VIỆN TRƯỞNG VÀ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN TRANG PHỤC VIỆT
THAM DỰ TỌA ĐÀM DO CÂU LẠC BỘ GIAO LƯU KINH TẾ VÀ VĂN HÓA QUỐC TẾ
TỔ CHỨC
Ngày 31-10-2020, tại VietStar Resort (Phú Yên), Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông phối hợp
với Câu lạc bộ Giao lưu Kinh tế và Văn hóa Quốc tế đã tổ chức trọng thể buổi tọa đàm thân mật giữa
Vượt ra ngoài không gian vốn dĩ đã được định vị rất rõ trong tên gọi, liên tục nhiều năm qua, Viện
Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã tổ chức không ít những cuộc hội thảo khoa học và giao lưu
có ý nghĩa rất lớn lao. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tiếp tục hoành hành và nhân dân các tỉnh
miền Trung của đất nước vẫn đang phải hứng chịu những trận bão chồng bão, lũ chồng lũ, sạt lở núi
chồng sạt lở núi…Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông vẫn có thể phối hợp với Câu lạc bộ
Giao lưu Kinh tế và Văn hóa Quốc tế, tổ chức rất thành công cuộc gặp gỡ giữa đại diện của trí thức
Việt Nam với Đại sứ các nước chủ yếu ở ngoài phương Đông, thực sự là một sự kiện phản ánh
quyết tâm cao và nghệ thuật tiến hành rất chuyên nghiệp. Khách tham dự cuộc tọa đàm đặc biệt này
rất cảm kích khi chứng kiến sự có mặt của :
- Ông Saadi Salama, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine, Trưởng đoàn ngoại giao tại
Việt Nam.
- Ông Agostinho Andre De Carvalho Fenandes và phu nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa
Angola.
- Ông Vladimik Ghoshin và phu nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Belarus
- Ông Miguel Angel Rodriguez Melo, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Columbia.
- Ông Yerlan Baizhanop và phu nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazkhstan.
- Bà Sara Valdes Bolano và phu quân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Họp chủng quốc Mexico.
- Ông Leonardo Rosario Manuel Pene và phu nhân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa
Mozambique.
- Ông Saleh Mohamed Al Saqri Al-Sagri, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Oman.
Về phía Việt Nam, nhiều nhà quản lý cấp cao và nhà khoa học giàu uy tín đã được Ban tổ chức
trân trọng mời tham gia cuộc tọa đàm này. Trong đó có :
- Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Philippines,
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Phần Lan,
- Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quốc Hưng : Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên
Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Câu lạc bộ Giao lưu Kinh tế Văn hóa quốc tế,
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus, Phó Chủ tịch Các nhóm Hữu nghị Việt Nam Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa Indonesia và Nhà nước Palestin,
- Thạc sĩ Vũ Hải Hà : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ
Hữu nghị Việt Nam – Campuchia,
- Đại sứ Lê Quốc Hùng, nguyên Tổng Lãnh sự Việt Nam ở Sanfrancisco, nguyên Giám đốc Sở
Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh,
- Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, Phó
Chủ tịch Câu lạc bộ Giao lưu Kinh tế Văn hóa Quốc tế,
- Thạc sĩ Huỳnh Thị Kim Hương : Tổng Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển
Phương Đông,
- Tiến sĩ Đinh Minh Đạo : Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông,
- Anh hùng Lao động, Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân : Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ,
- Bác sĩ Mai Thị Anh Hoa,
- Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần và Tiến sĩ Lý Thị Mai : Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Trang phục Việt,
- Kiến trúc sư Vũ Xuân Tiệp : Giảng viên Trường đại học Kiến trúc Hà Nội,
- Bà Nguyễn Thanh Hà : Chánh Văn phòng Viện Kinh tế Văn hóa…
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Khi đại dịch Covid-19 tuy đã được đẩy lùi nhưng nguy cơ tái phát vẫn còn tiềm ẩn, khi nhân dân
các tỉnh miền Trung đang gồng minh chống đỡ bão chồng bão, lũ chồng lũ và sạt lở chồng sạt lở, sự
có mặt của các Đại sứ, các nhà quản lý và các nhà khoa học đến từ nhiều địa phương khác nhau đã
tỏ rõ tinh thần sẵn sàng kết nối và giao lưu, không ngừng tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Một góc Hội trường tổ chức tọa đàm

Ban tổ chức tọa đàm hân hạnh được đón tiếp Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, một số cán bộ lãnh đạo của
Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Phú Yên cùng khá nhiều cơ quan
thông tin truyền thông.
Chương trình Tọa đàm tuy ngắn gọn nhưng gồm đến bốn phần sắc sảo khác nhau :
- Một là gặp gỡ và trao đổi thân mật. Tại đây, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giới thiệu
về con người và phong cảnh Phú Yên, về tiềm năng kinh tế và văn hóa Phú Yên cùng một số
những dự án lớn của tỉnh. Tiếp theo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tất Thắng, Tiến sĩ Khoa học
Nguyễn Quốc Hưng và Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú trình bày về ý nghĩa quan trọng của
cuộc Tọa đàm và giao lưu. Cuối cùng, nhiều khách mời đã phát biểu suy nghĩ của mình về việc
không ngừng nâng cao tình hữu nghị quốc tế trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay.
- Hai là toàn thể khách mời tham gia trồng cây lưu niệm tại khu vườn của khu VietStar Resort.
- Ba là toàn thể khách mời, tùy khả năng và điều kiện riêng, cùng gửi tặng đồng bào miền Trung
đang gặp tai họa bởi bị bão lũ và sạt lở một chút kinh phí nhỏ của mình.
- Bốn là tất cả cùng tham dự buổi Gala Dinner trước khi chia tay.

Một số khách mời cùng chụp hình lưu niệm tại VietStar Resort
2

Một số khách mời chụp hình lưu niệm trước khi tham gia trồng cây tại VietStar Resort

Tiến sĩ Viện trưởng và Tiến sĩ Phó Viện trưởng Viện Trang phục Việt
tham gia trồng cây lưu niệm

Độc đáo nhất trong cuộc tọa đàm đặc biệt này có lẽ là bài phát biểu của ông Saadi Salama (Đại sứ
Nhà nước Palestin tại Việt Nam, Lào và Campuchia). Ông đến tham dự tọa đàm còn với cương vị là
Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam. Ông không nói bằng tiếng Anh hay bản ngữ của mình mà nói
bằng tiếng Việt rất lưu loát, rõ ràng. Bài phát biểu gọn gàng nhưng sắc sảo của ông khiến toàn thể
khách tham dự đều yêu quý, thích thú và nể trọng. Ông giao tiếp cởi mở và thân thiện, đặt vấn đề rất
nhẹ nhàng, bài nói của ông luôn gợi mở suy nghĩ cho người nghe. Phong cách của nhà ngoại giao và
sự chân thành của một người khiêm tốn luôn quyện chặt trong hành vi, cử chỉ và ngôn từ của ông.
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Từ trái qua phải : Ông saadi Salama, Tiến sĩ Phó Viện trưởng và Tiến sĩ Viện trưởng
Viện Trang phục Việt tại Hội trường Tọa đàm.

Bài và ảnh của PHAN CHI
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