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THƯ M I VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI TH O QUỐC TẾ  

“KH O C  H C VI T NAM, LÀO, CAMPUCHIA  

TRONG TI U VÙNG Mể KỌNG”  

 

Với vị trí địa chiến lược - nam hay tây nam Trung Quốc và đông n Độ, tiểu vùng Mê 

Kông nằm ở “ngã tư” giao cắt giữa các tuyến thương mại Nam – Bắc và Đông-Tây. Lịch sử hàng 

nghìn năm đã cho th y những đóng góp to lớn của hoạt động trao đổi văn hóa và thương mại vào 

sự phát triển rực rỡ của các nền văn hóa, văn minh ở khu vực này. Điều này đã và đang được 

minh chứng qua những bằng chứng kh o cổ học.  

Việt Nam, Lào và Campuchia, nằm trong tiểu vùng Mê Kông, chia sẻ nhiều nét tương 
đồng, trong đó có văn hóa. Những bằng chứng kh o cổ học đã cho th y tính đa dạng văn hóa và 
sự tương tác, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia này trong hàng nghìn năm qua. Mặc dù vậy, cho 

đến nay, hoạt động hợp tác giữa các quốc gia này trong kh o cổ học được tiến hành chưa nhiều. 

Đáng chú ý là hội th o quốc tế “Khảo cổ học Việt Nam, Lào và Campuchia: Hợp tác toàn diện 

nhằm trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu và đào tạo” được tổ chức tại Hà Nội năm 2007. 

  Việt Nam, Lào và Campuchia đều đang ph i đối mặt những thách thức về văn hóa n y 

sinh từ sự tăng trưởng nóng hay gia tăng dân số như nạn xâm hại di tích, ăn trộm cổ vật, sự phát 

triển của thị trường cổ vật. Nhìn chung, di s n văn hóa ở các quốc gia này cần được nghiên cứu, 

đánh giá, qu n lý, b o tồn phù hợp và hiệu qu  hơn. Tăng cường hợp tác quốc tế được xem là 

chìa khóa thành công trong việc phát triển và b o vệ di s n văn hóa ở các quốc gia này. Hội th o 

“Kh o cổ học Việt Nam, Lào, Campuchia trong tiểu vùng Mê Kông” mang lại cơ hội cho các 

nhà nghiên cứu, qu n lý văn hóa th o luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm mục tiêu phát triển nền 

kh o cổ học và b o vệ các di s n văn hóa một cách hữu hiệu nh t trong bối c nh tiểu vùng Mê 

Kông.   

 Ban Tổ chức trân trọng kính mời các quý vị quan tâm tham gia viết bài tham luận theo 

các nội dung sau: 

- NGHIÊN   C U: những nghiên cứu tiêu biểu ở Việt Nam, Lào và Campuchia; 

- B O TỒN VÀ QU N LÝ DI S N: chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong b o tồn, 

b o vệ di tích và di vật kh o cổ học; giáo dục di s n và phát huy giá trị của di s n 

- HỢP TÁC QUỐC TẾ: tìm kiếm và phát triển cơ hội hợp tác quốc tế và xây dựng nguồn 

nhân lực 

Đơn v  t  ch c 

 Viện Kh o cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 



Th i gian và đ a đi m: 

 Địa điểm: thị tr n Tam Đ o, Thành phố Vĩnh Phúc 

 Thời gian: Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm 2015 

 (Bao gồm c  thời gian tham quan di tích) 

L ch đăng ký và nhận bài 

 Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2015 

 Thời gian nộp tóm tắt: Đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2015 

 Thời gian nộp bài viết: Đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2015 

 Thời gian trình bày: 20 phút, bao gồm 5 phút th o luận  

Th  l  báo cáo: 

 Báo cáo tóm tắt: Dài từ 150 đến 250 từ. 

 Báo cáo toàn văn: Dài từ 10 đến 15 trang (bao gồm c  tài liệu tham kh o), 

 Các báo cáo được đánh máy trên khổ gi y A4 (lề trái 3,5cm, lề ph i 2cm, cách trên 3cm, 

cách dưới 3cm, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng Multiple 1.3pt). 

Đ a chỉ nhận đăng ký, tóm tắt và báo cáo:  

 Ths. Nguyễn Thu Hiền  

 Trưởng Phòng Qu n lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế 

 Viện Kh o cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

 61 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Email: thuhienvkc@gmail.com 

Điện thoại: 043-9333-201 

Di động: 0912-872-282 

Xin trân trọng cảm ơn! 

                            TM.BAN T  CH C 

        VI N TRƯ NG 

        Nguy n Giang H i 
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