VIỆN TRƯỞNG VÀ PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN TRANG PHỤC VIỆT THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC

ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Ngày 13-6-2020, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (cơ quan trực thuộc Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã tổ chức trọng thể một cuộc Tọa đàm khoa học
ĐỔI MỚI TƯ DUY VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM.
Cuộc tọa đàm này diễn ra tại VietStar Resort (Phú Yên), quy tụ rất đông các nhà khoa học
đồng thời cũng là những nhà giáo giàu kinh nghiệm của nhiều trường đại học và Viện
Nghiên cứu trên khắp cả nước. Chủ trì cuộc Hội thảo là :
- Viện sĩ Hàn lâm, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, Chủ tịch của đoàn Chủ tịch
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
- Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
hiện đang là Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập Việt Nam.
- Viện sĩ Hàn lâm, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trình Quang Phú, Viện trưởng của Viện
Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.

Chú trì cuộc tọa đàm. Từ trái sang phải : Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trình Quang Phú
Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Hồng Quân, Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh.

Nhiều Giáo sư, Tiến sĩ, nhà quản lý đào tạo ở bậc đại học và Viện Nghiên cứu đã thảo luận
rất sôi nổi chung quanh nội dung, biện pháp và quá trình đổi mới tư duy về quản lý nhà nước
với giáo dục đại học. Có những ý kiến phản ánh tầm lý luận cao, có những ý kiến tổng kết
thực tiễn sinh động của một số trường đại học và cũng có những ý kiến chuyển tải yêu cầu
của xã hội đối với giáo dục đại học Việt Nam, đặc biệt nhất là hệ thống các trường đại học
ngoài công lập. Các nhà khoa học dự tọa đàm đều không đọc báo cáo, chỉ phát biểu tóm tắt
những nội cung chính của mình và dành thời gian để cùng nhau trao đổi. Nói khác hơn, đây
đúng là một cuộc tọa đàm khoa học thực sự, có ủng hộ, có bổ sung và đặc biệt còn có những
ý kiến phản biện trái chiều.
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Một góc hội trường của cuộc tọa đàm.

Với cương vị nhà giáo cũng là nhà quản lý đào tạo lâu năm, Viện trưởng và Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt là khách mời mời chính thức của cuộc tọa đàm có ý nghĩa
rất quan trọng này. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt đã có bài phát biểu tại
diễn đàn thảo luận.
Khi đại dịch Covid-19 đã bị đẩy lùi, ngoài tham dự tọa đàm, các nhà giáo lão thành có dịp
gặp gỡ và giao lưu, ai ai cũng đều cảm kích và hàm ơn những cố gắng lớn lao của lãnh đạo
Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông. Nhờ Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông
và thông qua không ít cuộc tọa đàm khoa học do Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông
tổ chức, mạch kết nối và trao đổi thông tin khoa học không ngừng được mở rộng.

Từ trái qua phải : Tiến sĩ Hoàng Xuân Hiệp, Tiến sĩ Viện trưởng và Tiến sĩ Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh
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Từ trái qua phải : Phó Viện trưởng và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt tại cuộc tọa đàm

Từ trái qua phải : Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Viện sĩ Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh
Viện trưởng Viện Trang phục Việt, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Hồng Quân
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Từ trái qua phải : Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Trần Hồng Quân và phu nhân, Phó Viện trường và Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Trang phục Việt tại cuộc tọa đàm.

Từ trái qua phải : Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang phục Việt
và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông
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Cuộc tọa đàm đã kết thúc nhưng những vấn đề lớn do các nhà khoa học đặt ra trong cuộc
tọa đàm này vẫn tiếp tục được trao đổi thêm. Đó là tình cảm và cũng là tâm huyết của các
nhà giáo luôn kính trọng nghề nghiệp của mình. Với quyết tâm rất lớn, năng lực dồi dào và
uy tín đã được khẳng định từ nhiều năm nay, Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông
đã thực sự trở thành trung tâm quy tụ đáng yêu và đáng kính của đông đảo các nhà khoa học
cả nước.

Bài và ảnh của
TIẾN SĨ LÝ THỊ MAI
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