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Đơn vị tổ chức: 
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Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS)
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Quy định: báo cáo: 15 phút, Hỏi - Trả lời cho mỗi báo
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Về sự kiện



Ngày 19 /5/2021

10:00

 

- Khai mạc - Phát biểu chào mừng của Viện trưởng Viện

Viễn Đông Viện Hàn lâm khoa học Nga, Giáo sư Maslov

A.A.

 

- Cố vấn Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Nguyễn Tùng Lâm

 

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ hỗ trợ

nghiên cứu cơ bản «Xưởng tư duy Á-Âu» ông Trofimchuk

G.P.  

 

 

Phiên toàn thể  



10:40 – Локшин Г.М. (внс ИДВ РАН, к.и.н.)10:40 – Lokshin G.M (TS.
Nghiên cứu viên Cao cấp Viện Viễn Đông RAS)

Những vấn đề về ý thức hệ theo các quyết định của Đại hội Đảng
Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) lần thứ XIII 

 
11:00 – Đỗ Xuân Tuất (PGS.TS Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí

Minh)
Kiểm soát quyền lực trong điều kiện một Đảng cộng sản duy nhất

cầm quyền
 

11:20 – Sumsky V.V. (TS. Trung tâm ASEAN của Học Viện ngoại
giao Matxcova MGIMO) 

Đánh giá giai đoạn phát triển hiện nay của Việt Nam theo các
tiêu chí của Học thuyết Macxit về cách mạng

 
11:40 – Nguyễn Văn Tài (GS.TS. Học viện Chính trị - Bộ quốc phòng

Việt Nam)
Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong điều kiện hội

nhập 
 

12:00 – Kolotov V.N. (GS.TSKH. Trưởng Bộ môn lịch sử các nước
Viễn Đông của Khoa Đôg phương, Đại học tổng hợp quốc gia

Saint-Petersburg, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh) 
Những đặc điểm cơ bản của hệ thống quyền lực ở Việt Nam 

 

 

 

Phần 1. 
Các tiến trình chính trị nội tại hiện nay

 
 

 



12:20 – Vũ Thuỵ Trang (TS. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nga và
SNG, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội

Việt Nam) 
Hội nhập quốc tế trong chính sách đối của của ĐCSVN (2016-

2021): thành tựu, thách thức và triển vọng 
 

12:40 – Tsvetov P.Yu (PGS.TS. Học viện ngoại giao Bộ ngoại giao
Liên bang Nga)

Đại hội Đảng lần thứ XIII của ĐCSVN: tiếp bước chính sách đối
ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá 

 
13:00 – Nikolas Chapmen (TS. Nhà nghiên cứu của Đại học tổng

hợp Tokhoku, Nhật Bản)  
Những thành tựu của chính sách đối ngoại đa phương của Việt

Nam trong giai đoạn 2016-2020 
 

13:20 –  Trần Thọ Quang (PGS.TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ
Chí Minh

Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam từ sau Đại hội XIII
của ĐCSVN

 
13:40 – Koldunova E.V (PGS.TS. Quyền Giám đốc Trung tâm

ASEAN, Khoa Đông phương học, Học viện ngoại giao Matxcova,
Bộ ngoại giao Nga)

Việt Nam trong biến động khu vực và toàn cầu: thành tựu, triển
vọng và thách thức) 

 
14:00 – 15.00 Ăn trưa

 

Phần 2: 
Những ưu tiên và nhiệm vụ đối ngoại

của ĐCSVN
 

 



15:00 – Mazyrin V.M (GS.TSKH. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt
Nam Viện Viễn Đông RAS)

Những kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020 và triển vọng
phát triển kinh tế đến năm 2045

 
15:20 – Burova E.S. (Viện Viễn Đông RASS) 

Chính sách nông nghiệp của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay 
 

15:40 – Jean-Philippe Eglinget (Ph.D., Giám đốc nghiên cứu thương
mại quốc tế, Giảng viên các môn học về Việt Nam của Viện Đông

phương học, Paris, Pháp)
Vai trò của thành phần tư nhân trong kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa 
 

16:00 – Nguyễn Quốc Hùng (TS. Nghiên cứu viên chính của Viện Kinh
tế RAS) 

Hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới: nội dung, mô tuýp và
định hướng 

 
16:20 – Dolinina A.R. (Nghiên cứu sinh Học viện Á - Phi Đại học tổng

hợp quốc gia Matxcova mang tên Lomonosov) 
Những xu hướng mới trong tiêu thụ thực phẩm ở Việt Nam trong bối

cảnh thay đổi kinh tế - xã hội.  
 

 

 

 

Phần 3: 
Các mô hình và nhiệm vụ phát triển kinh

tế xã hội của Việt Nam
 
 
 
 

 



16:40 – Nikulina E.V (Cán bộ Viện Viễn Đông RAS) 
Đặc điểm tiêu biểu của Đại hội XIII của ĐCSVN qua báo chí trong nước

và quốc tế
 

17:00 – Zaisev V.O (Cử nhân Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông)
Ảnh hưởng của ĐCSVN đối với các phương tiện thông tin đại chúng ở
Việt Nam nhằm hình thành dư luận xã hội xung quanh tranh chấp ở

Biển Đông 
 

17:20 – Shafinskaya N.V. (TS. Học viện kinh tế quốc gia và hành chính
công Nga) – vắng mặt

Những chỉ định mới của ĐCSVN: triển vọng và cơ hội cho Nga
 

17:40 – Spakovskays M.A. (GS. TSKH. Đại học Tổng hợp hữu nghị các
dân tộc Nga)

Chính sách thanh niên của ĐCSVN theo các quyết nghị của Đại hội XIII
của Đảng

 
18:00 – Teplyashina T.Yu (Thạc sỹ Đại học Lumière Lyon 2, Pháp)

Giáo dục yêu nước trong Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở
thành phố Cần Thơ 

 

 

 

 

 

 

Phần 4: 
Chính sách thông tin của ĐCSVN và giáo

dục thanh niên
 
 
 
 

 



Ngày 20/5/2021

 

10:00 – Phạm Quốc Thành (PGS.TS. Phó Khoa Khoa học Chính trị,

Đại học quốc gia Hà Nội), Phạm Thị Lương Diệu (TS.  Đại học quốc

gia Hà Nội)

ĐCSVN kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại làm nên thắng lợi

của cách mạng Việt Nam

 

10:20 – Phí Thị Lan Phương (Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế quốc

dân)

Thành tựu của đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền trong 35 năm

đổi mới

 

10:40 – Trần Thị Minh Tuyết (PGS.TS. Học viện báo chí và tuyên

truyền Hà Nội)  

Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho chính sách đối ngoại của

ĐCSVN 

11:00-11.30 Triển lãm sách

 

11:40 – Selivanov I.N. (GS. TSKH. Trưởng Bộ môn lịch sử thế giới

Đại học tổng hợp Kursk)

Đảng lao động Việt Nam và mô hình chủ nghĩa xã hội Nam Tư 
 

 

 

 

Phần 5. 
Vai trò của ĐCSVN trong cách mạng
Tháng 8 và các thành tựu tiếp theo

 
 



12:00 – Novakova O.V. (PGS.TS. Học viện Á - Phi, Đại học tổng hợp

quốc gia Matxcova mang tên Lomonosov) 

"Đề cương về văn hoá" năm 1943 - một trong những văn kiện cơ bản

trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - mô

hình nhà nước mới ở Việt Nam

 

12:20 – Nguyễn Trần Tân Hiệp (Sinh viên Đại học tổng hợp Tyumen)

Chính sách đối ngoại của ĐCSVN giai đoạn 1945-1946: ý nghĩa lịch sử

và bài học cho hôm nay) 

 

12:40 – Kobelev E.V (TS. Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Viễn Đông

RAS)

Chính sách của ĐCSVN trong điều kiện đối đầu với Đảng Cộng sản

Liên Xô va Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giai đoạn 1960-1964

 

13:00 – 14.00 Ăn trưa

 

 

 

 

 



 

14:00 – Sokolovsky A.Ya (GS.TS. Đại học Liên bang Viễn Đông, Viện
Phương Đông- Trường nghiên cứu quốc tế và khu vực)

Tình hình ngôn ngữ và chính sách ngôn ngữ của ĐCSVN trong giai
đoạn 1945-1985

 

14:20 – Sokolov A.A. (TS. Nghiên cứu viên cao cấp Viện Đông
phương học RASS) 

Đảng Cộng sản Việt Nam và sự hình thành văn hoá cách mạng mới 
14:40 – Larin V.N (Viện Viễn Đông RAS)

Lý thuyết và chính sách của ĐCSVN trong lĩnh vực xây dựng văn
hoá (cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI) 

 

15:00 – Ryazantsev S.V. (Viện sỹ thông tấn, GS. TSKH. Viện trưởng
Viện nghiên cứu nhân khẩu học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa

học xã hội học Liên bang RAS) 
Phát triển nhân khẩu học trong bối cảnh các quyết định của Đại hội

XIII ĐCSVN
 

15:20 – Khramova M.N. (TSKH. Viện nghiên cứu nhân khẩu học thuộc
Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội học Liên bang RAS)

Di cư từ Việt Nam sang Nga: các nhân tố, rào cản, dự báo (theo
khảo sát chuyên gia) 
15:40 Bế mạc hội nghị 

 
 

 

 

Phần 6. 
Chính sách văn hoá và nhân khẩu học

của Đảng Cộng sản Việt Nam
 
 
 

 


