quốc tế, quảng bá 
hình ảnh đất nước và con người Việt 
Nam với thế giới.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Diễn 
đàn với chủ đề: “Việt Nam học: Kinh 
nghiệm quá khứ và những vấn đề 
đang đặt ra”, GS.TSKH Vũ Minh Giang 
- Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào 
tạo ĐHQGHN, Trưởng Ban tổ chức 
Diễn đàn cho biết, nghiên cứu Việt 
Nam dưới tiếp cận của từng khoa học 
chuyên ngành đã được thực hiện ở 
cả trong và ngoài nước từ nhiều thế 
kỷ trước, tuy nhiên, nghiên cứu Việt 
Nam với tư cách là một khoa học liên 
ngành dựa trên những lý thuyết và 
phương pháp mới chỉ thực sự phát 
triển mạnh mẽ trong khoảng hơn nửa 
thế kỷ gần đây.

Tại Diễn đàn, các nhà khoa học đã 
trình bày các tham luận xoay quanh 
tình hình nghiên cứu Việt Nam trên 
thế giới.

Bàn về tình hình nghiên cứu Việt Nam 
tại Nhật Bản trong 20 năm qua, GS. 

Furuta Motoo - nguyên Chủ tịch Hội 
Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam, Hiệu 
trưởng Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN 
đã chỉ ra những thách thức hiện tại và 
triển vọng hướng tới tương lai. Theo 
GS. Furuta Motoo, đa dạng hóa và tiếp 
cận thực tế xã hội Việt Nam qua điều 
tra điền dã là thế mạnh của ngành Việt 
Nam học tại Nhật Bản hiện nay.

Chia sẻ một số kinh nghiệm giảng 
dạy ngành Việt Nam học tại Trường 
ĐH Charles, Cộng hòa Séc, TS. Bình 
Slavická cho biết, ngành Việt Nam học 
được coi là một trong những ngành 
chiến lược của Khoa Triết học, Trường 
ĐH Charles, CH Séc. Nguyên tắc giảng 
dạy tiếng Việt ở Trường ĐH Charles là 
“Lấy ngữ âm ngữ pháp làm trọng, kỹ 
năng diễn đạt nói, nghe, đọc, viết là 
đích”, vì vậy, bước quan trọng đầu tiên 
là ngữ âm và ngữ pháp.

GS.TS Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch Hội 
đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục 
ĐHQGHN cho rằng, một trong những 
hướng nghiên cứu tiếp theo về Việt 
Nam cần được quan tâm là vấn đề 
phát triển kinh tế song song với trách 
nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững.

SONG MINH


