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Hanoi, May 2021 

Call for Papers 
 

ANTHROPOLOGY AND ENVIRONMENT IN CONTEMPORARY VIETNAM 
 
  
 Rationale 
 Natural and human-made disasters are extreme manifestations of larger changes in 
environmental conditions and in the relationship between people and the environment. The impacts of 
these changes on human life in Vietnam’s mountains, plains, coasts and waterways, and rural and urban 
areas, are profound and varied. The Government of Vietnam has issued policies and implemented 
actions to cope with negative impacts of environmental change in general, and disasters in particular. At 
the same time, local communities and households have also had their own ways of responding to 
natural and man-made disasters, with resourceful responses to crises such as storms, floods, landslides, 
scarcity and disease, and to the impacts of industrial, urban, agricultural and hydropower development, 
to name just a few pressing challenges. 
 In that context, it is essential to investigate how people and the state in Vietnam think about 
and respond to change and crisis in their environment. The term environment can encompass social, 
cultural, technological, institutional, economic and natural settings. Ethnographic analysis of such issues 
promises new theoretical and empirical insights, especially in the current global, national and local 
contexts of the Covid-19 pandemic. Anthropologists possess the comparative perspective and 
methodologies to illuminate the multifaceted experiences and effects of environmental change. 
Ethnographic analysis can shed light on state policies and practices, while also uncovering diverse modes 
of coping by individuals, households, communities and ethnic groups to environmental conditions in 
general, and natural and man-made disasters in particular.  
 
 Aims and Themes 

The University of Social Sciences and Humanities (USSH) organizes this conference for 
anthropologists and researchers to share their research findings and discuss relevant issues on the 
environment in contemporary Vietnam. Drawing on anthropological approaches, each paper should 
focus on at least one of the topics as follows:  

- Anthropological perspectives and methods in research on the environment 
- Situation and multifaceted impacts of environmental change 
- Environmental policy and government responses to environmental change, natural 

disasters, and/or man-made disasters 
- Worldviews and dynamics in the relationship between people and the environment;  
- Coping methods of households, communities and ethnic groups to environmental change, 

natural disasters and man-made disasters 
- Awareness of and response to the Covid-19 pandemic 

  
 Date and Venue 

- Date: 1 day, December 8, 2021 
- Place: University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi, 336 Nguyen Trai, Thanh 

Xuan district, Hanoi 
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 Format 

- Vietnamese participants and international researchers who reside in Vietnam at the time of 
the conference can participate in the conference at the USSH campus or through virtual 
modes.  

- International researchers who are not in Vietnam at the time of the conference should 
participate in the conference virtually without coming to Hanoi.  

- Language of the conference: English and Vietnamese 
  
 Submission Guidelines 

- Deadline for abstract (250-300 words): July 15, 2021 
- Invitation for full paper: August 01, 2021 
- Deadline for full paper (between 7,000 and 9,000 words): November 15, 2021 
- Participants are advised of conference program: November 21, 2021 
- Conference date: December 8, 2021 

  
 Contact Adresses 
 Abstracts, full papers and queries should send to : 

- Organizer: environment.anth.ussh@gmail.com 
- Nguyen Vu Hoang: hv.nguyen.ussh@gmail.com  
- Ngo Thi Chang: ngochangntc@gmail.com; cell: 0941903855 

 
 
 

THƯ MỜI  
VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 

NHÂN HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI  
 
 

Lý do 
 Thiên tai (natural disasters) và thảm họa do con người (human-made disasters) tạo ra là những 
biểu hiện khắc nghiệt cụ thể của những biến đổi lớn hơn về các điều kiện môi trường, và quan hệ giữa 
con người với môi trường hiện nay, gây tác động nhiều mặt đến đời sống con người ở các khu vực miền 
núi, đồng bằng, ven biển, đô thị của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, thực 
hiện không ít chương trình hành động để ứng phó, giảm thiểu tác hại của biến đổi môi trường nói 
chung, và thiên tai, thảm họa do con người tạo ra nói riêng. Đồng thời, các cộng đồng và hộ gia đình 
cũng có những cách thức ứng phó của riêng họ trước các thảm họa thiên nhiên, như bão, lũ, lụt, sạt lở 
đất, hay những tác động tiêu cực từ các dự án phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thủy điện, 
v.v.  

Trong bối cảnh đó, khám phá xem người dân và nhà nước ở Việt Nam đã tư duy và ứng xử như 
thế nào đối với sự biến đổi và khủng hoảng môi trường là rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn 
đặc biệt sâu sắc, nhất là trong tình hình đại dịch Covid-19 hiện nay. Khái niệm môi trường bao hàm các 
môi trường xã hội, môi trường văn hóa, môi trường công nghệ, môi trường thể chế, môi trường kinh tế 
và môi trường tự nhiên. Các nhà nhân học từ lâu đã quan tâm và có nhiều lợi thế về các tiếp cận so sánh 
và phương pháp luận để nghiên cứu làm sáng tỏ những trải nghiệm biến đổi môi trường và các tác động 
nhiều mặt của biến đổi môi trường. Các phân tích dân tộc học hứa hẹn làm sáng tỏ chính sách và hành 
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động của nhà nước, đồng thời khám phá các phương thức ứng phó đa dạng của cá nhân, hộ gia đình, 
cộng đồng, tộc người đối với các điều kiện môi trường nói chung, thiên tai và thảm họa do con người 
gây ra nói riêng ở khu vực đô thị, đồng bằng, ven biển, miền núi vùng cao, … nói riêng.   

 
Mục đích và các chủ đề 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN tổ chức hội thảo này để các nhà nhân 

học và các nhà nghiên cứu chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề môi trường ở Việt Nam 
đương đại. Bằng tiếp cận nhân học, mỗi báo cáo nên tập trung phân tích và thảo luận về ít nhất một 
trong các chủ đề dưới đây:  

- Những quan điểm và phương pháp nghiên cứu nhân học về môi trường 
- Thực trạng biến đổi môi trường, và những tác động nhiều mặt của biến đổi môi trường  
- Chính sách môi trường và sự ứng phó của nhà nước đối với biến đổi môi trường, thiên 

tai, hay thảm họa do con người gây ra 
- Thế giới quan và những động năng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường, các 

phương thức ứng phó của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và tộc người với biến đổi môi 
trường, thiên tai và thảm họa do con người gây ra 

- Nhận thức và ứng xử với đại dịch Covid-19 
 
Thời gian và địa điểm 
- Thời gian: Một ngày, 08/12/2021 
- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội. 
 
Hình thức tổ chức hội thảo 
- Các đại biểu Việt Nam và các đại biểu quốc tế đang ở Hà Nội có thể tham gia hội thảo ở 

hội trường tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, hoặc trực tuyến  
- Các đại biểu quốc tế ở nước ngoài tham gia hội thảo bằng hình thức trực tuyến 
- Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh 
 
Thời gian nộp báo cáo  
- Hạn nộp tóm tắt (250-300 từ): 15/7/2021  
- Thư mời nộp báo cáo toàn văn: 01/8/2021 
- Hạn nộp báo cáo toàn văn (khoảng 7.000 – 9.000 từ): 15/11/2021 
- Giấy mời tham gia Hội thảo: 21/11/2021 
- Hội thảo: 8/12/2021 

 
Địa chỉ liên hệ 
Tóm tắt, báo cáo toàn văn và các vấn đề liên quan xin gửi về:  
- Ban tổ chức: environment.anth.ussh@gmail.com 
- Nguyễn Vũ Hoàng: hv.nguyen.ussh@gmail.com  
- Ngô Thị Chang: ngochangntc@gmail.com; điện thoại: 0941903855 
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