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Viện Việt-Học | Institute of Vietnamese Studies  
15355 Brookhurst St., Suite #222, Westminster, CA 92683

Liên lạc: 714-775-2050 • Email:info@viethoc.com • www.viethoc.com

Tham dự buổi:
- Thuyết trình về đề tài:  

Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu
Diễn giả:  Giáo sư Thái Công Tụng (đến từ Canada)

- Ra Mắt Sách:  
Việt Nam: Văn hoá và Môi trường

  Ban Chủ Biên:  Lê Hữu Mục – Thái Công Tụng

2:00 PM Chủ nhật 16 tháng Mười Hai năm 2012



Chương trìnhTrân trọng kính mời các quí vị đến dự buổi: 

- Thuyết trình về đề tài:  
Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu

- Ra Mắt Sách:  
Việt Nam: Văn hoá và Môi trường

Từ 2:00 PM – 4:30 PM  Chủ nhật 
16 tháng Mười Hai năm 2012

Tại phòng hội Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, 

Westminster, CA 92683

Trân trọng kính mời
Viện Việt-Học

2:00 PM:  Khai mạc

Phần I: Thuyết trình về đề tài Biến đổi khí hậu 
 và vấn nạn lương thực toàn cầu
 Diễn giả:  Giáo sư Thái Công Tụng  

 Giới thiệu diễn giả: Kỹ sư Phạm Phan Long 

 Giáo sư Thái Công Tụng nói chuyện về đề tài 
 Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu 

 Tâm tình thân mật giưã diễn giả và cử toạ 

Phần II: Ra Mắt Sách:  Việt Nam: Văn hoá và Môi trường
 Tiến trinh sự hình thành và các đặc trưng của sách 
 (Giáo sư Thái Công Tụng)

 Vài cảm nghĩ về sách Việt Nam: Văn hoá và Môi trường  
 (Giáo sư Phạm Văn Quảng)

 Tâm tình thân mật giưã Ban Chủ Biên và cử toạ 

4:30   Cảm tạ - Bế mạc

Rédigé par des spécialistes vietnamiens 
bien connus de France, du Canada, 
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, 
ce livre peut servir d’ ouvrage de 
référence de base à qui s’intéresse à la 
culture vietnamienne. L’ histoire, la 
géographie, les ressources naturelles, 
la biodiversité, la linguistique, la 
littérature contemporaine, la littérature 
orale traditionnelle, la musique 
traditionelle, les religions du Việt-Nam, 
tout y est inclus. L’ ouvrage informe 
ainsi utilement le lecteur éclairé tout 
comme l’ étudiant ou le chercheur se 
spécialisant dans l’ étude du Việt-Nam.

Written by well-known Vietnamese 
scholars from France, Canada, US, 
Britain, this book serves as a standard, 
comprehensive reference work for 
anybody interested in Vietnamese 
culture. History, geography, natural 
resources, biodiversity, linguistics, 
contemporary literature, traditional oral 
literature, traditional music, Vietnamese 
religions...are all embedded in this book. 
Contains information of interest to a 
wide cross section of readers, ranging 
from laypersons to students and scholars 
specializing in the study of Viet Nam.

Sách này tập hợp những bài nghiên cứu 
chuyên môn của các học giả Việt Nam 
học và có thể dùng làm tác phẩm tham 
khảo căn bản cho những ai quan tâm đến 
văn hóa Việt-Nam. Lịch sử, địa lí, tài 
nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, 
ngữ học, văn học hiện đại, văn chương 
truyền khẩu, âm nhạc truyền thống, tôn 
giáo Việt-Nam, mọi khía cạnh đều được 
bao gồm ở đây. Tác phẩm đem kiến 
giải hữu ích đến cho độc giả ham học 
cũng như sinh viên hoặc nhà nghiên cứu 
chuyên về Việt-Nam.

Rédigé par des spécialistes vietnamiens bien connus de France, du Canada, 
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, ce livre peut servir d’ ouvrage de 
référence de base à qui s’intéresse à la culture vietnamienne. L’ histoire, 
la géographie, les ressources naturelles, la biodiversité, la linguistique, la 
littérature contemporaine, la littérature orale traditionnelle, la musique 
traditionelle, les religions du Việt-Nam, tout y est inclus. L’ ouvrage 
informe ainsi utilement le lecteur éclairé tout comme l’ étudiant ou le 
chercheur se spécialisant dans l’ étude du Việt-Nam.

Sách này tập hợp những bài nghiên cứu chuyên môn của các học giả Việt 
Nam học và có thể dùng làm tác phẩm tham khảo căn bản cho những ai 
quan tâm đến văn hóa Việt-Nam. Lịch sử, địa lí, tài nguyên thiên nhiên, 
đa dạng sinh học, ngữ học, văn học hiện đại, văn chương truyền khẩu, 
âm nhạc truyền thống, tôn giáo Việt-Nam, mọi khía cạnh đều được bao 
gồm ở đây. Tác phẩm đem kiến giải hữu ích đến cho độc giả ham học 
cũng như sinh viên hoặc nhà nghiên cứu chuyên về Việt-Nam.

Written by well-known Vietnamese scholars from France, Canada, US, 
Britain, this book serves as a standard, comprehensive reference work for 
anybody interested in Vietnamese culture. History, geography, natural 
resources, biodiversity, linguistics, contemporary literature, traditional 
oral literature, traditional music, Vietnamese religions...are all embedded 
in this book. Contains information of interest to a wide cross section of 
readers, ranging from laypersons to students and scholars specializing in 
the study of Viet Nam.

Vietnam: Culture & Environment

VIỆT NAM:
Văn hoá và Môi trường

Lê Hữu Mục       Thái Công Tụng
Chủ Biên:
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