
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM 
CẦN ĐƯỢC TIẾP CẬN MỘT CÁCH ĐA CHIỀU HƠN, 

RỘNG LỚN HƠN

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại
học Khoa học xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV), Đại học Justus Liebig,
Giessen (CHLB Đức), Quỹ Hanns Seidel
(Đức), Viện Nghiên cứu Hòa bình Hà Nội
(HANPRI), ngày 16/9/2022, Tọa đàm công
bố Báo cáo Quốc gia khắc phục hậu quả
chiến tranh ở Việt Nam đã được tổ chức tại
Trường ĐHKHXH&NV. Tham gia buổi tọa
đàm, còn có các chuyên gia nghiên cứu,
các nhà quản lí đến từ Bộ Quốc phòng,
Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục
hậu quả chất độc hóa học và môi trường,
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt
Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh.

Bên cạnh đó, tọa đàm còn có sự tham gia
của rất nhiều chuyên gia đến từ nhiều
trường đại học, trung tâm nghiên cứu ở Việt
Nam, Nhật Bản, CHLB Đức, các giảng viên,
sinh viên các khoa trong trường tham dự
trực tiếp và trực tuyến qua zoom. Phát biểu
khai mạc buổi Tọa đàm, Phó hiệu trưởng
Đào Thanh Trường chia sẻ: hậu quả chiến
tranh để lại còn rất dai dẳng và nặng nề,
Báo cáo lần này đã cung cấp những dữ liệu
tin cậy và có giá trị to lớn trong việc khắc
phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam. 

Trưởng Đại diện Tổ chức Hanns Seidel
Foundation tại Việt Nam chia sẻ hi vọng
những kết quả được trình bày trong Tọa
đàm và Báo cáo sẽ giúp cho các nhà
nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới có
một cái nhìn tổng thể về chủ đề Khắc phục
hậu quả chiến tranh ở Việt Nam

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản
lý đến từ Trường ĐHKHXH&NV, các Viện
nghiên cứu, các Trường Đại học ở Việt Nam,
Đức và Nhật Bản cũng nhất trí cho rằng
khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam
cần được tiếp nhận một cách đa chiều hơn,
rộng lớn hơn. 
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