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Trang 2

Hội thảo “Giáo viên với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử dụng & thiết
kế hình ảnh”

Ngày 05/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Giáo viên với
Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử dụng & thiết kế hình ảnh”. Với mục đích thực hành hướng tới bồi dưỡng
năng lực sử dụng, xử lý hình ảnh và thiết kế trong giảng dạy nói chung và giảng dạy ngoại ngữ nói riêng, hội
thảo đã thu hút 622 đại biểu tham dự. Chương trình hội thảo được xây dựng theo hướng thực hành và
tương tác. Các đại biểu tham dự đã được tìm hiểu một số vấn đề chung về hiểu và sử dụng hình ảnh như:
chức năng của hình ảnh, các yếu tố tạo thành "ngôn ngữ" của hình ảnh, vấn đề bản quyền hình ảnh, các
quy tắc thiết kế cơ bản…
Đặc biệt hơn, chương trình còn có các hoạt động thảo luận, thực hành để các đại biểu trực tiếp thiết kế sản
phẩm, sử dụng một số công cụ thiết kế phổ biến với sự hướng dẫn của các diễn giả có kinh nghiệm thực
hành thiết kế và sáng tác. Từ đó, người tham gia có thể phát triển khả năng phân tích và thưởng thức hình
ảnh, đồng thời có thêm tự tin và sáng tạo trong việc sử dụng và thiết kế sau này. Hội thảo trực tuyến “Giáo
viên với Ngôn ngữ hình ảnh: Từ hiểu đến sử dụng & thiết kế hình ảnh” được phát triển từ môn học Truyền
thông thị giác đang xây dựng tại Khoa Ngôn ngữ – Văn hóa các nước nói tiếng Anh. 



Trang 3

Tọa đàm khoa học “Tình hình giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông tại
Việt Nam”

Ngày 11/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Tình
hình giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông tại Việt Nam”. Tổ chức theo hình thức kết hợp, tọa đàm thu hút
hơn 800 người tham gia là đại diện lãnh đạo các cấp; giảng viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng
đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại Việt Nam; giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS toàn quốc có
giảng dạy tiếng Hàn Quốc. Trong chương trình tọa đàm đã có 6 tham luận được trình bày. Các tham luận
đề cập đến nhiều nội dung về tình hình triển khai giảng dạy tiếng Hàn ở bậc phổ thông trên toàn quốc và
những định hướng phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Hội thảo “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa trường đại học và
trường phổ thông”

Ngày 12/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp cùng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ
GD&ĐT đã tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy mối quan hệ đồng hành giữa
trường đại học và trường phổ thông” (Promoting University-School Linkage: Together We Learn). Tham
dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Bộ GD&ĐT), Văn phòng tiếng Anh khu vực
(Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam), Trường Đại học Ngoại ngữ cùng khoảng 2000 giáo viên, giảng viên,
cán bộ, sinh viên của các trường trung học, đại học, cơ quan, đơn vị giáo dục trên cả nước. Phát biểu khai
mạc, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã khẳng định tầm quan trọng của giáo dục ngoại ngữ trong giai đoạn
hiện nay, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ với các trường
THPT trên cả nước đã, đang và sẽ mang đến những lợi ích hai chiều, giúp Nhà trường, giáo viên và học sinh
THPT cập nhật thêm kiến thức, đồng thời giúp giảng viên và sinh viên Đại học có thêm những trải nghiệm
mới mẻ, bổ ích. Nhà trường luôn sẵn sàng mở rộng các cơ hội hợp tác để có thể thực hiện trách nhiệm xã
hội là phục vụ cộng đồng của mình. Trong chương trình, các đại biểu tham dự đã có cơ hội được lắng nghe
4 báo cáo chuyên đề liên quan đến việc hợp tác giữa trường đại học và THPT trong giảng dạy ở cả trong và
ngoài nước. Phần trao đổi và thảo luận phía cuối chương trình cũng đã đem đến những góc nhìn chuyên
sâu, mới mẻ và thực tế cho các đại biểu tham dự.



Tọa đàm “Thực hành điền dã kỹ thuật số: Các vấn đề về công nghệ, đạo
đức và phương pháp”

Ngày 19/03/2022, Cộng đồng chuyên môn (COP) Văn hóa và Truyền thông Xuyên quốc gia và Bộ môn
Quốc tế học (Khoa NN&VH CNN tiếng Anh) đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Thực
hành điền dã kỹ thuật số: Các vấn đề về công nghệ, đạo đức và phương pháp” (Practicing Digital
Ethnography: Ethical, Technological, and Methodological Considerations). Buổi tọa đàm đã thu hút hơn 
 150 đại biểu tham dự.
Trong những năm gần đây, khi công nghệ kỹ thuật số trở nên phổ biến và đời sống trên không gian mạng,
điền dã kỹ thuật số (digital ethnography) đã trở thành một thực hành quan trọng trong nghiên cứu văn
hóa-xã hội. Điền dã kỹ thuật số là gì? Môi trường, chủ thể, thực hành kỹ thuật số đã thay đổi phương pháp
nghiên cứu điền dã như thế nào? Áp dụng phương pháp này với công nghệ kỹ thuật số (máy tính, điện
thoại, app, trò chơi, môi trường thực tế ảo, dữ liệu và thuật toán, công nghệ mới, v.v.) như thế nào? Những
công nghệ kỹ thuật số trên đã mở rộng và cho ta những suy tư gì về phương pháp điền dã? Đó là những
câu hỏi tọa đàm đã đưa ra các giải đáp cho các đại biểu tham dự.

Trang 4



Tọa đàm “Nhịp cầu Pháp ngữ năm 2022”

Ngày 20/03/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phối hợp với Chi hội giáo viên tiếng Pháp Hà Nội
và các đối tác đã tổ chức thành công toạ đàm “Nhịp cầu Pháp ngữ” theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và
trực tuyến. Hoạt động nằm trong trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ năm
2022, trong chuỗi các sự kiện của Hội thảo Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và
quốc tế học tại Việt Nam” (UNC2022) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập khoa Ngôn ngữ và
Văn hóa Pháp.
Tham dự tọa đàm có đại diện các tổ chức Pháp ngữ (OIF, AUF), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, phái đoàn
Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và hơn 40 trường đại học, trường phổ thông có giảng dạy tiếng Pháp tại
miền Bắc, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh tiếng Pháp tại các bậc học, sinh viên, cựu sinh viên và
các doanh nghiệp. Trong chương trình tọa đàm, người tham dự đã được lắng nghe 2 phần trình bày có nội
dung xoay quanh “Tình hình dạy-học tiếng Pháp, cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm”. 
Bên cạnh nội dung chính , tọa đàm “Nhịp cầu Pháp ngữ” còn có nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc như:
triển lãm  không gian văn nghệ, không gian ẩm thực, để lại ấn tượng tốt với các quý đại biểu khách mời, các
bậc phụ huynh, sinh viên học sinh tham quan trực tiếp. 

Trang 5



Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và
Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn 

Chiều ngày 22/02/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn
tổ chức chương trình bàn thảo và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về công tác nâng cao chất
lượng và phát triển đủ số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ các cấp phổ thông tỉnh Lạng Sơn
giai đoạn 2022 – 2025. Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN có sự có mặt của thầy Đỗ Tuấn
Minh – Hiệu trưởng Nhà trường; thầy Hoa Ngọc Sơn – Trưởng khoa Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ; và
các thầy, cô đại diện lãnh đạo các đơn vị. Về phía Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn có sự có mặt của ông Hoàng
Quốc Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn; cô Phan Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng
Sơn và các cán bộ thuộc đoàn công tác. 
Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã bày tỏ niềm vinh dự khi được đón tiếp các đại diện thuộc Sở GD&ĐT tỉnh
Lạng Sơn. Đồng thời, thầy Đỗ Tuấn Minh cũng nhắc lại chương trình hỗ trợ cho các địa phương mà Trường
Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã triển khai vào năm 2018, trong đó có 10 trường THPT trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn; khẳng định đây là một chương trình ý nghĩa, nâng cao kinh nghiệm về giáo dục phổ thông của
các trường thuộc Sở GD&ĐT nói chung và cũng là tiền đề cho thành công của Đề án Ba Vì đã và đang được
Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai trong ba năm gần đây. Phát biểu tại buổi làm việc ông Hoàng Quốc
Tuấn – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN đối với đoàn công tác. Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn bày tỏ tỉnh còn gặp nhiều khó
khăn trong công tác giảng dạy, đặc biệt là thiếu giáo viên môn Tiếng Anh ở các cấp học và chất lượng giáo
viên của tỉnh còn chưa cao; đồng thời bày tỏ nhu cầu bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các cấp, từ
đó nâng cao chất lượng dạy học của tỉnh nhà. 
Kết thúc buổi trao đổi, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã ký kết thỏa
thuận hợp tác về việc nâng cao chất lượng và phát triển đủ số lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy ngoại ngữ
các cấp phổ thông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025. 
Sau lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã có buổi họp với Khoa Đào tạo và Bồi
dưỡng ngoại ngữ về kế hoạch triển khai hoạt động hợp tác với tỉnh Lạng Sơn. Ngày 24/02/2022 Nhà
trường đã gửi Công văn cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn thông báo về kế hoạch triển khai Đề án
Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn năm 2022 kèm theo danh mục các khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực
sư phạm và phát triển đội ngũ giáo viên các cấp phổ thông.
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Triển khai hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ
thông thuộc Chương trình Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Nhằm triển khai hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ các cấp phổ thông thuộc Chương trình
Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã đồng ý phê duyệt công tác điều tra,
khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên, nhằm đổi mới chương trình (nội dung, hình thức) bồi
dưỡng giáo viên cả về nội dung và hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của giáo viên, học viên,
người học. Trong tháng 03/2022, Nhà trường đã cử đoàn chuyên gia tới làm việc tại Lạng Sơn và Hải
Phòng kết hợp phân tích văn bản, điều tra thực địa trực tiếp với giáo viên ngoại ngữ và khảo sát trực
tuyến. Đoàn công tác gồm giảng viên nước ngoài và giảng viên Bộ môn Giáo học pháp, khoa Sư phạm
tiếng Anh. 
Nhà trường cũng đã trao đổi với Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về kế hoạch tập huấn bồi dưỡng giáo
viên ngoại ngữ năm 2022 theo nguồn kinh phí của địa phương. Kế hoạch thực hiện Đề án Ngoại ngữ của
Thành phố Hải Phòng năm 2022 đã được Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt, dự kiến sẽ hợp tác với Trường
Đại học Ngoại ngữ để triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên từ tháng 04/2022.

Trang 7

Triển khai các hoạt động liên quan tới Đề án Ba Vì

Liên quan tới kế hoạch tập huấn cho 74 giáo viên Tiểu học tại Ba Vì, Nhà trường đã tổ chức trao đổi
chuyên môn nội bộ với các giảng viên huấn luyện, mời thêm chuyên gia của Đại học Thủ Đô và Trường
phổ thông liên cấp Ngôi Sao Hà Nội cùng tham gia. Nhà trường đã gửi Công văn tới Ủy ban Nhân dân
huyện Ba Vì thông báo kế hoạch tập huấn giáo viên tiếng Anh bậc Tiểu học đợt 2, 3 và 4 năm học 2021 -
2022. Theo đó sẽ có 03 chuyên đề được triển khai tập huấn cho giáo viên tại Ba Vì trong quý II năm
2022.
Về bồi dưỡng giáo viên và học sinh bậc THCS tại Ba Vì ở giai đoạn "nước rút" trước kỳ thi vào lớp 10 THPT,
Nhà trường đã trao đổi với Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì và áp dụng biện pháp quyết liệt: tổ chức thực địa
đợt 3 trực tiếp tại các trường THPT từ ngày 12-16/4 và 10 đợt thi thử trực tiếp trên giấy và thi trực tuyến
kèm chữa bài/hướng dẫn làm bài thi môn tiếng Anh.



Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN làm việc với Thị ủy và ngành Giáo
dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây

Ngày 17/03/2022, theo lời mời của Thị ủy Sơn Tây đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ gồm
Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn HTPT Nguyễn Lân Trung và Trưởng Khoa Đào tạo
và Bồi dưỡng ngoại ngữ Hoa Ngọc Sơn đã có buổi làm việc với Thị ủy, Uỷ ban Nhân dân và Phòng Giáo
dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây về việc triển khai Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các
trường THCS trên địa bàn Sơn Tây. Nhân dịp này đoàn cũng đã tham dự Hội nghị về công tác Giáo dục và
Đào tạo của thị xã Sơn Tây. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã trao tặng 05 máy tính bảng cho các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Sơn Tây.

Trang 8

Tổ chức thành công kỳ thi Olympic THPT của ĐHQGHN lần thứ nhất
năm học 2021-2022

Sáng ngày 20/03/2022, kỳ thi Olympic bậc THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tổ chức thành
công, với sự tham gia của hơn 600 thí sinh từ 17 tỉnh thành trên cả nước. Các thí sinh tham dự kỳ thi lần
này với 10 môn thi, trong đó có 07 môn thi thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp,
tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn) và 03 môn thi thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội (Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lí). Hội đồng thi Olympic cấp Đại học Quốc gia Hà Nội được bố trí thành hai điểm thi tại
Trường Đại học Ngoại ngữ. Điểm thi thứ nhất đặt tại trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, dành cho thí sinh
các môn thuộc lĩnh vực Ngoại ngữ. Điểm thi thứ hai đặt tại giảng đường B2, nơi các thí sinh thi các môn
thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội. Đây là năm học đầu tiên kỳ thi Olympic cấp Đại học Quốc gia Hà Nội
dành cho học sinh bậc THPT được tổ chức trên quy mô toàn quốc, song đã thu hút sự quan tâm của đông
đảo các trường THPT thuộc các tỉnh thành trên cả nước. Điều này đã phản ánh sức hấp dẫn của kỳ thi –
cơ hội để các thí sinh thể hiện năng lực của bản thân trong các môn học là sở trường và là thế mạnh của
các em.



Triển khai các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ với Tập
đoàn Hancom và Yoons English School

Tiếp nối các hoạt động hợp tác với Tập đoàn Hancom
(Hàn Quốc) và Yoons English School (Hàn Quốc),
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN sẽ phối hợp với
Trung tâm Hợp tác công nghệ giáo dục quốc tế (ICE)
thuộc Phòng Hợp tác & Phát triển tổ chức kỳ thi thử
tiếng Hàn K-IBT lần 2. Bài thi K-IBT được xây dựng trên
nền tảng trực tuyến, có ứng dụng công nghệ trí thông
minh nhân tạo (AI), do Tập đoàn Hancom (Hàn Quốc)
phối hợp với Yoons English School (Hàn Quốc) phát
triển. Thí sinh tham dự kỳ thi sẽ có cơ hội xác định
được năng lực tiếng Hàn của mình theo các cấp độ
thông qua các phần thi Nghe, Đọc và Viết. Kỳ thi được
tổ chức vào sáng ngày 07/04/2022 tại Trường Đại học
Ngoại ngữ, ĐHQGHN. 
Vào sáng ngày 06/04/2022 Trường Đại học Ngoại
ngữ, ĐHQGHN dự kiến tổ chức Tọa đàm "Ứng dụng trí
thông minh nhân tạo (AI) trong giảng dạy và kiểm tra
đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam". Tọa đàm được tổ
chức trực tiếp tại Hội trường ULIS Sunwah kết hợp trực
tuyến qua Zoom Meeting. Đại dịch COVID trong gần 3
năm qua đã gây ra rất nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh
vực, trong đó có giáo dục. Đổi mới trong công tác
giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá trong thời đại
mới đặt ra nhiều thách thức cho các nhà quản lý giáo
dục và đội ngũ giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Tọa đàm
“Ứng dụng Trí thông minh nhân tạo (AI) trong giảng
dạy và kiểm tra đánh giá ngoại ngữ tại Việt Nam”
nhằm đưa ra những giải pháp tối ưu để giải quyết các
vấn đề trên thông qua việc giới thiệu ứng dụng Genie-
K và hệ thống kiểm tra đánh giá có ứng dụng Trí thông
minh nhân tạo (AI). Quý thầy, cô có thể đăng ký tham
dự qua đường link https://bit.ly/3wu9PwY hoặc mã QR
bên cạnh.

Trang 9

https://bit.ly/3wu9PwY


Trang 10

Trao học bổng AKS Core dành cho các học viên cao học và sinh viên Nhà
trường năm 2022

Ngày 17/03/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra lễ trao học bổng của Dự án “Xây
dựng trường đại học trọng điểm về Hàn Quốc học tại Việt Nam” (AKS CORE) do Viện Nghiên cứu Hàn
Quốc học Trung ương tài trợ.
Học bổng này lần đầu tiên được trao cho không chỉ các học viên cao học mà cả các bạn sinh viên Khoa
Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đây là năm
thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN được phê duyệt tiến hành dự án trọng điểm về nghiên cứu
Hàn Quốc học này và hiện Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN cũng là đơn vị duy nhất của Việt Nam
được tài trợ và triển khai dự án.

Trao học bổng của Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc dành cho các học viên
cao học ngành Ngôn ngữ Hàn năm 2022

Ngày 17/03/2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN đã diễn ra lễ trao học bổng của Quỹ Giao lưu
quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) dành cho học viên cao học là những giảng viên tiếng Hàn có thành
tích học tập xuất sắc. Đây là năm thứ ba Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN được nhận chương trình
học bổng ý nghĩa này từ quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc. Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN là đơn vị
đầu tiên của Việt Nam mở ngành Thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc, tạo cơ hội học tập nâng cao cho hàng chục
nghìn sinh viên đang theo học ngành tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.


