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There are no translations available.

Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 năm 2012, tại trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan đã diễn ra
hội thảo quốc tế với chủ đề “ASEAN tác động đến người nghèo” (ICAMP). Hội thảo do Hội cựu
sinh viên IFP Thái Lan và Nhóm Nghiên cứu về An sinh và Phát triển bền vững (WESD), khoa
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khon Kaen đồng tổ chức.

Mục đích của hội thảo nhằm (i) trình bày, trao đổi thông tin và chia sẻ bài học kinh nghiệm về
tác động của ASEAN đối với các thành viên cộng đồng kinh tế ASEAN; (ii) xây dựng cơ sở dữ
liệu tác động của ASEAN vào người nghèo.; (iii) trang bị kiến thức, sự hiểu biết và nhận thức
nhằm thích nghi với ngôi nhà chung ASEAN; (iv) và hình thành một mạng lưới hợp tác trong khu
vực Đông Nam Á nhằm chuẩn bị thích ứng với các tác động của ASEAN.

Đến dự hội thảo gồm có Trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân Văn, trường Đại học Khon
Kaen, giám đốc Quỹ học bỗng Châu Á và hơn 300 đại điểu đến từ các nước trong khối ASEAN.
Về phía Việt Nam, có hai thành viên đại diện cho các IFP Alumni Việt Nam và một thành viên
đại diện cho cơ quan nghiên cứu trực thuộc khu vực miền Trung tham gia.

Hội thảo được chia ra ba nội dung chính: (1) Thông tin chung về tình hình hội nhập ASEAN; (2)
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Hội thảo liên quan đến bốn chủ đề chính (Tài nguyên thiên nhiên và môi trường, Nông nghiệp
và Kinh tế, Xã hội (bao gồm giáo dục, giới, di cư, văn hóa và thanh niên), Hệ thống chăm sóc y
tế và HIV/AIDS; (3) và hoạt động tham quan thực tế.

Các đại diện đến từ Việt Nam được mời trình bày ba bài tham luận. Trong đó, bà Đinh Thị Hoa
Mỹ, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Xã Hội Đà Nẵng trình bày chủ để “Thách thức trong Hành Lang
Kinh Tế Đông Tây: Tác động đến nhóm yếu thế và các khuyến nghị
”. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Bệnh viện Đai học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, chia sẻ bài
tham luận về chủ đề “
Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người nghèo dựa vào nội lực cộng đồng
”. Ông Đỗ Đăng Tèo, đồng sáng lập viên Tổ chức Tài nguyên Con người và Môi trường, chia sẻ
kinh nghiệm về “
Vận động công chúng nhằm xây dựng qui chế quản lý, bảo tồn và khai thác tài nguyên thiên
nhiên theo hướng bền vững”
. Các bài tham luận được các đại biểu trao đổi, đánh giá rất cao.

Kết thúc hội thảo, đại diện IFP Việt Nam alumni, ông Đỗ Đăng Tèo đã đề xuất với đại diện ban
tổ chức hội và Hội cựu sinh viên IFP Thái Lan xây dựng một nhóm nghiên cứu độc lập, bao gồm
các IFP Alumni của các nước trong khu vực ASEAN, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các
nghiên cứu liên quan. Đồng thời, chia sẻ các kết quả nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nhà hoạch
định chính sách đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với
đối tượng dễ bị tổn thương trong cộng đồng kinh tế ASEAN
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