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THÔNG BÁO SỐ 3 

HỘI THẢO QUỐC GIA 2023 (UNC2023) 

“Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” 
 

  Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2023 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và 

quốc tế học tại Việt Nam” thông báo về việc tổ chức Ngày chính hội UNC2023 như sau: 

1. Tên hội thảo: Hội thảo khoa học quốc gia 2023 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn 

ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”, viết tắt là UNC2023 (ULIS National Conference 2023). 

2. Thời gian tổ chức Ngày chính hội: Ngày 24 tháng 4 năm 2023  

3. Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN kết hợp với 

trực tuyến qua Zoom Webinar và Zoom Meetings. 

4. Nội dung chính của Hội thảo: 

-    Ngôn ngữ học;  

-   Giảng dạy ngôn ngữ (ngoại ngữ, tiếng Việt) cho mọi đối tượng (người Việt Nam, người 

nước ngoài, người học các cấp/các bậc học, v.v…);  

-    Quốc tế học (văn hóa, văn học, chính trị, tôn giáo, v.v…);  

-    Đổi mới/cải tiến dạy-học ngoại ngữ;  

-    Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ 

cho giáo viên các bậc học;  

-    Công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ; 

-    Công nghệ trong giáo dục ngoại ngữ;  

-    Các vấn đề, các chủ đề thuộc một số ngành khoa học xã hội và nhân văn liên quan khác. 

5. Đối tượng tham gia 

-    Giảng viên ngoại ngữ các trường đại học, cao đẳng, học viện; 

-    Giáo viên ngoại ngữ phổ thông các cấp; 

-    Giảng viên ngoại ngữ các tổ chức, cơ sở giáo dục; 

-    Nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ trong và ngoài nước; 

-    Cán bộ quản lý giáo dục các cấp;  

-    Nhà xuất bản sản phẩm giáo dục; 

-    Cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm. 

6.  Kỷ yếu hội thảo 



-    Kỷ yếu tóm tắt: được gửi tới đại biểu trước Ngày chính hội qua email đăng ký, đồng thời 

cập nhật trên các diễn đàn của UNC; 

  -    Kỷ yếu toàn văn được xuất bản và ra mắt đại biểu vào Ngày chính hội 24/4/2023 và gửi tới 

tác giả đặt mua ngay sau Ngày chính hội. 

7. Chương trình tổng thể Ngày chính hội 

 

BUỔI SÁNG: trực tiếp tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo và trực tuyến qua Zoom Webinar 

7:45 - 8:30 
Đại biểu tham dự trực tiếp ghi danh tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo 

Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập Zoom Webinar tham gia phiên toàn thể buổi sáng 

8:30 - 8:40 Giới thiệu đại biểu 

8:40 - 9:10 Phiên khai mạc 

Phiên toàn thể   

9.10 - 9.45 Báo cáo1 

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH 

TRONG ĐẠI DỊCH: NHỮNG TRẢI NGHIỆM VÀ BÀI HỌC CHƯA TỪNG CÓ 

PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - 

Đại học Huế 

9.45 -10.00 Nghỉ giải lao – Tiệc trà 

10.00 - 10.35 Báo cáo 2 
TIẾP CẬN – TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỌC TẬP, ĐÀO TẠO 

TS. Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel 

10.35 - 11.10 Báo cáo 3 

“LỚP HỌC XUYÊN BIÊN GIỚI : DU LỊCH ẢO, KẾT QUẢ THẬT” 

ThS. Hà Ánh Phượng, Ủy viên Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội, 

Giáo viên  Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ 

11.10 - 11.30 Tổng kết phiên buổi sáng 

11.30 - 13.00 Nghỉ trưa 

BUỔI CHIỀU: trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN và trực tuyến qua Zoom Webinar 

Phiên song song 

13.00 - 15.10 Báo cáo tại 24 tiểu ban (08 lượt báo cáo/tiểu ban) 

15.10 - 15.25 Nghỉ giải lao – Tiệc trà 

15.25 - 17.35 Báo cáo tại 24 tiểu ban (08 lượt báo cáo/tiểu ban) 

17.35 - 17.45 Tổng kết tiểu ban 

8. Chương trình 24 tiểu ban trực tiếp và trực tuyến 

STT Tên tiểu ban Địa điểm Zoom 

1 Đào tạo nghề và nghiệp tiếng Anh trong thế kỉ 21 Hội trường Nguyễn Văn Đạo Zoom 1000 
 
 

2 
Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh bậc đại 

học 
Hội trường Sunwah tầng 1 Zoom 300 

 

 
 



3 Văn hoá truyền thông xuyên quốc gia Hội trường Sunwah tầng 2 Zoom 300 

 

 
 

4 Ngôn ngữ học ứng dụng Phòng họp Sunwah tầng 2  Zoom 300 

 

 
 

5 Giảng dạy tiếng Anh bậc trung học Hội trường Vũ Đình Liên Zoom 3000 

 

 
 

6 Giảng dạy tiếng Anh bậc tiểu học Phòng Homies toà A2 Zoom 300 

 

 
 

7 Các vấn đề đào tạo biên phiên dịch ngoại ngữ Phòng 101 toà A3 Zoom 300 

 

 
 

8 Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ Phòng 301 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

9 
Phát triển năng lực cho người dạy và người học 

trong bối cảnh toàn cầu 
Phòng Homies toà B2  Zoom 300 

 

 
 

10 Kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ Phòng 509 toà A1 Zoom 300 

 

 
 

11 
Giảng dạy chuyên ngành kinh tế ở trường đại học 

ngoại ngữ 
Phòng 302 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

12 
Các vấn đề tâm lý giáo dục trong giảng dạy ngoại 

ngữ 
Phòng 303 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

13 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Ả 

Rập 
Phòng 410 toà A1 Zoom 300 

 

 
 

14 Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt Phòng 202 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

15 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá 

Đông Nam Á 
Phòng 205 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

16 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá 

Đức 
Phòng 206 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

17 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá 

Hàn Quốc 
Phòng 101 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

18 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá 

Nga 
Phòng 204 toà B3 Zoom 300 

 

 
 

19 Nghiên cứu về Giảng dạy tiếng Nhật Phòng 308 toà B2 Zoom 300 

 

 
 

20 Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản Phòng 309 toà B2 Zoom 300 

 

 
 



21 
Giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá 

Pháp 
Phòng hội thảo toà C3 Zoom 300 

 

 
 

22 
Những vấn đề về Văn hoá và Dịch thuật tiếng 

Trung Quốc 
Phòng 311 toà B2 Zoom 300 

 

 
 

23 
Những vấn đề về ngôn ngữ và giảng dạy tiếng 

Trung Quốc 
Phòng 312 toà B2 Zoom 300 

 

 
 

24 
Mô hình giáo dục phổ thông chuyên trong bối 

cảnh mới 
Hội trường Trường PTCNN Zoom 300 

 

 

 

 

9. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh 

10. Kinh phí tham dự: miễn phí 

 

11. Đăng ký tham dự tại link: https://bit.ly/dangkithamduUNC2023 

Hoặc quét mã QR:  

 

 

 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA UNC2023: 

-   Điền form đăng ký (chú ý: điền chính xác thông tin email để Ban tổ chức gửi tài liệu tham 

dự Hội thảo, mỗi email chỉ được điền thông tin 01 lần); 

-   Sau khi xác nhận đăng ký thành công, nội dung chương trình, ID và pass Zoom sẽ được gửi 

tới đại biểu qua email.  

-   Đại biểu tham dự trực tuyến dùng thông tin được gửi để truy cập Zoom tham dự Hội thảo.   

-   Khi tham dự Hội thảo qua Zoom, đại biểu cần đặt tên tài khoản bằng tên người tham dự thực 

(tiếng Việt có dấu).  

-   Trong quá trình diễn ra Hội thảo, BTC sẽ gửi link xác nhận tham gia, đại biểu tham dự trực 

tiếp và trực tuyến đều cần xác nhận thông tin chính xác để nhận giấy chứng nhận bản điện 

tử.  

Lưu ý： 

-   Ngày chính hội 24/4/2023 được tổ chức trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 

kết hợp trực tuyến qua nền tảng công nghệ Zoom. 

-   BTC chỉ cấp giấy chứng nhận tham dự bản điện tử theo thông tin xác nhận của đại biểu khi 

tham dự Hội thảo (cả trực tiếp và trực tuyến), không cấp giấy chứng nhận bản cứng. 

-   Nếu gặp khó khăn hoặc có câu hỏi liên quan đến việc đăng ký, vui lòng liên hệ Ban tổ chức 

tại địa chỉ email UNC@ulis.vnu.edu.vn hoặc khcnulis@gmail.com.   

 

 

 

https://bit.ly/dangkithamduUNC2023
mailto:UNC@ulis.vnu.edu.vn
mailto:khcnulis@gmail.com


12. Đầu mối liên hệ:   

-     Điện thoại: 0934621062 (Bà Trần Thị Hoàng Anh, Phó trưởng Phòng Khoa học - Công 

nghệ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN) 

-     Email: UNC@ulis.vnu.edu.vn  

-     FB Group: https://www.facebook.com/groups/ulisnationalconference  

-     Fanpage: https://www.facebook.com/ulis.unc 
 

    Thông báo này được đăng tải trên website của Trường ĐHNN-ĐHQGHN 

http://ulis.vnu.edu.vn   
 

    Ban tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của 

các cơ quan, tổ chức giáo dục, chuyên gia, cán bộ giảng viên, giáo viên phổ thông các cấp và 

các cá nhân quan tâm.   

    Trân trọng./.  

 Nơi nhận:  

- BGH (để b/c);  

- Các đơn vị trong và ngoài trường;  

- Lưu: HCTH, KHCN, HA66.  

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tuấn Minh 
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