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“CÔNG BỐ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI &
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I.

Tính cấp thiết và mục đích tổ chức
Trong những năm gần đây, các Trường Đại học ở Việt Nam đã nhận thức được
tầm quan trọng và đang đầu mạnh mẽ để thúc đẩy việc công bố khoa học trên các tạp chí
uy tín trên thế giới để xác định thương hiệu và vị thế của đơn vị trong hệ thống giáo dục
đại học trên thế giới và trong nước. Điển hình là 2 trường Đại học công lập hàng đầu của
Việt Nam là Đại học quốc gia Hà Nội (xếp hạng 801-1000) và Đại học quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh (xếp hạng 701-750) đã có thứ hạng trên bảng xếp hạng các Trường
Đại học trên thế giới 2019 (QS World University Ranking), đó là niềm tự hào của nền
giáo dục Việt Nam và còn là động lực phấn đấu của các Trường đại học trong nước trong
quá trình phát triển, vươn lên khẳng định vị thế của mình trước nhu cầu đòi hỏi mạnh mẽ
về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục.
Có một thực tế cần được nhìn nhận trong quá trình hội nhập quốc tế giáo dục hiện
nay, qua số lượng các nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực đã được công bố quốc tế
thì lĩnh vực KHXH&NV vẫn chỉ có một lượng cực kỳ hạn chế, cho dù giới khoa học thế
giới và trong nước nhận định đây là một “mảnh đất màu mỡ” chưa được khai phá hết, còn
nhiều tiềm năng với các đặc thù rất riêng biệt của Việt Nam mà ít nơi nào có được. Hiện
trạng này đang tồn tại ở các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy đầu ngành của Việt Nam
trong lĩnh vực KHXH&NV: ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TPHCM và Viện Hàn lâm KHXH
Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến hiện trang trên xuất phát từ nhiều hạn chế: ngoại ngữ,
các xu hướng nghiên cứu trên thế giới không cập nhật, cách tiếp cận và phương pháp
nghiên cứu không theo kịp với chuẩn quốc tế…
Việc có một số lượng quá hạn chế các công bố quốc tế trong khối ngành
KHXH&NV sẽ mang đến những hệ quả ở tầm quốc gia: một mặt sẽ ảnh hưởng đến vị thế
và sức ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, mặt khác đang hạn chế sự

đóng góp những nghiên cứu của khối ngành này trong việc khẳng định bản sắc văn hóa
Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia (trên biển và trên đất liền), khẳng định vị trí và
vai trò Việt Nam về đối nội và đối ngoại trong lịch sử chung của toàn khu vực.
Từ thực tế nhận thức được tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV trong
nước và trên thế giới, cũng như năng lực nghiên cứu của các Trường đại học trong nước,
bên cạnh sự nỗ lực của các đơn vị, việc cần thiết phải nhanh chóng xây dựng một lộ trình
bền vững và hiệu quả về cơ chế chính sách cấp Quốc gia để thúc đẩy công bố quốc tế
đỉnh cao những chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực KHXH&NV được xem là một mục tiêu
vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược này,
Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiến
hành tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về “Công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa
học xã hội và nhân văn tại Việt Nam” nhằm tạo cơ hội trao đổi thảo luận cho các nhà
lãnh đạo, các học giả, các giảng viên, các nhà nghiên cứu. Những ý kiến trao đổi, phản
hồi và các ý tưởng đóng góp cho Hội thảo sẽ là những thông tin quan trọng để Ban tổ
chức đề xuất một chương trình hành động thực tế và hiệu quả lên các cấp lãnh đạo của
Việt Nam.
II.

Thời gian, địa điểm
-

Thời gian dự kiến: 1 buổi sáng, ngày 26/12/2018

-

Địa điểm (dự kiến): Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM

III.

Đối tượng tham gia
3.1. Đối tượng tham gia đăng ký trình bày tham luận
Tất cả các nhà quản lý, các nhà khoa học, các giảng viên, các chuyên gia, NCS,
HVCH…. quan tâm đến chủ đề của Hội thảo.
3.2. Thành phần tham dự
-

Ban Tuyên giáo Trung ương;

-

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;

-

Bộ Khoa học và Công nghệ;

-

Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia (Nafosted);

-

Vụ Khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên, Bộ Khoa học & Công nghệ;

-

Các Hội Khoa học trong lĩnh vực KHXH&NV (lịch sử, văn học, tâm lý, giáo dục…);
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IV.

-

Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;

-

Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội;

-

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và các trường thành viên;

-

Lãnh đạo các trường Đại học có đào tạo trong lĩnh vực KHXH&NV, gồm: Trường
ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Huế, Trường ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ;

-

Các nhà khoa học thuộc Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Quốc tế ĐHQGHCM;

-

Các nhà khoa học thuộc Khoa Quản lý Công nghiệp Trường ĐH Bách khoa ĐHQGHCM;

-

Các nhà khoa học, giảng viên, NCS, HVCH và các thành phần khác có quan tâm.
Nội dung chính
Nội dung chính của hội thảo tập trung xoay quanh các vấn đề sau:

(1) Nhận diện vai trò của KHXH&NV đối với sự phát triển KT-XH của Việt Nam;
(2) Nhận diện vị trí của khối ngành KHXH&NV của Việt Nam trên bản đồ KHXH&NV
thế giới;
(3) Những điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động công bố quốc tế của các nghiên cứu
KHXH&NV tại Việt Nam, đặc biệt là những chủ đề mang tính chiến lược quốc gia
(văn hóa, lịch sử…);
(4) Xây dựng tạp chí khoa học trong nước đạt chuẩn quốc tế;
(5) Đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy công bố quốc tế;
(6) Những vấn đề khác có liên quan.
V.

Chương trình dự kiến: Hội thảo sẽ diễn ra trong 1 buổi
Thời gian

Chương trình
-

8g00 – 9g30

-

9g30 – 11g30

Thành phần

Khai mạc

Dự kiến khoảng 100 đại
Phần 1: Báo cáo tham luận (chọn 4 bài biểu tham dự, gồm: lãnh
đạo các đơn vị, nhà quản
tham luận báo cáo, mỗi bài 10 phút)
lý, nhà khoa học, và
Giải lao - Tiệc trà
những người có quan
Phần 2: Thảo luận bàn tròn về khó khăn tâm
và những giải pháp (gồm các bài báo cáo
tham luận, mỗi bài 5 phút)
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-

Cơm trưa

Dự kiến các bài báo cáo đặt hàng trong Hội thảo:
STT

Nội dung định hướng của báo cáo

Dự kiến đơn vị được đặt hàng

1

Vai trò của Khoa học Xã hội và Nhân văn
trong phát triển Kinh tế-Xã hội của Việt
Nam

Trường ĐH Kinh tế - Luật,
ĐHQG-HCM

2

Giải pháp thúc đẩy công bố quốc tế trong
khối ngành Kinh tế-Quản lý và Luật

Trường ĐH Kinh tế - Luật,
ĐHQG-HCM

3

Thực trạng công bố quốc tế trong lĩnh vực
KHXH&NV tại Việt Nam: những điểm
mạnh, hạn chế và thách thức

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHCM

4

Chiến lược quốc gia của khối ngành
KHXH&NV trong đẩy mạnh công bố quốc
tế

Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHCM (Viện KHXH)

5

Làm thế nào để thúc đẩy công bố quốc tế
trong lĩnh vực KHXH&NV?

GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHCM
TS. Phạm Văn Quang - Trường
ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

6
7

Kinh nghiệm công bố quốc tế trong lĩnh vực TS. Trương Minh Huy Vũ – Khu
KHXH&NV
Công nghệ Phần mềm
Trường ĐH Quốc tế, ĐHQGHCM

8
9

10

11

Công bố quốc tế về biển đảo: sự cấp thiết và TS. Lê Thanh Hòa
các định hướng thúc đẩy
Vai trò nghiên cứu kinh tế và Kinh nghiệm
nghiên cứu công bố quốc tế về khối ngành
Kinh tế

GS. Lê Văn Cường - Nguyên
Giám đốc Trung tâm Nghiên cúu
khoa học Pháp, hành viên Hội
đồng KH&ĐT trường ĐH Kinh tế
- Luật

Vai trò nghiên cứu Luật và Kinh nghiệm
nghiên cứu công bố quốc tế về khối
ngành Luật

GS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo Giám đốc Trung tâm Sở hữu trí
tuệ và Đổi mới sáng tạo, Trường
Luật Robert H. McKinney, Đại
học Indiana (Hoa Kỳ) , thành viên
Hội đồng KH&ĐT trường ĐH
4

Kinh tế - Luật
12

Kinh nghiệm nghiên cứu công bố quốc tế về PGS. Lê Nguyễn Hậu - Khoa
QLCN, Trường ĐH Bách Khoa
khối ngành Quản lý tại Việt Nam

13

Kinh nghiệm nghiên cứu công bố quốc tế về PGS. Võ Xuân Vinh - Trường ĐH
khối ngành Kinh tế tại Việt Nam và các
Kinh tế TP.HCM
chính sách hỗ trợ

14

Vai trò nghiên cứu kinh tế trong phát triển
kinh tế xã hội: Kinh nghiệm quốc tế và bài
học cho Việt Nam

TS. Huỳnh Thế Du - Trường ĐH
Fulbright

15

Thúc đẩy công bố quốc tế trong khối ngành
Luật

TS. Trần Thăng Long - Trường
ĐH Luật TP.HCM

16

Chính sách thúc đẩy công bố quốc tế khối
ngành kinh tế-quản lý-luật tại ĐHQG-HN

ĐHQG Hà Nội
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