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THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ 

Các nguồn lực văn hóa cho phát triển bền vững: Lý luận, thực tiễn và các giải pháp chính sách 

 
Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) với sự phối hợp của Hội Dân tộc học và 

Nhân học Việt Nam, Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên 

 

15 và 16 tháng 12 năm  2016, Hà Nội, Việt Nam 

 

Mở đầu 

Trong mấy thập kỷ vừa qua, các nguồn lực văn hóa và vai trò của văn hóa trong phát triển bền 

vững đã và đang nhận được sự quan tâm chú ý của giới hàn lâm và các nhà hoạch định chính sách ở cả 

cấp độ toàn cầu, quốc gia và địa phương. Thực tiễn cho thấy các chính sách và dự án phát triển trong 

nhiều lĩnh vực sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn khi các nguồn lực văn hóa của quốc gia và cộng 

đồng địa phương được cân nhắc và chú ý. Tuy nhiên, việc nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực này 

vẫn còn gặp nhiều thách thức ở cả góc độ lý luận và thực tiễn. Nguyên nhân một phần là do mối quan hệ 

giữa các nguồn lực văn hóa và phát triển bền vững có tính phức hợp, đa chiều với nhiều định nghĩa và 

cách tiếp cận khác nhau. Trong khi đó, việc tồn tại khá phổ biến những cách tiếp cận dập khuôn và có 

tính áp đặt làm cho vấn đề lồng ghép các nguồn lực văn hóa vào quá trình hoạch định và thực thi chính 

sách phát triển gặp phải những rào cản cần được giải quyết một cách thỏa đáng.  

Sau 30 năm đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành 

tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, ngoại giao và ổn định chính trị. Tuy nhiên, các văn kiện của Đảng và 

Nhà nước và giới hàn lâm thừa nhận tình trạng tăng trưởng còn thiếu tính bền vững và do đó cần có các 

chiến lược phát triển vừa toàn diện vừa có tính đột phá nhằm xây dựng một xã hội phát triển hài hòa về 

kinh tế, môi trường và công bằng xã hội dựa trên nền tảng văn hóa. Nhiều gợi ý cho rằng mục tiêu phát 

triển bền vững có thể đạt được thông qua việc nhận diện rõ hơn các nguồn lực văn hóa và tăng cường 

bảo tồn, khai thác cũng như phát huy một cách hợp lý và hiệu quả hơn các nguồn lực văn hóa trong các 

chiến lược, chính sách và dự án phát triển ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô.  

Trong bối cảnh đó, với quan điểm tiếp cận toàn diện, các nhà nhân học và giới khoa học cần có 

một tiếng nói và có đóng góp hiệu quả hơn ở cả góc độ nghiên cứu khoa học cơ bản và tư vấn chính sách 

cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển bền 

vững ở các cấp độ khác nhau trên các địa bàn khác nhau.  

Hội thảo khoa học quốc tế này là một diễn đàn để các nhà khoa học công bố, chia sẻ kết quả 

nghiên cứu trên cả hai phương diện lý luận và thực tiễn, bàn thảo các giải pháp, đề xuất các mô hình 

hiệu quả cho việc nhận diện, bảo tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa vì mục tiêu phát triển 

bền vững. Thông qua hội thảo này, chúng tôi cũng muốn có một đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy 

nghiên cứu, đào tạo về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa ở Việt Nam phục vụ tiến trình phát triển 

bền vững của đất nước trong bối cảnh thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hay Mục tiêu 

Toàn cầu (Global Goals) vừa được thông qua tháng 09 năm 2015.  

 Mục đích  

• Nhận diện các nguồn lực văn hóa, xác định vai trò, giá trị và ý nghĩa của các nguồn lực văn hóa 

đối với phát triển bền vững ở Việt Nam và các quốc gia khác. 
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• Xác định các hướng tiếp cận lý thuyết và công cụ thực hành liên quan đến việc nhận diện, bảo 

tồn, khai thác và phát huy các nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển bền vững. 

• Công bố, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới về các nguồn lực văn hóa và vai trò của các nguồn lực 

văn hóa trong phát triển bền vững. 

• Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án 

phát triển bền vững ở cấp độ vi mô và vĩ mô. 

• Xây dựng mạng lưới, nhóm nghiên cứu mạnh gồm các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế quan 

tâm đến văn hóa và phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước trong khu vực. 

• Thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo nhân học về các vấn đề văn hóa và quản lý văn hóa phục vụ phát 

triển bền vững ở Việt Nam. 

 

 Thời gian và địa điểm 

• Thời gian: Ngày 15-16 tháng 12 năm 2016.  

• Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).  

 

Nội dung 

Hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính sau đây: 

• Văn hóa và phát triển bền vững: Lịch sử, lý thuyết và công cụ thực hành 

• Di sản văn hóa trong phát triển bền vững 

• Các vấn đề luật tục, tín ngưỡng, lễ hội, tri thức địa phương và các thiết chế/thực hành truyền 

thống khác trong phát triển bền vững 

• Du lịch văn hóa và phát triển bền vững 

• Chính sách văn hóa trong phát triển bền vững 

• Các giải pháp, mô hình khai thác, lồng ghép văn hóa vào các dự án phát triển 

 

Hình thức 

Hội thảo diễn ra trong một ngày rưỡi, gồm các phiên toàn thể và các tiểu ban theo chủ đề. Ngôn 

ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh.  

  

Hướng dẫn nộp tóm tắt, báo cáo và liên lạc hội thảo  

Tóm tắt dài khoảng 250 – 300 từ và báo cáo dài không quá 10.000 xin gửi cho PGS.TS. Nguyễn 

Văn Sửu (nvsuuvnu@gmail.com). 

• Các mốc thời gian quan trọng: 

+ 0/3/2016: Thông báo lần 1 

+ 30/26/2016: Hạn nộp tóm tắt 

+ 10/7/2016: Thông báo lần 2 

+ 21/11/2016: Hạn nộp báo cáo 

+ 30/11/2016: Thông báo lần 3  

+ 15-16/12/2016: Hội thảo 

• Địa chỉ liên lạc hội thảo: PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu. Email: nvsuuvnu@gmail.com 
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CALL FOF PAPERS 

 

Cultural Resources for Sustainable Development: 

Theories, Practices and Policy Solutions 

 
Organized by VNU Hanoi College of Social Sciences and Humanities in collaboration with Vietnam Association of 

Ethnology and Anthropology, VASS Institute of Cultural Studies, VASS Institute of Cultural Studies, Museum of 

Nguyen Van Huyen 

 

15 and 16 December 2016, Hanoi, VIETNAM 

 

 

Background 

In the past quarter of century, cultural resources and the role of culture in sustainable 

development at both global and local levels have been increasingly recognised by researchers and 

policy-makers. It has been suggested that policies and development projects in various areas can yield 

more sustainable outcomes when more attention is paid to cultural resources. However, research and 

applied work in this field still face challenges. One important reason is the complex and multi-

dimensional relationship between cultural resources and sustainable development, to which there have 

been different analytical approaches. Meanwhile, in practice, top-down approaches often make the 

incorporation of cultural resources into policies and development projects a challenging task.  

After 30 years of đổi mới, regional and international integration, Vietnam has achieved 

outstanding achievements in economic sector, foreign relations and political stability. However, the 

Party, the state in Vietnam, along with many researchers, have recognised such socio-economic 

developments not yet sustainable. They recognize the need for a holistic development strategy and 

innovative projects in order to build a society that achieves a better balance among economic 

development, environment quality and social equity through the incorporation of cultural resources. 

Various suggestions have been made that such development objectives can be achieved through a 

better and more systematic identification of cultural resources and their incorporation into sustainable 

development at both macro and micro levels. 

 

Aims 

In such a context, with a holistic approach and on the basis of their academic and applied 

research, anthropologists and other researchers need to have a stronger voice and more efficient 

contribution to the question of how cultural resources can contribute to sustainable development at 

different levels and in different localities.      

This international workshop will be a forum for participants from Vietnam and other countries 

to share research findings and their theoretical and practical implications, to discuss policy solutions and 

to suggest applied models for cultural resource identification, preservation, and incorporation for 

sustainable development.  

The workshop aims to address and illuminate some of the following questions: 

• How and in what ways can cultural resources contribute to sustainable development? 
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• What is the present situation of cultural resources for sustainable development in different 

countries? 

• What are the better approaches and tools for identifying, conserving and utilizing cultural 

resources for sustainable development? 

• What are policy solutions and models for incorporating cultural resources in sustainable 

development?  

• What can we do to enhance and strengthen research and teaching on cultural issues and 

sustainable development in Vietnamese universities, and to contribute to the country’s 

sustainable development process and the implementation of Sustainable Development Goals.   

 

Themes 

We would like to ask each paper to cover and address one or more of the following themes:  

• Culture and sustainable development: History, theories and methods 

• Cultural heritage for sustainable development 

• Customary laws, beliefs, festivals, local knowledge, and other traditional institutions/practices in 

sustainable development 

• Cultural tourism and sustainable development 

• Cultural policy in sustainable development 

• Policy solutions, models for incorporating cultural resources in sustainable development  

 

Format  

The workshop will be held over one day and a half, including plenary sessions and thematic 

sessions. Simultaneous interpretation will be offered in English and Vietnamese.  

  

Submission guidelines and workshop contact address 

Paper abstracts should be between 250 and 300 words and full papers should be no more than 

10,000 words and should be sent to Assoc. Prof. Nguyen Van Suu: nvsuuvnu@gmail.com 

• Important dates: 

+ 20/3/2016: First announcement 

+ 30/6/2016: Deadline for abstracts 

+ 10/7/2016: Second announcement 

+ 21/11/2016: Deadline for papers 

+ 30/11/2016: Third announcement  

+ 15-16/12/2016: Conference 

• Workshop contact address: Assoc. Prof Nguyen Van Suu. Email: nvsuuvnu@gmail.com 

 


