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Hội Thảo “Engaging with Vietnam” Lần Thứ 9 

Chủ đề: “‘Phát Triển’, ‘Du Lịch’, và ‘Bền Vững’ Của Việt Nam Từ Góc Độ 
Đa Ngành & Đa Chiều” 

 

28 – 31, tháng 12, năm 2017: Thành phố Hồ Chí Minh 

31.12: Tàu Thống Nhất từ Tp.HCM đi Tuy Hòa, Phú Yên 

1 – 4, tháng 1, năm 2018: Tuy Hòa, Phú Yên 

 

 

 

Đơn vị đồng tổ chức: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành Phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam và Đại Học Hawaii Manoa – Mỹ,  

 

Đồng chủ tọa và đồng chủ tịch toàn bộ chương trình Hội thảo:  

1. Giáo sư Tiến sĩ Phan Lê Hà (Đại Học Hawaii Manoa),  
2. Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Sen (Hiệu trưởng, ĐHKHXHNV – ĐHQG Thành Phố Hồ 

Chí Minh),  
3. Phó Giáo sư Tiến sĩ Liam C. Kelley (Đại Học Hawaii Manoa), và 
4. Tiến sĩ Jamie Gillen (Đại học Quốc gia Singapore)  
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Ban tổ chức trân trọng kính mời các quý vị đại biểu gửi bài tham dự Hội thảo Engaging with 
Vietnam lần thứ 9. Thông tin hội thảo cũng như hướng dẫn nộp bài có đầy đủ trên trang web hội 
thảo 

http://engagingwithvietnam.net   &   http://engagingwithvietnam.org 

Mọi câu hỏi xin gửi về địa chỉ: engagingwithvietnam@gmail.com. 

 

Trân trọng! 

Ban Tổ Chức Hội Thảo EWV9. 

 

************* 

Hội thảo “Engaging with Vietnam” lần thứ 9 sẽ là một trải nghiệm rất mới cho những ai đã, đang 
và sẽ tham dự chuỗi hội thảo của chúng tôi. Để cùng khám phá và trải nghiệm “‘Phát Triển’, 

‘Du Lịch’, và ‘Bền Vững’ Của Việt Nam Từ Góc Độ Đa Ngành & Đa Chiều”, EWV lần thứ 9 
sẽ đưa ra những hoạt động chính được đan xen và phối hợp với nhau: phần hội thảo khoa học với 
các báo cáo chuyên đề; phần giới thiệu và bình sách của một số nhà khoa học trong và ngoài 
nước; phần thảo luận về phương pháp và luận điểm khoa học cho các nhà nghiên cứu; phần đi 
thực địa và thăm quan TPHCM và Phú Yên; phần di chuyển trên tàu Thống Nhất giữa hai miền; 
phần triển lãm và thuyết trình ý tưởng sáng tạo về một số đề tài liên quan đến chủ đề hội thảo 
của các nhóm sinh viên và các tổ chức có liên quan; phần triển lãm sắp đặt với các ý tưởng phát 
triển cộng đồng, phần tọa đàm giữa các chuyên gia với địa phương và các nhà làm chính sách; và 
phần giao lưu văn hóa văn nghệ dành cho tất cả những người tham gia.  

Một điểm nữa rất riêng của EWV lần thứ 9 là sự kiện sẽ được tổ chức ở hai địa điểm nối từ miền 
Nam ra miền Trung. Đại biểu tham dự sẽ cùng nhau trải nghiệm du lịch Việt Nam và cùng nhau 
đón giao thừa và Năm Mới 2018 trên con tàu Thống Nhất đi từ thành phố HCM ra thành phố 
Tuy Hòa, để tiếp tục hành trình khám phá ‘Phát Triển’, ‘Du Lịch’, và ‘Bền Vững’ Của Việt 
Nam Từ Góc Độ Đa Ngành & Đa Chiều”.   

Như thường lệ, các phiên toàn thể, phiên mời đặc biệt và các phiên thảo luận trọng điểm sẽ trình 
bày những khái niệm tổng quát, điểm qua các lí thuyết đa ngành, và đưa ra những luận cứ, 
phương pháp luận, và câu hỏi đa chiều để mọi người cùng suy nghĩ về “phát triển”, “du lịch” và 
“bền vững” và có thể liên hệ với đề tài của mình. Ví dụ: 
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1) Quá khứ thường được tiếp cận, tái hiện, và ‘đóng gói’ trong tương quan với ba khái 

niệm “lịch sử”, “di sản”, và “hồi ức/ký ức/trí nhớ” như thế nào? 

2) Du lịch và phát triển thường được gắn vào quá khứ bằng/theo cách nào? 

3) Giáo dục, phát triển, và bền vững có mối liên hệ gì với nhau? 

4) Quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa, quốc tế hóa, và quốc gia hóa các lĩnh vực “phát 

triển”, “du lịch”, và “bền vững” vừa mang lại thách thức nhưng đồng thời cũng tạo ra 

những kiến thức và góc nhìn mới về khoa học, về các vấn đề pháp lí mới, và về quá trình 

hoạch định chính sách. Điều này diễn ra như thế nào và ở mức độ nào? 

5) Tại sao và bằng cách nào mà các chính sách về ngoại ngữ/ngôn ngữ và các cải cách 

giáo dục thường được ban hành để giải trình/biện minh cho mục đích phát triển? 

6) Các cơ sở giáo dục bậc phổ thông và đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan đầu 

não, và các tổ chức có liên quan đã có những phản ứng gì trước những thách thức, góc 

nhìn, chính sách, và cải cách được nêu ra từ các câu hỏi trên? 

 

Lưu ý: Engaging With Vietnam là một hội thảo đa ngành. Ngoài những phiên toàn thể và phiên 
mời đặc biệt như nói ở trên, các bài nộp trình bày ở những tiểu ban song song (breakout sessions) 
không nhất thiết phải tập trung vào ba mảng “phát triển”, “du lịch” và “bền vững” mà tác giả có 
thể đề xuất báo cáo dựa trên đề tài nghiên cứu của riêng mình có liên quan đến Việt Nam. Hội 
thảo, như mọi năm, sẽ tạo một sân chơi học thuật mang tính tương tác, đa ngành và đa chiều cho 
mọi người tham dự được tiếp cận và thảo luận những nghiên cứu Việt Nam để mở rộng và hiểu 
sâu hơn về chính đề tài của mình. Đại biểu có thể tham khảo chương trình cụ thể của những hội 
thảo trước đây trên website. 

 

Dự Kiến Chương Trình Tổng Thể 

 

Phần I: Thành phố Hồ Chí Minh 

Thời gian: 28 – 31, tháng 12, năm 2017 

Địa điểm: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí 
Minh, 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
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Nội dung: Đan xem các nội dung như trình bày ở phần trên, chú trọng đặc biệt vào phần hội thảo 
khoa học gồm các báo cáo của chuyên gia và học giả trong nước và quốc tế & các phần bình 
sách và thảo luận về nghiên cứu khoa học; 1 ngày tham quan thành phố làm khách du lịch  

 

Phần II: Đi tàu Thống Nhất từ TPHCM ra Tuy Hòa đêm 31.12, đến nơi sáng 1.1 (đón giao 
thừa và Năm Mới trên tàu với phần phụ trách của MC Lê Anh và các đối tác) 

 

Phần III: Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên 

Thời gian: 1– 4, tháng 1, năm 2018 

Địa điểm: Trung Tâm Hội nghi Quốc Tế Utopia, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam 

Nội dung: Đan xem các nội dung như trình bày ở phần trên, chú trọng đặc biệt vào phần báo cáo 
khoa học trọng điểm; Tọa đàm chính sách và pháp luật liên quan đến chủ đề hội thảo; Thảo luận 
mở với sự tham gia của học giả Việt Nam và quốc tế tập trung vào phát triển vùng miền, chính 
sách giáo dục trong mối tương quan với phát triển và hội nhập; Đi thực tế du lịch Phú Yên; Triển 
lãm ý tưởng sáng tạo và triễn lãm sắp đặt của các nhóm tham gia; Cuộc thi ý tưởng sáng tạo với 
nội dung liên quan đến chủ đề hội thảo.  

 

NHÂN SỰ EWV 9 

Đồng chủ tọa và đồng chủ tịch toàn bộ chương trình Hội thảo:  

• GS.TS. Phan Lê Hà (Đại Học Hawaii Manoa),  
• PGS.TS. Võ Văn Sen (Hiệu trưởng, ĐHKHXHNV – ĐHQG Thành Phố Hồ Chí Minh),  
• PGS.TS. Liam C. Kelley (Đại Học Hawaii Manoa), và 
• TS. Jamie Gillen (Đại học Quốc gia Singapore) 

Hội đồng khoa học tham vấn nội dung: 

• GS.TS. Phan Lê Hà (Đại Học Hawaii Manoa),  
• PGS.TS. Liam C. Kelley (Đại Học Hawaii Manoa),  
• PGS.TS. Võ Văn Sen (Hiệu trưởng, ĐHKHXHNV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh),  
• PGS.TS. Phạm Quang Minh (Hiệu trưởng, ĐHKHXHNV – ĐHQG Hà Nội),  
• TS. Jamie Gillen (Đại học Quốc gia Singapore) 
• TS. Ngô Thị Phương Lan (ĐHKHXHNV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh) 
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• TS. Nguyễn Ngọc Thơ (ĐHKHXHNV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh) 
• TS. Trần Cao Bội Ngọc (ĐHKHXHNV – ĐHQG TP Hồ Chí Minh) 
• GS.TS. Philip Hirsch (Đại học Sydney, Úc & Đại học Chiang Mai, Thái Lan) 
• PGS.TS. Jeremy Jemmes (Đại Học Brunei Darussalam, Brunei) 
• PGS. TS. Emmanuelle Peyvel (Đại học Brest, Pháp) 
• TS. Vũ Thành Tự Anh (Đại Học Fulbright Việt Nam) 
• TS. Rommel A. Curaming (Đại Học Brunei Darussalam, Brunei) 
• GS.TS. Pierre Asselin (Đại Học Hawaii Pacific) 
• PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn (ĐHKHXHNV – ĐHQG Hà Nội) 
• TS. Nguyễn Tô Lan (Viện Nghiên Cứu Hán-Nôm, Hà Nội) 
• PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng (Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên)  
• TS. Lê Đình Tân (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
• MC Thạc sĩ Trịnh Lê Anh (ĐHKHXHNV – ĐHQG Hà Nội) 

 
Ban Thư ký và hỗ trợ công việc tổ chức Hội thảo: 
 

• Tiến sĩ Lê Thùy Linh (Đại học Sư phạm Hà Nội)  
• Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Yến (ĐHKHXHNV – ĐHQGTPHCM) 
• Thạc sĩ Châu Dương Quang (Nghiên cứu sinh, Đại học SUNY, Mỹ) 
• Tiến sĩ Lê Đình Tân (Đại học Quốc gia Hà Nội)  
• Thạc sĩ Trịnh Lê Anh (ĐHKHXHNV – Đại học Quốc gia Hà Nội)  


